
آفتاب یزد 
6گره کور تامین کاغذ روزنامه ها در خیابان میرداماد؟گزارش می دهد

چرا جلسات دفاع 
تجماتی شد؟!

بروز یک معضل در دانشگاه ها

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم: من بعید می دانم چنین چیزی اتفاق بیفتد! 
 این کارها از اساتید ما بعید است البته من نمی دانم دانشگاه های آزاد 
به چه صورت است و شاید چنین مسائلی در آن رخ دهد

تیتر و عکس روی جلد روزنامه گل دوشنبه 
1398/2/23 با عنوان »عدالت به شرط چاقو!« 

خبر از اتفاقی تعجب برانگیز داشت:
میز عادل فردوسی پور در برنامه نود اکنون 
در بساط یک هندوانه فروشی در رباط کریم 
است، همانطور که هندوانه فروش می گوید 

میز را از اوراقچِی صداوسیما خریده است.
متاس��فانه اخباری که ه��ر چندوقت یکبار 
درباره رفتار مدیران شبکه 3 سیما در مواجهه 
با برنامه پرمخاطب 90 و مجری محبوب اش، 
عادل فروس��ی پور به گوش می رسد به هیچ 
عنوان نقطه مثبتی را جهت امیدواری مخاطبان 
به جا نمی گذارد. برنامه ای که اولین قسمت آن 
23مرداد1378 پخش شد و هر هفته مخاطبان 
فراوانی را از سرتاس��ر کش��ور مقابل قاب 

شیشه ای تلویزیون میخکوب می کرد... 

میِز عادل هم
تحمل نشد!

نوید ایران بهار
فعال رسانه ای

سرمقاله

یادداشتها

 امید مافی

چنارها 
ایستاده می میرند!
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حجت پناهی

 ستانده ها و داده های 
مدرسه و دانشگاه

16

ساقی سلیمانی 

در شأن زبان 
و فرهنگ ایرانی

8

بازار تبریز 
مثل روز اول 

بازسازی می شود

صدا و سیما 
در مورد تبلیغ پدیده

توضیح دهد 
صدا و سیما: طبق قانون بود!
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به جای ارز 4200 تومانی، 
کارت پول ساانه 

با مبلغ 432 هزار تومان 
به مردم بدهید!

راز حضور پامپئو 
در نشست بروکسل 

یک مقام گردشگری:

دومین جلسه محاکمه متهمان برگزار شد

تهران هم محکوم کرد
 و هم ابراز نگرانی

انفجار در 4 کش��تی تجاری اماراتی در نزدیکی آب های س��رزمینی این کشور . خبری که ابتدا منتشر شد و 
س��پس تکذیب، اما با گذشت زمان معلوم ش��د که ماجرا عین واقعیت است .حاا امارات تایید کرد 4 کشتی 
تجاری این کش��ور هدف عملیات خرابکاری قرار گرفته اند. خبرهایی مبنی بر انفجار در مجموع هفت کشتی 

بین المللی نیز شنیده شد.

آفتاب یزد در این باره با حسین کنعانی مقدم و صباح زنگنه 
گفت وگو کرده است

جزئیات واکنش ها به 
انفجار کشتی های تجاری چند ملیتی در الفجیره

15

توصیه مرکز پژوهشهای مجلس:

آفتاب یزد گزارش می دهد

واکنش سرد به پیشنهاد سعید
حجاریان اخیرا نوشته بود حسن روحانی استعفا دهد

ب��ا توجه به رفتار س��ازمانی، تغییرات یکی از 
اساس��ی ترین رفتارها در هر سازمان می باشد 
و از آنج��ا که بعد از انتص��اب عالی ترین مدیر 
یک س��ازمان تغییرات در س��طوح پایین تر از 
وی باید به انجام برس��د، ای��ن کار به صورت 
یک عادت اداری در کش��ور ما پذیرفته ش��ده 
اس��ت! امروزه کمتر کس��ی را می ت��وان پیدا 
کرد ک��ه که به س��ازمان و اداره مراجعه کند 
و با کلمه »جلسه هستند« روبرو نگردد! حتی 
گاه��ی اوقات این لفظ برای تمس��خر بیکاری 
و س��رگرمی به کار می رود! برگزاری جلس��ه 
در س��اعات اداری کاریس��ت ن��اروا؛ چراکه به 
س��رگردانی مراجعه کنندگان و طوانی شدن 
کار اداری منجر می شود و نهایتا ارباب رجوع 
بعد از ساعتها س��رگردانی به روز دیگر ارجاع 

داده می شوند!
 اگر دس��تور داده شود جلس��ات هر سازمان 
خ��ارج از س��اعات اداری برگ��زار گ��ردد فکر 
نمی کنم دیگر کس��ی جلس��ه ای منعقد نکند 
چرا که وقتی قرار اس��ت از وقت شخصی خود 
به کار اداره بپردازند از آن دس��ت می کش��ند! 
متاس��فانه بخش اعظم زمان ه��ا  در ادارات به 
جلس��ات مختلف اختصاص داده می ش��ود و  
ش��اید به ط��ور مفید در روز فق��ط یک یا دو 
ساعت کار انجام بگیرد! بقیه اوقات در جلسات 
کمیسیون های مختلف سپری می شود و مردم 
 پش��ت درهای بس��ته می مانن��د!  نتیجه این 

جلسات چیست؟ 

تغییرات بی ثمر، 
جلسات بی اثر

مجید ابهری
رفتار شناس 

یادداشت1

انتقادهای بسیاری نسبت  به اظهارات اخیر رئیس 
جمهور درب��اره حدود اختیاراتش در دولت و عدم 
همخوانی س��طح مطالبات با  اختیاراتش به عمل 
آمد چرا که انتظ��ار نمی رفت روحانی بعد از چند 
سال نشستن بر مس��ند ریاست جمهوری اکنون 
از حدود اختیاراتش و سطح مطالبات جامعه گله 
کند. در عی��ن حال، حدود اختیارات نماینده ها ی 
مجلس هم چندان زیاد نیست اما مردم به آنها رای 
 می دهند. از این رو، چون حدود اختیارات نماینده 
مجلس و رئیس جمهور چندان باا نیست و اساسا 
کاری ه��م از عهده او ب��ر نمی آید نباید هیچ کس 
برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری نامزد 
ش��ود و یا وزیر هم به دلیل حدود اختیاراتش در 
مجلس رای اعتماد بگیرد، این استدال به هیچ روی 
درس��ت نیس��ت. بلکه کنش��گران سیاس��ی چه 
 رئیس جمه��ور، چه نماینده مجلس و چه فعاان 
سیاسی علیرغم این اختیارات محدود همواره باید 
تاش کنند اختیارات ش��ان را درچارچوب قانونی 
اساس��ی افزایش دهند. نماینده مجلس باید همه 
تاشش را برای افزایش جایگاه مجلس به کار ببرد 
و رئی��س جمهور هم به همی��ن ترتیب باید برای 

افزایش اختیاراتش در دولت 
تاش کند. بنابراین گایه و 
انتق��اد از رئیس جمهور این 
است که او باید پیش از این، 
درب��اره حدود اختی��ارات و  
عدم همخوانی آن با مطالبات 
جامع��ه ب��ه م��ردم توضیح 

می داد. او باید به مردم در همان زمان انتخابات به 
جامعه می گفت علیرغم اینکه اختیارات دولت در 
تحقق برخی از مطالبات بسیار محدود است اما من 
به پشتوانه 24 میلیون رای و   قانون اساسی همه 
توانم را به کار خواهم گرفت تا اختیاراتم را افزایش 
دهم و در قبال اختیاراتم به مردم پاس��خگو باشم، 
نه اینکه امروز رئیس جمهور در برابر ملت تسلیم 
ش��ود و بگوید که من اختیارات کمی دارم. ضمن 
اینکه در بس��یاری موارد نمی ت��وان به طور دقیق 
حدود اختیارات رئیس جمهور را در دولت تعیین 
کرد. زیرا در دوره ای روسای جمهوری مانند رئیس 
دولت اصاحات از همه س��و نیز بر آنها فش��ار هم 
بوده است. بنابراین حدود اختیارات رئیس جمهور 
یک چارچوب سفت و سخت و از قبل تعیین شده 
نیست اما با این همه تحقق مطالبات عمومی بازهم 
به تاش دولت بستگی دارد. رئیس جمهور باید در 
برابر فضایی که به دنبال کاهش اختیاراتش است، 
مسیر را برای پیشبرد اهداف عمومی هموار سازد. 
در عین ح��ال باید اذعان داش��ت که تنها رئیس 
جمهور نیس��ت ک��ه از اختی��ارات ازم در دولت 
برخوردار نیس��ت بلکه هر فردی در هر جایگاهی 
ممکن اس��ت با محدودیت ها  و موانعی در راستای 
رس��التش روبرو شود و ممکن است از او  مسائلی 
غیرعلمی و غیر منطق��ی بخواهند اما با این همه 
فرد خود در هر جایگاهی باید برای افزایش قدرت 
مانورش بکوش��د.  بنابراین نمی توان از روحانی به 
ای��ن دلیل ک��ه اختیاراتش 
محدود اس��ت، ای��راد گرفت 
انتقاد اساس��ی نسبت  بلکه 
به رئیس جمهور این اس��ت 
ک��ه او بای��د اختیارات��ش را 
اساس��ی  قانون  درچارچوب 

افزایش دهد.

یک توصیه 
به روحانی 

صادق زیباکام
فعال سیاسی اصاح طلب

یادداشت2

خواننده جوان 
پس از سالها مبارزه با سرطان درگذشت
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بهنام صفوی  
در آغوش مرگ

8
قیمت در سراسر کشور  2000 تومان

هربامداد در سراسر کشور

4

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد می توانند مش��کات، دغدغه ها و 
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران 
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند. البته تا پیش از این ستون های 
پیام مردمی روزنامه، منبع مهم و غنی چنین سوژه هایی بوده اما آفتاب یزد 
به دلیل جایگاه مردمی خود در نظر دارد منس��جم تر از قبل به این مهم 
بپردازد. خوانندگان محترم می توانند ایده ها و سوژه های خود را از طریق 

پیامک 3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

بازتاب فروش میز نود
به یک هندوانه فروش 
در رباط کریم

شرف میز 
به پشت 
میزنشین 
است
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ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141428 در ميان بگذاريد.

محمد ُخدادى معــاون مطبوعاتى و اطالع رســانى 
وزير فرهنگ وارشــاد اســالمى كه در جمع تعدادى 
از خبرنگاران رســانه هاى خارجى مقيم ايران، سخن 
مى گفــت «انتخاب ديپلماســى و اســتفاده ازحقوق 
بين الملل براى اثبات حقانيت خود را اولويت ايران براى 

مواجهه با يكجانبه گرايى، جعل و قلدرى جهانى» ذكر كرد و گفت: 
يكصد صفحه قرارداد، چند ســال مذاكره با كارشناسان مختلف و 
متخصص شش قدرت جهانى و امضا مهم ترين قرارداد بين المللى 

عصر حاضر موسوم به برجام به همين دليل روى داد. 
وى اضافه كرد: ايران براى اثبات حقانيت خود به جهان 
چه بايد مى كرد كه نكرد تا با زورگويى، يكجانبه گرايى 

و قلدرى يك ابر قدرت مواجه نشود؟
معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
خطاب به خبرنگاران خارجى گفت: طالبان، ديپلمات هاى ايرانى را 
به شهادت رساندند و داعش به بيست كيلومترى مرز ايران رسيد اما 
ايران براى مقابله با تروريسم، حاضر به جنگ مستقيم نشد زيرا ما 

هيچگاه آغازگر جنگ نبوده و نخواهيم بود اما حتما در دفاع از مردم 
خــود بارها همچون جنگ با صدام و داعش و... اثبات كرده ايم كه 

متجاوز، محكوم به شكست است.
به گزارش معاونت امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
ُخدادى با اشاره به نقش رســانه در رساندن صداى مردم ايران به 
جهان گفت: رســانه هاى بين المللى چرا در جنگ نابرابر تحميلى 
اقتصادى امريكا با ايران سكوت كرده اند؟ اين وظيفه مهمى است 

كه بر عهده شماست.

الوروف: ایران حق دارد تعهدات خود در قبال برجام را کاهش دهد

ایران برای اثبات حقانیت خود به جهان چه باید می کرد که نکرد 

سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه در كنفرانسى خبرى با همتاى چينى خود عنوان كرد 
كه ايران حق داشت برخى از تعهدات خود ذيل برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را به 
حالت تعليق دربياورد. به گزارش ايسنا، به نقل از اسپوتنيك، سرگئى الوروف تاكيد كرد: ما 
مى دانيم كه جمهورى اسالمى ايران به برنامه جامع اقدام مشترك پايبند خواهد ماند اما اين 
كشور از شركاى اروپايى اش انتظار دارد كه وظايف خود در قبال اين توافق را به اجرا بگذارند.

آفتاب يزد ـ رضا بردستانى: به طعنه مى گويد: 
«ســعيد از اين حرف ها زياد مى زند!»، آن ديگرى 
مى گويــد: « بايد فكر كنم ببينــم نظرى دارم يا 
نه!؟»، يكى هم كه از همــان ابتدا مى گويد: «در 
اين باره و با موضوع پيشــنهاد ســعيد حجاريان، 
مصاحبه نمى كنم!». بحث هاى شــيرين ترى نيز 
مطرح مى شود: «با اين گرانى كاغذ روزنامه منتشر 
مى كنيــد كه چه بشــود؟!»، « به مديرمســئول 
بگوييد يك سال حقوق بدهد كمى هم استراحت 

كنيد!»و... 
يكى گوشى را بر مى دارد و مى گويد تا شب گرفتار 

است، آن ديگرى عذرخواهى مى كند
و خداحافظى و خالصه بحث اندك اندك شيرين 

مى شود.

�سؤال و سوژه ای که خریداری ندارد!

سؤال ساده و شفاف اســت: «سعيد حجاريان به 
حســن روحانى پيشنهاد داده اســتعفا دهد و در 
اسفند دو انتخابات برگزار شود و دولت و مجلس 
همسو تشكيل شود، نظر شما چيست؟» پاسخ هاى 
باال قسمتى از همان واكنش هايى بود كه احساس 

كرديم اين بحث را بايد همين جا درز بگيريم!

ســعيد حجاريان كــه برخى او را «تئوريســين 
اصالحات» مى ناميدند! در بخش هايى از يادداشت: 
«كــدام اصالح طلبــى؟ كدام بقاء؟» مى نويســد: 
«البتــه در اين ميــان، وجود و كاركــرد پارلمان 
به دليل تناقضــات و تعارضات يا به تعبيرى ديگر، 
«حاكميت دوگانه» به طور جدى محل پرســش 
قرار گرفته است و شايد، تمهيد «حاكميت يگانه» 
و پايــان دادن به اين معضل، از معبر اســتعفاى 
رئيس جمهور و برگزارى همزمان دو انتخابات در 
اســفندماه سال جارى بگذرد تا نتيجتاً، مجلس و 
دولتى همسو با رؤساى همسوتر بر مصدر امور قرار 

بگيرند».
هميــن چند كلمه كافى بود تــا تيترهايى نظير؛ 
«استعفاى روحانى روى ميز اصالح طلبان»، «سعيد 
حجاريان از كدام اصالح طلبى سخن مى گويد؟!»، 
«شرط گذارى براى شركت در انتخابات» و نظائر 
آن روى برخــى تحليل ها و مصاحبه ها جا خوش 
كند. اما با 48 ساعت فاصله وقتى به سراغ حدود 
10 چهره از چهره هاى شناخته شده اصالح طلبى 
رفتيــم تا نظر و نگاه آنان را جويا شــويم؛ چنين 
احســاس شــد كه رغبتى براى پرداختن به اين 
موضــوع تقريباً «محــال» و تحقيقــاً « به وقوع 

نپيوستنى!» وجود ندارد.
اصل حرف همان است كه در همان اصرار و انكار 
براى مصاحبه مى شــنيديم؛ «حجاريان نظرش را 

گفته است!»

�ذوق زدگی عجیب اصولگرایان، 
        واکنش سرد اصالح طلب ھا!

ســعيد حجاريــان، ال به الى همين يادداشــت 
حساسيت برانگيز از دو عبارت «اپوزيسيون ملى» 
و«اپوزيســيون غيرملى» آن هم به روش خويش 
ســخن مى گويد: «همچنانكه سال ها قبل، شاپور 

بختيــار - كه خود را ايرانى، مصدقى و ســكوالر 
مى خواند- بازى مشــابهى در پيــش گرفت و به 
دامن دشــمنان ايران غلتيد و براساس توضيحات 
محمدباقــر بنى عامرى در كتــاب «قيام 18 تير 
نقاب» از دريافت كمك دشمنان ايران دريغ نكرد، 
اكنون، با ســنتز ملىـ  امريكايى و ملىـ  سعودى 
و حتى ملى ـ اسرائيلى مواجه شده ايم. در چنين 
شرايطى، يگانه راه ملى شدن اپوزيسيون غيرملى، 
مراجعه به كنســولگرى و اخذ پاسپورت ايرانى يا 
الاقل كوششى عيان در اين جهت است تا در پرتو 
آن، تفكيك رسمى ميان اپوزيسيون ملى و غيرملى 

صورت بگيرد».
ســايت هاى  از  يكــى  از  كوتــاه  تحليلــى  در 
اصولگرايى(مشــرق) چنين برمى آيد كه «دولت 
پنهان» يگانه موضوعى اســت كــه برخى اوقات 
مى توانــد اردوى اصولگرايى را « پريشــان» كند: 
«منظــور حجاريان از حاكميــت دوگانه؛ مفهوم 
«دولت پنهان» است كه چندى است اصالح طلبان 
تأكيد دارند هم  اوست كه عامل ناكارآمدى دولت 
شده و نمى گذارد دولت كار كند و مثًال گرانى را به 

ارزانى تبديل كند !»
در دو عبارت بســيار مهم حجاريان ـ چه آن جا 
كه از هم ســويى حاكميت مى گويد، چه آن گاه 
كه از اپوزيسيون ملى و غير ملى مى گويد ـ نام و 
نشــانى كه حكايت از عبور از خطوط قرمز داشته 
باشد يافت نمى شــود و اما اصولگرايان ذوق زده، 
در حالى كه اصالح طلب ها ســكوت اختيار كرده، 

واكنشى سرد نشان داده اند. 

�استعفای روحانی محال و بی نتیجه!

نخستين بار سعيد حجاريان بحث استعفاى حسن 
روحانى را مطرح كرد: «آقاى روحانى اگر شكست 
بخورد بحران در بحران ايجاد خواهد شــد. فرض 

كنيد كه توافق برجام در يك جايى به لحاظ اجرا 
شكســت بخورد و همه چيز هوا شود. روحانى هم 
استعفا مى دهد و مى رود، و يك نفر مثل معجزه ى 
هزاره ى ســوم ســر كار مى آيد. روحانى شكست 

مى خورد.»
بارديگر، اواخر سال 97، برخى رسانه ها از قول«على 
صوفى» نوشــتند: «من شــنيدم كه خاتمى به 
روحانى گفت: اگر نمى تواند از رياســت جمهورى 
اســتعفا دهد و شــرايط خود را مطرح كند و اگر 
امكان پذير نيست، اجازه گرفته و كناره گيرى كند.»

و اينك باز سعيد حجاريان، استعفاى روحانى را نه 
براى فرار از مسئوليت كه براى كاستن از فشارها و 
هم سو شدن دولت و مجلس مطرح مى كند؛ هم 
سو شــدنى كه بارها از هر دو جناحـ  اصالح طلب 
و اصولگراـ  بى و با واســطه شنيده ام كه اساساً به 
صالح نيســت! حال بگذريم كه در فضاى ذهنى 

جامعه، اين اندازه هم سويى قطعاً نشدنى است.

�حق با اصالح طلب ھای سکوت 
       اختیار کرده است؟!

با بررسى برخى تحليل ها و با تكيه بر عدم رغبت 
بزرگان اصالح طلب، به اين نتيجه مى رســيم كه 
درست ترين واكنش، همان عدم واكنش به برخى 
مســائل اســت چه اينكه ذوق زدگى اصولگرايان 
چنين اســتنباطى را به ما مى دهد كه از دل هر 
تحليلــى مى تواند هجمه اى عظيم به راه افتد! به 
قول يكى از همان هايى كه در چند جمله، بى ميلى 
مفــرط خود به مصاحبه را نشــان داد: «ســعيد 
حجاريان نظرش را گفته است، ديگر دليلى ندارد 
من در موافقت يا مخالفت با او، چيزهايى بگويم كه 
باز توليد حاشيه باشد آن هم با موضوعى كه جزئى 

از محاالت است و اساساً اتفاق نيفتادنى!» 

در دو عبارت بسیار مھم حجاریانـ  چه آن جا که از ھم سویی حاکمیت 
می گوید، چه آن گاه که از اپوزیسیون ملی و غیر ملی می گویدـ  نام و 
نشانی که حکایت از عبور از خطوط قرمز داشته باشد یافت نمی شود و اما 
اصولگرایان ذوق زده، در حالی که اصالح طلب ھا سکوت اختیار کرده، واکنشی 
سرد نشان داده اند
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واكنش سرد 
به پيشنهاد سعيد

حجاريان اخيرا نوشته بود حسن روحانى استعفا دهد 

آفتاب يزد- گروه سياسى: اتحاديه اروپا و سه 
كشور اروپايى جلسه اى با محوريت ايران و برجام 

برگزار كردند.
به گزارش ايســنا، مايا كوچيانچيك، سخنگوى 
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در توييتى 
اعالم كرد: همانطور كه فدريكا موگرينى (مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا) اعالم كرد، اتحاديه 
اروپا و سه كشــور اروپايى پيش از آغاز نشست 
شوراى روابط خارجه، جلسه اى در سطح وزيران 

برگزار كردند.
شوراى اروپا نشستى را در سطح وزيران خارجه 
آغــاز كرد كه قرار اســت در آن درباره ايران نيز 
صحبت شود.نشســتى كه در بروكســل برگزار 
خواهد شــد. اما نكته حائز اهميت اينكه مايك 
پامپئو، وزير امور خارجه آمريكا نيز براى مذاكره 
با همتايان اروپايى خود راهى بروكسل شده است.

اين در حالى اســت كه پيشتر سخنگوى وزارت 
خارجــه آمريكا علت لغو ســفر مايك پامپئو به 
مســكو را، بحث بر ســر "اقدامات تهديدآميز و 

بيانيه هاى ايران" با اروپا عنوان كرد.
مورگان اورتگاس، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا 
در بيانيه اى اعالم كرده بود كه مايك پامپئو، وزير 
خارجه آمريكا ســفر خود به مسكو را لغو كرده 
و به جاى آن به بروكســل ســفر مى كند تا در 
بروكســل با متحدان اروپايى اش بر سر اقدامات 
و بيانيه هاى جمهورى اســالمى ايران به بحث و 

گفت وگو بپردازد.
درهميــن رابطه هايكوماس وزير امــور خارجه 
آلمــان گفت كه در ديدارش بــا مايك پامپئو با 
ابراز نگرانى از تحــوالت و تنش هاى منطقه اى، 
بر پايبندى آلمان به برجام تاكيد كرده اســت. او 
ادامه داد: من اين مسئله را در نشست دوجانبه ام 

با مايــك پامپئو، وزير 
امــور خارجــه آمريكا 
اين  در  شفاف ساختم. 
ديدار همچنين نگرانى 
خودمان را نســبت به 
تنش هاى  و  تحــوالت 
ابراز كردم. من  منطقه 
به پامپئو خاطرنشــان 
كردم كه مــا خواهان 
افزايش تنش ها نيستيم 

و تاكيد كردم كه از نظر ما برجام، اساســى براى 
دســت نيافتن ايران به ســالح هسته اى است و 
بنا به هميــن دليل به توافق هســته اى پايبند 

خواهيم ماند.
امــا حضــور پامپئو در 
بروكســل  نشســت 
چــه معانــى مى تواند 

داشته باشد؟

�معنای حضور پامپئو

مجلســى  فريــدون 
ديپلمات ســابق بابيان 
اينكه اين نشســت در 
اوضــاع پرتنش كنونى 
به اين معنانيســت كه 
كشــورهاى اروپايى به 
دنبال جنجال بيشــتر 

هســتند بلكه در قالب برجام مســئله را دنبال 
مى كننــد، به آفتــاب يزد مى گويــد: اما ممكن 
اســت بســيارى درباره حضور پامپئو درنشست 
بروكسل نظر ديگرى داشته باشند و آن را ناشى 
از اتفاقات اخير بداننــد و اينكه پامپئو و اروپا به 

دنبال نقشــه هايى براى 
اعمال فشار بيشتر عليه 
ما هســتند اما در پاسخ 
بايــد گفت كــه پامپئو 
پيــش از اتفاقات اخير 
سفر خود را به بروكسل 
برنامه هــاى  و  چيــده 
بود.  رالغوكرده  ديگرش 
به هر حال اكنون حادثه 
الفجيره هم پيش آمده 
كه خوشبختانه دولت ايران براى رفع سوءتفاهم 
بســيار به موقــع اين حمــالت را محكوم كرده 

وتقاضاى بررسى ماجرا راداده است. 
مى كنــد:  اظهــار  وى 
جاى خوشــحالى است 
موگرينى  فدريــكا  كه 
هم تاكيد كرد كه اروپا 
در برجــام مى مانــد و 
هــم از طرفى از ســفر 
براى  پامپئو  انگيــزه  و 
بروكســل  حضــوردر 
ابراز بى اطالعى كرد و 
الاقل اين نشان مى دهد 
نشســت  ازاين  قبل  تا 
نظراتشان  وآمريكا  اروپا 
باايــران  درارتبــاط 

هماهنگ نيست.
مجلسى در پاسخ به اين سوال كه حضور پامپئو 
دراين نشست چه اندازه مى تواند جو بروكسل را 
عليــه ايران و يابرجام تغيير دهد و اساســا او به 
دنبال چيست ؟مى گويد: نمى توان حدس زد اما 
قطعابراى آماده كردن زمينه اى عليه ايران است 

واينكه نظر مثبت اتحاديه اروپا را شايد بتواند به 
سود خودشان برگرداند.

�سخنان موگرینی

گفتنى اســت فدريكا موگرينى قرار اســت در 
حاشــيه نشســت بروكســل، ديدارى با وزيران 
خارجه انگليس، فرانســه و آلمــان درباره برجام 

داشته است.
موگرينى پيــش از آغاز اين نشســت در جمع 
خبرنگاران خاطر نشــان كرد كه اتحاديه اروپا با 
تمام ابزارهايى كه در اختيــار دارد از اين توافق 

حمايت مى كند.
مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا با اشاره 
بــه تحوالت اخيــر پيرامون توافق هســته اى با 
ايران گفت: ما همچنان به صورت كامل از برجام 
حمايــت مى كنيم. من با وزراى خارجه انگليس، 
آلمان و فرانســه در اين رابطه ديدار كردم تا در 
خصوص بهترين راهكارها دربــاره اجراى كامل 

توافق هسته اى گفت وگو كنيم.
اين در حالى اســت كه جرمى هانــت، وزير امور 
خارجــه انگليس نســبت به وقــوع يك تنش 
ناخواســته ميان ايران و آمريكا ابراز نگرانى كرد.

وى گفت: ما به شدت نگران خطر وقوع يك تنش 
ناخواسته هســتيم. ضرورى است كه ايران را به 
مسير هسته اى شــدن بازنگردانيم. اگر ايران به 
يك قدرت هسته اى تبديل شود همسايگان آن 
نيز مى خواهند قدرتى هسته اى باشند. خاورميانه 
در حــال حاضر نيز يكــى از مناطق پر تنش در 

دنياست.
هانــت افزود: ما دربــاره ايــن نگرانى هايمان با 
همتايــان اروپايى و در صورت امــكان با مايك 
پامپئو، وزير خارجه آمريكا گفت وگو خواهيم كرد.

آفتاب يزد گزارش مى دهد

راز حضور پامپئو در نشست بروکسل 

است  ممكن  مجلســى:  فريدون 
بســيارى درباره حضــور پامپئو 
درنشست بروكســل نظر ديگرى 
داشــته باشــند و آن را ناشى از 
اتفاقات اخير بدانند و اينكه پامپئو 
و اروپا به دنبال نقشــه هايى براى 
اعمال فشار بيشتر عليه ما هستند 
اما در پاســخ بايد گفت كه پامپئو 
پيش از اتفاقات اخير ســفر خود 
برنامه هاى  و  چيده  بروكسل  به  را 

ديگرش رالغوكرده بود

با بررسى برخى تحليل ها و با تكيه 
بر عدم رغبت بزرگان اصالح طلب، 
بــه ايــن نتيجه مى رســيم كه 
درســت ترين واكنش، همان عدم 
واكنش به برخى مســائل اســت 
اصولگرايان  زدگى  ذوق  اينكه  چه 
ما مى دهد  به  را  استنباطى  چنين 
مى تواند  تحليلــى  هر  دل  از  كه 

هجمه اى عظيم به راه افتد!

بهروز كمالوندى، سخنگوى سازمان انرژى اتمى 
ايران در گفت و گو با شــبكه العالم درباره اقدامات 
جديد ايران در رابطه با برجام توضيحاتى ارائه داد 
و گفت: جمهورى اســالمى ايران بعد از يك صبر 
استراتژيك يك ساله اقداماتى را شروع كرده است. 
طبيعتاً آن چيزى كه بايد قضاوت شود اين است 
كه تعهدات طرفين به چه نحو اجرا شــده است. 
در مورد جمهورى اســالمى ايران كامالً مشخص 
اســت كه ما 14 گزارش فصلى آژانس بين المللى 
انرژى اتمى را داشتيم كه هر سه ماه يكبار منتشر 
مى شود و نشان مى دهد كه جمهورى اسالمى ايران 
تعهدات خودش را به صورت كامل و به نحو احسن 
اجرا كرده است و در عين حال اين اتفاق در سمت 
مقابل نيفتاده و ما يك توافقى را داشتيم كه اين 
توافق يك معادله اى است كه دو طرف داشت، يك 
طرف آن محدوديت هاى جمهورى اسالمى ايران و 
يك طرف هم اقداماتى كه طرف مقابل بايد انجام 
بدهد كه عمدتاً در راستاى رفع تحريم ها است.وى 
افزود: كشور تشخيص داده كه يك بخشى از اين 
معادله انجام نشده و واقعيت قضيه هم همين است 
و فكر نمى كنــم كه اروپايى ها و خود آمريكايى ها 
و هيچ كشــور ديگرى منكر اين قضيه باشند كه 
طرف مقابل تعهدات خودش را انجام نداده است. 
بعد از اين صبر يك ساله، جمهورى اسالمى ايران 
وارد اقداماتى شده است كه فعالً در چارچوب خود 
برجام صورت مى گيرد و نقض برجام نيست بلكه 
استفاده از ظرفيت هاى برجام است. در بندهاى 26 
و 36 اين حق داده شده است كه اگر تشخيص داده 
شود كه بعضى از تحريم ها دوباره برقرار شده است 
جمهورى اسالمى ايران مى تواند كالً يا بخشى از 
تعهدات خودش را انجام ندهد با اين مقدمه يك 
ســاله و اين صبر و تحمل بود كه ما وارد استفاده 
از حقوق خودمان شديم بر اين بندهايى كه اشاره 

كردم.
كمالوندى درادامه گفت: خوب طبيعتاً يك فرصت 
دوماهه داده شــده كه اگر طرف مقابل كه عمدتاً 
اروپايى ها هســتند - چون ما با چين و روســيه 
مشكلى نداريم و آمريكايى ها هم كه خارج شدند- 
تعهدات خودشان را انجام ندهند بخش ديگرى از 
تعهدات مشمول همين دو موضوعى كه االن اعالم 
شده خواهد شد و در حقيقت ما داريم يك تعادلى 
ايجاد مى كنيم بين تعهداتمان و حقوقمان. حقوق 
كمترى است طبيعتاً تعهدات كمترى هم بايد اجرا 
شود به همين دليل كشور در مرحله اول دو عدد 
را در نظر گرفت، يك عدد 130 تن كه توافق شده 
در برجام كه ذخاير آب سنگين جمهورى اسالمى 
ايران باشد در داخل كشــور و مازاد بر آن توسط 
ايران آماده مى شــود براى فروش به خارج كشور 
به عبارت ديگر جمهورى اسالمى ايران 130 تن 
بيشتر را نگه ندارد مادامى كه مشترى باشد براى 
فروختن و وقتى كه مشــترى نيســت عمالً اين 

اتفاق مى افتد كه مى تواند مازادى هم باشــد چه 
آنها تعهداتشان را اجرا كنند چه اجرا نكنند، اين 
يك واقعيت است. و يكى هم موجودى 300 كيلو 
اورانيوم غنى شده 3.67 درصد است. اين 300 كيلو 
هم گفته شده كه فعالً به حالت تعليق در مى آوريم 
و مفهومش اين نيست كه جمهورى اسالمى ايران 
اينهــا را انجام نمى دهد بلكه در يك دوره دوماهه 
اينها وقت دارند كه اگر تغييراتى در عملكردشان 
ايجاد شود و نشان دهند كه به سمتى مى روند كه 
شرايط را عوض كنند آن وقت جمهورى اسالمى 
ايران مى تواند به وضعيت قبلى برگردد.كمالوندى 
در پاســخ به اين سوال كه سازمان انرژى اتمى به 
دنبال دستور رئيس جمهورى در خصوص كاهش 
تعهدات برجامى ايران كه در واكنش به تشــديد 
تحريم هاى آمريكا و عمل نكردن اروپا به تعهدات 
خود صورت گرفته، چه اقداماتى انجام داده است، 
نيز گفت: ما به مجردى كه موضوع از طرف رياست 
محترم جمهورى ايران مطرح شد، جلساتى را در 
ســازمان انرژى اتمى برگزار كرديم و نحوه اجراى 
اين موضوع، شــرايط و زمينه هاى مختلف آن را 
بررســى كرديم و اكنون آماده هستيم كه كار را 
به انجام برســانيم. اينكه اين كار چه طور و با چه 
روندى انجام خواهد شــد، موضوعاتى فنى است. 
ولى آنچه مسلم است اينكه محدوديتى از سازمان 
انرژى اتمى ايران برداشته شده يعنى اگر تا ديروز 
محدود بوديم كه بيشتر از 300 كيلو اورانيوم غنى 
شده توليد نكنيم، امروز اين محدوديت و همچنين 
محدوديت در اختيار نگه داشتن 130 تن اورانيوم 
برداشته شده و ما در حال انجام اقدامات خود در 

شرايط جديد هستيم.
به گزارش ايسنا، او درباره مواضع آژانس بين المللى 
انرژى اتمى درخصوص تصميــم ايران در زمينه 
كاهش تعهدات برجامى هم گفــت: اينكه ايران 
محدوديت 300 كيلــو يا 130 تن را رعايت كند 
يا نه، ارتباطى بــه آژانس بين المللى انرژى اتمى 
نــدارد، آنچه آژانس انجام مى دهد اين اســت كه 
گزارشاتى را تهيه مى كند و بر اساس آن وضعيت 
توليد آب ســنگين و اورانيوم غنى شده را گزارش 
مى كند كه اولين گزارش بعدى آژانس هم چيزى 
حدود 24يا 25 روز ديگر خواهد بود. به هر حال ما 
اقدامات خودمان را داريم و آژانس هم به عنوان ناظر 
و نه قاضى حضور دارد و آنچه را كه مى بيند گزارش 
مى كند. قاضى اين موضوع اعضاى كشورهاى مورد 
توافق هســتند كه مبانى اين قضــاوت هم متن 
برجام است كه بر اســاس بندهاى 26 و 36 اين 
حق را جمهورى اسالمى ايران دارد كه اگر اينها به 
تعهدات خود عمل مى كردند طبيعتاً چنين حقى 
براى جمهورى اسالمى ايران ايجاد نمى شد و اگر 
اين حق ايجاد شــده به اين دليل است كه آنها به 
تعهدات خود عمل نكرده اند و اگر عمل كنند اين 

مسئله مى تواند به شرايط قبلى برگردد.

انرژى اتمى

كمالوندى: 

اقدامات جدید خود را در چارچوب برجام آغاز کرده ایم

عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى با اشاره به 
چالش هاى امنيتى اروپا در صورت تضعيف برجام 
مى گويد: تضعيف برجام منجر به شكسته شدن 
خط مبارزه با مواد مخدر و تروريســم و همچنين 

گسترش مهاجرت به اروپا مى شود.
فياض زاهد در مورد واكنش كشورهاى اروپايى به 
كاهش تعهدات برجامى ايران گفت: اقدام ايران از 
سوى اروپا تفســير به خروج از برجام نمى شود و 
مواضعى چون مواضع رئيس جمهورى و وزير دفاع 
فرانسه و برخى مقامات ديگر اتحاديه اروپا بيشتر 
يك اقدام پيش دســتانه براى جلوگيرى از خروج 

ايران از برجام است.
وى ادامــه داد: اروپــا مى داند كه ايــران مايل به 
خروج از برجام نيست و اين امر گزينه آخر دولت 
جمهورى اسالمى ايران در صورت ادامه روند فعلى 
اســت. اروپايى ها با آگاهى نسبت به اين مسئله، 
به زعم خود با مواضع اخير تالش كردند نسبت به 
خروج ايران از برجام در هر شرايطى هشدار دهند و 
تبعات آن را براى ما بيان كنند. بنابراين بيشتر يك 

اقدام روانى از سوى اين كشور ها است.
زاهد افزود: از طرف ديگــر اروپا در عرصه عملى 
سياســت تهديد و آشتى را در پيش گرفته است. 
در واقع تالش مى كند راهكارهاى بيشترى براى 
تقويــت خط «اينســتكس» و انجــام معامالت 
تهاترى پيدا كند و همچنين تكيه بر صندوق هاى 
مالى مشــخص براى كار با ايران را در دستور كار

 قرار بدهد.
وى با بيان اينكه تضعيف برجام، تهديدات امنيتى 
را متوجه اروپا مى كنــد، گفت: اروپا از بين رفتن 
برجام را تهديد امنيتى مستقيم براى خود مى داند. 
بنابراين موضع متفاوتى از آمريكا اتخاذ كرده است. 
اروپايى ها مى دانند اگر برجام به نتيجه نرسد، آتش 

تنش شعله ور مى شود.
استاد دانشــگاه آزاد ادامه داد: تضعيف برجام سه 
اثر مستقيم بر امنيت اروپا مى گذارد. همانطوركه 
رئيس جمهورى اعالم كردند تضعيف برجام منجر 
به شكسته شدن خط مبارزه با مواد مخدر مى شود. 
از طرف ديگر تروريســم به عنوان فرزند نامشروع 
جنگ آثار خود را بر امنيت اروپا مى گذارد و اروپا 
بيشتر درگير مســئله تروريسم مى شود. مسئله 
سومى كه اروپا نسبت به آن احساس شكنندگى 

مى كند، مســئله مهاجرت است. تضعيف برجام 
مسئله مهاجرت در اروپا را بغرنج تر مى كند. 

وى در مورد باز بودن مســير ديپلماسى و مذاكره 
براى تقويت برجام هم گفت: اروپا در يك سالى كه 
آمريكا از برجام خارج شده مرتبا اعالم كرده است 
كــه به دنبال ادامه برجام و مذاكره و گفت و گو با 
ايران است. موگرينى و ساير مقامات اروپا حداقل از 
منظر ديپلماتيك نسبت به همراهى با ايران براى 

ادامه برجام صحبت كرده اند.
اين فعال سياسى اصالح طلب با بيان اينكه اقدامات 
اروپا را در يك سال گذشته با دو رويكرد خوشبينانه 
و بدبينانه مى توان تحليل كــرد، ادامه داد: از نظر 
اتحاديه اروپا عليرغم اينكه از نظر سياسى همراه 
با مواضع آمريكا نيست و نسبت به اقدامات ترامپ 
دلخوشى ندارد اما قدرت رقابت و هماوردى با توان 
سياســى، اقتصادى و بين المللى آمريكا را ندارد و 
به دليل شــرايط چند مليتى شركت هاى بزرگ 
اقتصادى اساسا امكان تاثير گذارى بر تصميمات 
اين شركت ها را ندارد. در واقع در اين تحليل بيان 

مى شود كه اروپا كارى نمى تواند انجام دهد.
زاهد افزود: در تحليل بدبينانه مطرح مى شود كه 
اروپايى ها ارزيابى دقيقى از داليل و چرايى پذيرش 
برجام از ســوى ايران در طول مذاكرات به دست 
آورده اند و همچنين برخى بندهاى برجام عليرغم 
ميل آنان به تصويب رســيده است؛ مواضع دولت 
فرانسه كه در طول مذاكرات برجام ايران را تحت 
فشار گذاشــته بود، نمودى از اين مسئله است. با 
توجه به اين نكته اروپايى ها از ترامپ به عنوان يك 

برگ برنده عليه ايران استفاده مى كنند.
به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه كشورهاى اروپايى 
در چنين شرايطى سعى مى كنند نقش پليس بد را 
به آمريكا بدهند و خود نقش پليس خوب را بازى 
كننــد، گفت: كارى كه ايران كرد در مرتبه اول از 
يك جايگاه سمبليك برخوردار بود چرا كه دقيقا 
ايران در روزى تعهدات برجامى خود را كاهش داد 
كه در همان روز آمريكا از برجام خارج شده بود. از 
طرف ديگر اين فرصت شــصت روزه يك ارزيابى 
جدى براى ميزان پايبندى دولت هاى اروپايى به 
تعهدات خود در برجــام و پيدا كردن راهكارهاى 
مناسب براى بهره مندى ايران از مزاياى اقتصادى 

برجام است.

واكنش

فياض زاهد:

تضعیف برجام امنیت اروپا را تهدید می کند



مرکــز مطالعات راهبــردی و بین المللی ایــاات متحده طی 
گزارشــی از کشف یک پایگاه موشکی ناشــناخته در نزدیکی 

شهر »پیونگان« جنوبی کره شمالی خبر داد.
به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیســی چوســان نوشت که پایگاه 
'یوسانگ-ری' ممکن است مرکزی برای ذخیره سازی موشک 
بالســتیک بین قاره ای باشــد. این تاسیســات پیشتر توسط 
کره جنوبی و آمریکا کشــف شــد اما اطاعات دقیقی از آن در 

دست نبوده است.

به نوشــته ایــن روزنامــه، این چهارمیــن پایگاه 
موشکی افشا شــده کره شمالی پس از پایگاه های 
'ســاکانمول'، 'سینو-ری' و 'ســنگنام-ری' از ماه 

نوامبر سال گذشته بوده است.
گزارش ها حاکی از این اســت که یوســانگ-ری 

در ۶۳ کیلومتری شــما پیونگ یانگ، ۱۵۰ کیلومتری منطقه 
غیرنظامی و ۲۲۰ کیلومتری شمال سئول واقع شده است.

بر اساس این گزارش، پایگاه یوســانگ-ری موشک بالستیک 

بین قاره ای 'هوســانگ-۱۳ که هنــوز به مرحله 
آزمایش نرسیده است را در اختیار دارد؛ همچنین 
موشک های هوســانگ-۱۴ و هوسانگ-۱۵ که هر 
دو در ســال ۲۰۱۷ آزمایش شــدند در این پایگاه 

قرار دارند.
برخی از سرنخ ها از جمله ۱۶ عکس ماهواره ای نشان می دهد 
که این پایگاه برای ســاخت موشک های دوربرد در نظر گرفته 

شده است.

سه شنبه  ۲۴ اردیبهشت  ۱۳۹۸    شماره ۵۴۵۵ سیاسی

زمان برگزاری جلسه سوم دادگاه »محمدرضا خاتمی« مشخص شد

کشف یک پایگاه موشکی در کره شمالی توسط آمریکا

وکیل پرونده محمدرضا خاتمی، یازدهم خردادماه را تاریخ برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات موکلش اعام کرد و گفت: دفاعیات ما در رد اتهام نشر اکاذیب، کامل و مفصل است 

که به همراه اسناد و مدارک به دادگاه ارائه می شود.»حجت کرمانی« افزود: جلسه سوم رسیدگی 
به اتهامات محمد رضا خاتمی در خصوص اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با سایت »رودرو« 

درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، روز یازدهم خردادماه برگزار می شود./ایرنا

aftab.yz@gmail.com

آفتاب یزد- امیر عباســی: صدا و سیما یا وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطاعــات را ممنوع التصویر 
کرده اســت یا شــبکه ملی اطاعات را بایکوت؛ از 
این دوحالت خارج نیســت چرا که غیر از این بود 
در دو روز گذشته حداقل یکی از بخش های خبری 
رسانه ملی زمانی مناسب به اعام خبر حضور وزیر 
ارتباطــات در کمیســیون های تخصصی مجلس 
شورای اســامی و ارائه گزارش درباره شبکه ملی 

اطاعات اختصاص می داد.
محمد جواد آذری جهرمی، این هفته دو روز خود را 
در مجلس گذراند؛ روز یکشنبه در کمیسیون صنایع 
و معادن و روز دوشنبه در کمیسیون فرهنگی. وزیر 
جوان کابینه به درخواســت نماینــدگان در این 
کمیســیون ها حاضر شد تا گزارشی درباره آخرین 
اقدامات حــول محور پروژه راهبــردی جمهوری 
اسامی تحت عنوان شبکه ملی اطاعات ارایه دهد. 
پروژه ای که مورد تایید دولت های مختلف بوده و 
تاکنون هزینه بسیاری صرف اجرا و راه اندازی آن 

شده است.
شبکه ملی اطاعات که با نام های دیگری همچون 
اینترنــت ملی، اینترانت ملی ایران و شــبکه ملی 
اینترنت نیز شناخته می شود، پروژه ای برای توسعه 
شــبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. 
هر چند در این سال ها به دلیل عدم اطاع رسانی 
دقیق، درست و به اندازه درباره این شبکه، به محض 
اینکه کاربران ایرانی این نام را می شــنوند، افکاری 
مانند اینترنت محدود و بسته و به دور از ارتباطات 
بین المللی و حتي فیلترینگ به ذهنشــان خطور 

می کند.
این در حالی است که برخاف تصور عموم، شبکه 
ملی اطاعات هیــچ ارتباطی به محــدود کردن 
اینترنت ندارد و صرفا نوعــی گردش اطاعات در 
بســتر داخلی است و افزایش سرعت اینترنت را به 
دنبال دارد. بر اســاس همین الگو نیز کره جنوبی 
توانسته است پرسرعت ترین اینترنت جهان را در 
اختیار کاربرانش قرار  دهد. در حال حاضر، ۸۰درصد 
پهنای باند در کره جنوبي داخلی است. به این معنی 
که ۸۰ درصد شــبکه اینترنت این کشور بی نیاز از 
ارتباطات خارجی اســت و ارتباطــات و انتقاات 
دیتای آن در داخل شبکه به گردش در می آید. ارائه 
خدمات دولت الکترونیکی و بانکداری ایمن و سریع 

از دیگر مزایای شبکه ملی اینترنت است. 
به گفته امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان فناوری اطاعات، »نخستین ویژگی شبکه 
ملــی اطاعات از دیدگاه ما این اســت که مکمل 
شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری 
از کارکردهــا را بــرای ما دارد و ما نیــاز داریم که 
یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه ای دیگر تأمین 
کنیم. مثال این قضیه نیاز به شــبکه ای امن برای 
ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین 
مدل استفاده می شــود. یعنی کشورها شبکه های 
اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را 

انجام می دهند«.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطاعات بر اساس 
آنچه رئیس ســازمان فنــاوری اطاعــات بر آن 
تاکید دارد این اســت که »این یک پروژه نیست، 
یک فرآیند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی 
مــدام تغییر می کند و نمی شــود هیچ وقت گفت 
که شــبکه ای به نام شبکه  ملی اطاعات راه اندازی 
کرده ایم، تمام شد و رفت. مثا اینترنت مگر روند و 
رشدش تمام می شود؟ شبکه ملی اطاعات به معنای 
آن است که برای شهروندان و ارتباطات شان امنیت 

ازم را فراهم کنیم. یعنی داده هایشــان صرف نظر 
از اینکه در اینترنت هســتند یا نیستند امن باشد. 
اســتقال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این 
مســئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری 

و پویاست«.
بر این اســاس جدا از ســرعت، کیفیت و امنیت 
خدماتی که توســط شــبکه ملی اطاعات ارایه 
می شود، با عملیاتی شدن طرح اینترنت داخلی در 
ایران، حتی در صورتی که اینترنت در فضای جهانی 
به هر دلیلی با مشکل مواجه شود، کاربران در داخل 
کشور می توانند از شبکه ملی استفاده کنند و نیاز 

خود را بر طرف نمایند.
بر اساس همین دغدغه و در پی اتفاقات و حواشی 
پیش آمده در فضای مجازی به ویژه پس از حمله 

همدانی،  روحانــی  بــه 
مجلــس  نماینــدگان 
از  در راســتای اطــاع 
در  اقدامــات  آخریــن 
راستای راه اندازی شبکه 
محمد  اطاعــات،  ملی 
جــواد آذری جهرمــی، 
به  را  ارتباطــات  وزیــر 
کمیسیون های تخصصی 
و  معــادن  و  صنایــع 

فرهنگی دعوت کردند.
در همین حــال محمد 
ابهر و  نماینــده  عزیزی 
عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، در تشریح 
با وزیر  نشست مشترک 
ارتباطات گفت: براساس 
گزارش ارائه شده توسط 
وزیر ارتباطات و فناوری 

اطاعات، در زمینه شــبکه ملی اطاعات در کل 
کشور ۸۰ درصد رشد داشتیم و توانستیم این شبکه 

را فعال کنیم. 
حمیــد گرمابــی، نماینده نیشــابور و دیگر عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس نیز در تشریح 
این جلسه گفت: این جلسه با حضور آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات تشــکیل شد و 
وی گزارشــی را از اقداماتشان در حوزه شبکه ملی 
اطاعات ارائه داد. وی ادامه داد: پیشــتر از ســوی 
نمایندگان مطرح شــده بود کــه وزارت ارتباطات 
در تکمیل شــبکه ملی اطاعات کوتاهی کرده اما 
توضیحات وزیر نشان می داد که پیشرفت های خوبی 

حاصل شده است.
حمیــد فتاحی،   معــاون وزیر ارتباطــات و رئیس 
هیئت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت نیز در 
توئیتی در این باره نوشت: »گزارش اقدامات وزارت 
ارتباطات در گسترش زیرساخت شبکه  ملی  اطاعات 
توسط آذری جهرمی به نمایندگان محترم مجلس 
در کمیسیون صنایع ارائه شد.با افتخار توانستیم در 
۱۸ ماه اخیر، بیش از ۸۰ درصد وظایفمان را محقق 
کنیم. آماده ارائه گزارش به رسانه ها و عاقه مندان 

نیز هستیم«.
این در حالی است که خبری با این درجه از اهمیت 
کــه به نوعی از دغدغه های مقام معظم رهبری نیز 
محسوب می شود جایی در بخش های مهم خبری 
صدا و ســیما نداشت؛ شــاید به دلیل که احتماا 
موضوع  این  به  پرداختن 
می توانــد کوتاهی صدا و 
سیما در عمل به وظیفه 
انــدازی  راه  بــرای  اش 
 شــبکه ملی اطاعات را 

نمایان کند. 
رهبر  اباغیه  اســاس  بر 
انقاب و »ســند  معظم 
تبیین الزامات شبکه ملی 
جلسه  مصوبه  اطاعات« 
عالی  شورای  سی وپنجم 
فضای مجازی کشور، تنها 
وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات و ســازمان های 
متبوع مســئول و مجری 
راه انــدازی شــبکه ملی 
نیــــستند.  اطاعــات 
ارگان های  و  ســازمان ها 
در شبکه  دســت اندرکار 
ملــی اطاعات به غیر از وزارت ارتباطات عبارت اند 
از: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ 
وارشاد اســامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، وزارت آموزش و پرورش، مجلس شواری 
اســامی، صداوسیما، ســازمان تبلیغات اسامی، 
شورا های عالی، شهرداری ها، اپراتور ها و سندیکا های 

مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات.
بر این اســاس اگر وزارت ارتباطات مدعی است که 
بیــش از ۸۰ درصد از وظایف خــود در چارچوب 
راه اندازی شــبکه ملی اطاعات عمل کرده است، 
امروز که نوک تیز انتقادات با داغ شدن حواشی در 
فضای مجازی به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته 

است باید مشخص شود که سایر سازمان ها و ارگان ها 
به ویژه صدا و ســیما تا چه اندازه به وظیفه شان در 

این رابطه عمل کرده اند.
در ایه زیرساخت شبکه ملی اطاعات سندی وجود 
دارد که بر اساس آن اتفاقا وزارت ارتباطات به وظایف 
خود عمل کرده اســت اما در ایه محتوا هم که از 
حوزه های مهم و اثرگذار اســت هنوز سند واحدی 
به دســت نیامده و همین امر سبب شده است که 
سایر سازمان و ارگان ها از جمله صدا و سیما از زیر 
بار مسئولیت خود شانه خالی کنند و با فرار به جلو 
تاخیر در راه اندازی شبکه ملی اطاعات را متوجه 

وزارت ارتباطات کند.
آذری جهرمی معتقد است که »وزارت ارتباطات در 
ایه محتوا مســئولیتی ندارد، زیرا در ایه خدمات 
تسهیل کننده و در ایه زیرساخت اجرا کننده است، 
بنابراین دغدغه ای کــه در جامعه وجود دارد به دو 
ایه محتوا و خدمات مربوط می شود.« او همچنین 
ایه محتوا را مهمترین بخش شبکه ملی اطاعات 
می داند؛ ایه ای که بی تردید صدا و سیما می تواند 

نقش ویژه ای داشته باشد.
وزیر ارتباطات همچنین در واکنش به طرحي درباره، 
اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما که براساس آن 
»مســئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضــای مجازی و نظارت بر آن 
منحصرا برعهده سازمان صداو سیماست و در صورت 
تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود« 
تاکید کرده بود یکی از پیامدهای این انحصار توقف 

رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطاعات است.
آذری جهرمی با بیان اینکه صداوســیما می خواهد 
تنظیم مقررات، تصدی گــری و مالکیت در حوزه 
صوت و تصویر را به صورت یکجا در دســت بگیرد، 
می گوید: »اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، 
مزایــده ای برگزار کرده و پنــج پیمانکار انتخاب 
کرده اند. صداوســیما در انتخاب این پیمانکاران به 
فعاان عرصه صوت و تصویر اعام کرده که باید جدا 
از ضمانت نامه ها و تعهداتی به سازمان، ۵۰ درصد 
کل درآمدهای خود را نیز به این ســازمان بدهند؛ 
ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند 

با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد«. 
به گفته او »مفهوم این کار آنکه هر شرکتی بخواهد 
در ایــن عرصه وارد شــده و فعالیت کند عاوه بر 
هزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به 
صدا و ســیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت 
تمام شــده خدمات صوت و تصویــر برای کاربران 
شــبکه ملی اطاعات می شود. این افزایش قیمت، 
در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند«. 
وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه 
را با توجه به مدل اقتصادی که دنبال آن اســت و 
تحلیل و تفســیری که دارد، بازدارنده رشد تولید 

محتوا در شبکه ملی اطاعات مي داند.
از این رو به نظر می رسد که راه اندازی شبکه ملی 
اطاعات اکنون با رویکرد زیادخواهانه و کاسب کارانه 
به یک مانع سخت و بلند برخورده است. بر همین 
اساس شاید پرداختن به موضوع چرایی تاخیر در 
راه اندازی شبکه ملی اطاعات چندان به نفع مدیران 

صدا و سیما.
البته درباره ایــن رویکرد یک احتمال دیگری هم 
وجــود دارد و آن نادیده گرفتن آذری جهرمی در 
رسانه ملی است؛ آن هم به دلیل رویکرد سلیقه ای 
که در این مجموعه حاکم اســت و با هدف انتقام 
از برچیده شــدن ستاره مربع ها آن هم با پافشاری 

آذری جهرمی.

۳دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ در میان بگذارید.

 در حاشیه
تهدید دونالد ترامپ به قتل 

شنیدیم دفتر دادستانی ایالت »کنتیکت« 
آمریکا علیه یک آمریکایی ساکن شهر 
»نیو ِهیون« ایــن ایالت به اتهام تهدید 
رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  قتل  برای 
این کشــور اعام جرم کرد. به گزارش 
فارس، آنطور که پایگاه »هیل« خبر داده، 
دادستانی ایالت کنتیکت آمریکا در متن 
اعام جرم علیه »گری گریول« او را متهم 
کرده که ضمن تهدید به قتل ترامپ برای 
رئیس جمهور نامه های حاوی پودر سفید 
فرستاده است؛ نامه هایی که خود او مدعی 
است حاوی باکتری سیاه  زخم بوده اند. به 
گفته دادستانی کنتیکت، گریول عاوه بر 
نامه های حاوی پودر سفید  ترامپ، چند 
به آدرس یک مرکز اســامی در ایالت 
است.مقام های  فرســتاده  هم  کنتیکت 
آمریکایی اعام کردند که این فرد عضو 
نام »شوالیه های  به  افراطی  یک سازمان 

آمریکایی هرج و مرج « است. 

دعوت سفیر انگلیس از منتقدان
باخبر شدیم »راب مک ایر« سفیر انگلیس 
در تهران در پی برگزاری مراســم افطار 
در محل این ســفارتخانه ها و انتقادهای 
نوشت:  توئیترش  مطرح شده در صفحه 
»انتقادهای بســیار عجیبی علیه برنامه 
افطاری رسمی اخیر سفارت مطرح شده 
است. دیپلمات های ایرانی و غیرایرانی هر 
کشورهای  در  مشابهی  برنامه های  هفته 
دیگر انجام می دهند. مراســم افطار به 
نشانه ی احترام به اسام و با توجه به اینکه 
از خصلت های برجســته   نوازی  مهمان 
ایرانی  ها می باشد، برگزار شد.« به گزارش 
فارس، وی در توئیتی دیگر می افزاید: »ما 
و  تعدادی میهمان که شامل دیپلمات ها 
اشخاص ایرانی بودند را دعوت کردیم. با 
هدف به اشتراک گذاشتن و شفافیت در 
مورد آن توئیــت کردیم. من خبرنگاران 
منتقــد را به یک مراســم افطار دعوت 
می کنم تا نظراتشــان را بــا ما در میان 

بگذارند.«
ترامپ:چین عاشق دزدی از آمریکا است!

شنیدیم »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری 
آمریــکا گفت کــه پکن »خــواب این 
را می بینــد« که »جو بایــدن«، معاون 
رئیس جمهوری پیشین این کشور یا هر 
یک از دیگر نامزدهای انتخابات ۲۰۲۰ او 
را شکست دهند. به گزارش ایلنا به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک،این در حالی است 
که ترامپ پیشتر گفته بود که چین چنان 
در مذاکرات تجاری ضربه دیده که ممکن 
پایان  تا  نتیجه  به  برای رســیدن  است 
انتخابات سال ۲۰۲۰ صبر کند. ترامپ روز 
گذشته در پیامی توئیتری نوشت: »چین 
خواب آن را می بیند که جو بایدن منفعل 
یا هر یک از دیگــر نامزدها در انتخابات 
از  بعدی پیروز شود. آن ها عاشق دزدی 

آمریکا هستند!«
ممنوعیت پوشیدن شلوارک در کرکوک 
باخبر شدیم مســئولین استان کرکوک 
عراق پوشیدن شلوارک توسط مردان در 
طول ماه مبارک رمضان را ممنوع کردند. 
به گزارش ایسنا، افراسیاب کامل، مسئول 
رسانه ای اداره پلیس در کرکوک عراق به 
خبرنگار آناتولی گفت: پوشیدن شلوارک 
توســط مردان در این شهر تا پایان ماه 
بیان  با  اســت.وی  ممنوع شده  رمضان 
این که این تصمیم در پی شکایت برخی 
اهالی کرکوک اتخاذ شــده است، گفت: 
مغایر فرهنگ  این سبک،  به  لباس هایی 
جامعه عراق اســت و کســانی که این 
ممنوعیت را رعایت نمی کنند با پرداختن 

جریمه مجازات خواهند شد.

بازگشایی سفارت عمان در بغداد 
شنیدیم عمان از بازگشایی سفارت خود 
در بغداد پس از گذشت حدود سه دهه 
خبر داد.به گزارش ایســنا، خبرگزاری 
رســمی عمان اعام کرد که پادشاهی 
بازگشایی سفارت  به  این کشور تصمیم 
همین  اســت.در  گرفته  بغداد  در  خود 
صدور  با  عمان  خارجه  وزارت  راســتا، 
بیانیه ای اعام کرد که بازگشایی سفارت 
عمان در بغداد در گسترش روابط میان 
دو کشــور در زمینه های مختلف نقش 
است  آمده  بیانیه  این  داشت.در  خواهد 
که این اقدام در ســایه روابط برادرانه و 
تاریخی میان دو کشــور عراق و عمان 
الحکیم،  علی  می گیرد.محمــد  صورت 
اعام  گذشته  جمعه  عراق  خارجه  وزیر 
کرد که پیامی را از یوســف بن علوی، 
همتای عمانــی خود مبنی بر تمایل این 
بازگشایی سفارت خود در  کشور جهت 
است.سفارت عمان  دریافت کرده  بغداد 
در سال ۱۹۹۰ به دنبال ورود ارتش عراق 
به کویت و متشنج شدن روابط دوجانبه 

بسته شده بود.

 چهره روز 
عارف: 

نه آمریکا و نه خاورمیانه 
آمادگی جنگ را ندارند

محمدرضــا عارف در مــورد احتمال مذاکره 
ایــران و آمریکا گفت: شــخصا صداقتي در 
ســخنان مقامــات آمریکایي بــراي مذاکره 
نمي بینم، هم براســاس تجربه گذشته و هم 
رفتار و منشــي که در ایــن روزها و ماه های 
گذشــته از آمریکایي ها دیده ایم نمي توان به 

آنها اعتماد کرد.
رئیس فراکسیون امید مجلس در گفت وگو با 
عصر ایران ادامه داد: زبان اصلي آمریکایي ها 
تهدید اســت که در کنار تهدید براي اینکه 
افکار عمومــي جهان را جلــب کنند بحث 

مذاکره را مطرح مي کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشــان 
کرد: آمریکایي ها اگر اهل مذاکره بودند برجام 
را ترک نمي کردند، برجام بهانه خوبي بود که 

مذاکره در سایر زمینه ها نیز شروع شود.
عارف تصریح کرد: آمریکا معاهده بین المللي 
را که به نتیجه رســیده ترک مي کند و باور 
اینکه اان آنها براي مذاکــره صداقت دارند 

سخت است.
رئیس فراکســیون آموزش مجلس در مورد 
امکان بــروز جنگ بین ایــران و آمریکا نیز 
گفت: نه آمریــکا و نه منطقه آمادگي جنگ 
را ندارند. آمریکا بهانه اي براي اینکه بخواهد 
علیه جمهوري اسامي ایران جنگ جدیدي 
را آغاز کند ندارد چراکه ما در چارچوب قواعد 
و مقــررات بین المللي فعالیــت مي کنیم، 
کشوري انقابي هستیم و بیشتر از کشورهاي 
دیگر براي مبارزه با تروریست هزینه داده ایم.

 به گزارش عصرایــران، نماینده اصاح طلب 
مجلس تصریح کرد: ما براي حفظ ســامت 
نه تنهــا خودمان بلکه براي حفظ ســامت 
دنیا هزینه هاي مالي و انســاني فراوانی براي 
مبارزه با مواد مخدر داده ایم، یکي از بزرگترین 

پذیر  مهاجر  کشــورهاي 
هستیم و بیش از سهم 
با  خودمان  المللي  بین 
توجه به نگاه ارزشــي 
کــه براي انســان ها 
هزینــه  داریــم 

کرده ایم.

محمد جــواد آذری جهرمی، این 
هفته دو روز خــود را در مجلس 
گذراند؛ روز یکشنبه در کمیسیون 
صنایع و معادن و روز دوشنبه در 
کمیســیون فرهنگی. وزیر جوان 
کابینه به درخواســت نمایندگان 
تا  کمیسیون ها حاضر شد  این  در 
گزارشــی درباره آخرین اقدامات 
راهبردی  پــروژه  محــور  حول 
عنوان  تحت  اســامی  جمهوری 
شــبکه ملی اطاعات ارایه دهد. 
پروژه ای که مورد تایید دولت های 
مختلــف بوده و تاکنــون هزینه 
بسیاری صرف اجرا و راه اندازی آن 

شده است

چرا گزارش وزیر ارتباطات در کمیسیون های مجلس در رسانه ملی بازتاب مناسب نداشت

حذف وزیر یا بایکوت شبکه ملی اطاعات!

قانونگذار دموکرات: 
کشور ۴سال دیگر 

با ترامپ دوام نمی آورد
آدام شــیف، رئیس کمیته اطاعات مجلس 
نماینــدگان آمریــکا در گفت وگو با شــبکه 
"ای بی سی" گفت، استیضاح از سوی مجلس 
نمایندگان که تحت کنترل دموکرات ها قرار 
دارد، به لحاظ سیاسی تفرقه انگیز خواهد بود 
و به نظر نمی رســد در سنا که تحت کنترل 
جمهوری خواهان اســت، تایید شود.شــیف 
افزود: اما ممکن اســت ترامپ مــا را به این 
مرحله برســاند. مطمئناً به نظر می رسد که 
او در این راســتا در حال تاش اســت و این 
می تواند روش عمدی او بــرای تفرقه افکنی 
بیشتر میان ما باشد. او فکر می کند این شکاف 
به لحاظ سیاسی به نفعش خواهد بود اما قطعاً 

به نفع کشور نیست.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، این مقام 
دموکرات اظهــار کرد: ایجاد مانع از ســوی 
ترامپ سر راه تحقیقات کنگره درباره دولت او 
به احتمال استیضاحش می افزاید "اما بخشی 
از بی میل بودن ما به این امر این است که ما 
هم اکنون نیز کشوری تفرقه زده داریم و یک 
روند استیضاح ما را از هم دورتر خواهد کرد".

ایــن نماینده دموکرات مطرح کرد که کنگره 
می تواند برای مقامات دولتی ای که همکاری 
در تحقیقات را رد می کنند و به عنوان شاهد 
در این تحقیقات حاضر نمی شــوند و اسناد 
درخواســت شــده را در اختیار کنگره قرار 
نمی دهند، روزانه ۲۵ هزار دار جریمه تعیین 

کند.
شــیف افزود: فکر می کنم اگر کسی را روزانه 
۲۵ هزار دار جریمه کنید تا با شما همکاری 
کند، این مسئله توجه آن ها را جلب می کند. 
نمی دانم چند نفر می خواهند این خطر را به 

خاطر دونالد ترامپ بپذیرند.
وی همچنین گفت که آمریکا چهار سال دیگر 
با ترامپ دوام نخواهد آورد وی هشدار داد که 
رئیس جمهور به جای متحد ساختن، مردم را 

دچار تفرقه کرده است.
این دموکرات عضو کمیته مجلس نمایندگان 
آمریکا در پاســخ به این ســوال که آیا فکر 
می کند ترامــپ در ۲۰۲۰ رای بیاورد گفت: 
قطعا قرار نیســت ایــن اتفــاق بیفتد. فکر 
نمی کنم کشــور بتواند چهار ســال دیگر با 
رئیس جمهوری اینچنینی دوام بیاورد کسی 
که هر روز از خواب برمی خیزد تا راهی جدید 
و تازه برای تفرقــه و جدایی ما اختراع کند. 
فکر نمی کنم او این را درک کرده باشــد که 
شــاخصه اصلی و مهم کار او این است که ما 
را یک جامعه منسجم کند. او شکست خواهد 

خورد، باید شکست بخورد.

نگاه خارجی

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده 
موسوم به شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست 

قاضی منصوری در مشهد برگزار شده است.
 پس از اعام رسمیت دادگاه توسط قاضی منصوری 
و ارائه تذکرات ازم قانونی توسط وی، رئیس دادگاه 
از نماینده ستاد تدبیر مستقر در استانداری خراسان 
رضوی، نماینده سازمان امور اراضی کشور و سازمان 
جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی خواست تا 

به بیان مطالب خود بپردازند.
 عــدم رعایــت الزامــات قانونی، عــدم توجه به 
تذکرات قانونی صادر شــده از سوی سازمان های 
مسئول، عدم دریافت کلیه مجوز های ازم قانونی، 
عدم رعایت حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و 
اغواگرانه که منجر به بروز مشــکات متعدد برای 
شهروندان و سهامداران شده، عدم تمکین در برابر 
تعهدات داده شــده، ارائه دایل غیر واقعی و واهی 
برای توجیه اقدامات خاف قانون، تغییر گسترده 
کاربــری اراضی، عدم رعایت حقــوق بیت المال 
و... از جمله مواردی اســت که توسط نمایندگان 
ستاد تدبیر اســتانداری خراسان رضوی، سازمان 
جهاد کشاورزی خراســان رضوی و سازمان امور 
اراضی کشور به عنوان بخشی از تخلفات متهمان 
پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه 
مطرح شد. پس از بیان تخلفات متعدد متهمین 
توســط چند تن از نمایندگان ادارات و سازمان ها، 
رئیس دادگاه از نماینده سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و یکی 
از نمایندگان جمعی از شــکات حاضر در جلسه 

خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.
 در ایــن هنگام نماینده شــکات از رئیس دادگاه 
خواســت تا قانون و عدالــت را در مورد متهمین 
و ســهامداران اجرا کند.  یکی از مالباختگان پس 
از قرار گرفتن در جایگاه شــکات ضمن تقدیر از 
اقدامــات قوه قضاییه در خصــوص احقاق حقوق 
سهامداران شــرکت پدیده گفت: جمع زیادی از 
مردم تحت تاثیر تبلیغات گســترده رسانه ها قرار 
گرفتند و بر اســاس اعتمادی که پیدا کردند در 
این پروژه، سرمایه گذاری کردند. قاضی منصوری 
رئیس دادگاه با اشاره به حجم تخلفات انجام گرفته 
توسط متهمان شــرکت پدیده و ضمن تقدیر از 
نمایندگان رسانه ها در صحن علنی جلسه گفت: 
هیچ گونه محدودیتی برای استماع مطالب شکات 
و ســهامداران وجود ندارد و تمامی ســخنان را 
می شنویم.  پس از استماع سخنان چند تن دیگر از 
نمایندگان شکات در صحن علنی جلسه، حسابرس 
ویژه پرونده، به ارائه گزارشی از نحوه تخلفات صورت 

پذیرفته توسط مسئوان شرکت پدیده پرداخت.
 در این هنگام قاضی منصوری با اشاره به تبلیغات 
گســترده رســانه ها در خصوص این شرکت، از 
نمایندگان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
خواســت تا در راستای مطالب عنوان شده توسط 
نمایندگان شکات و سهامداران، توضیحات خود را 

ارائه نماید.  بر این اســاس نماینده صدا و سیما با 
تشریح روند پخش آگهی های بازرگانی در صدا و 
سیما گفت: اقدامات این سازمان در این زمینه طبق 
قانون صورت پذیرفته و پس از صدور دستور توقف 
تبلیغات این شرکت توسط مقام قضایی از طریق 

صدا و سیما، تبلیغات موصوف متوقف شده است.
 قاضی منصوری از دفتر دادگاه خواست تا لوایح و 
عریضه های تمامی شکاتی که به علت محدودیت 
فضا در صحن جلسه حضور ندارند را دریافت و ثبت 
کرده تا در جهت حفظ حقوق سهامداران توسط 

دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از طرح شــکایت چند تن دیگر از نمایندگان 
شکات و سهامداران درصحن علنی دادگاه، قاضی 
منصوری از مدیرعامل فعلی شرکت پدیده خواست 

تا شرایط فعلی این شرکت را تشریح نماید.
 بر این اســاس انتظاری مدیرعامل فعلی شرکت 
پدیده گفت: پــس از تغییرات مدیریتی و حضور 
ما در این شــرکت، تاش فراوانــی برای برطرف 
شدن مشکات موجود صورت پذیرفته است. در 
این مدت به دنبال کسب مجوز های قانونی ازم و 
برطرف کردن موانع برای ادامه فعالیت پروژه های 
این شرکت بودیم بنابراین در این خصوص اقدامات 
خوبی انجام شــده و اقدامات دیگری نیز در دست 
اجراست درعین حال نوسانات در حوزه اقتصادی 

موجب شــد امکان عمل به برخی تعهدات وجود 
نداشته باشــد. از ســویی به دنبال شفاف سازی 
فعالیت ها، دارایی ها و تعهدات شرکت پدیده بودیم 
هر چند تا رســیدن به شرایط ایده ال و استاندارد 

فاصله داریم.
وکیل نماینده جمعی از شــکات نیــز با تقدیر از 
شجاعت دستگاه قضایی در زمینه برخورد با مفاسد 
اقتصادی گفت: انتظار می رود دستگاه قضایی استان 
خراسان رضوی در این پرونده نیز مانند پرونده های 
پردیسبان و تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان با قاطعیت 
با متهمان برخورد کرده و حافظ منافع شــکات و 
سهامداران باشد هرچند قوه قضاییه در گذشته نیز 
اراده خود را برای اجرای قانون و عدالت به نمایش 
گذارده است.  قاضی منصوری با تذکر موارد قانونی 
ازم به حاضران، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمین 

پرونده شرکت پدیده رابه صبح فردا موکول کرد.
به گــزارش میزان، روز یکشــنبه اولین جلســه 
رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به 
شرکت پدیده برگزار شد؛ در اولین جلسه رسیدگی 
به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده 
قاضی منصــوری به روند رســیدگی به تخلفات 
متهمان این پرونده اشــاره کرد و گفت: پرونده در 
حال حاضــر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد 
بوده و پیگیری هــای قانونی در خصوص تخلفات 
احتمالی برخی مسئوان که در انجام وظایف خود 
قصور داشته اند مفتوح است و از دادستان عمومی 
و انقاب مرکز خراسان رضوی می خواهیم که در 
راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات ازم را 

به انجام برسانند.

دومین جلسه محاکمه متهمان برگزار شد

قاضی: صدا و سیما در مورد تبلیغ پدیده توضیح دهد 
نماینده صدا و سیما: طبق قانون بود!
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ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141428 در ميان بگذاريد.

ايرنا نوشت: جمعى از دانشجويان دانشگاه تهران روز 
دوشــنبه در اعتراض به ضوابط جديد پوششــى كه 
مســئوالن اين دانشگاه طى دستورالعملى رعايت آن 
را الزامى اعالم كرده بودند، در محوطه داخلى دانشگاه 
تجمع كردند. تعدادى از دانشــجويان دانشگاه تهران 

كه شمار آنان تا يكصد و پنجاه تن برآورد مى شد ظهر ديروز ابتدا 
مقابل دانشكده فنى و سپس در پرديس هنرهاى زيبا اين دانشگاه 
در واكنش به آنچه كه آن را ضوابط جديد خواندند، تجمع كردند. 

پس از تجمع اين گروه از دانشجويان كه در مخالفت 
با درخواست اجراى ضوابط كامل پوشش دانشجويان 
دختــر در محوطه دانشــگاه برپا شــد گروهى از 
دانشجويان دانشگاه نيز در حمايت از دستورالعمل 
صادره دانشــگاه و مخالفت با دانشجويان معترض، 
تجمع كردند.  دانشــجويان مخالف دستورالعمل فوق مى گويند 
كه پوشش كنونى آنان مغاير با قوانين كشور نيست و در كالس 
درس و محيط دانشگاه نيز با همان پوششى حاضر مى شوند كه 

در ســطح شهر و جامعه حضور مى يابند. اين گروه از دانشجويان 
معترض هنگامى كه مقابل دانشــكده فنى دانشگاه تهران تجمع 
كرده بودند، معاون فرهنگى دانشگاه با حضور در ميان دانشجويان 
از آنها خواســت تا براى بيان مطالبات خود به سالن آمفى تئاتر 
پرديــس هنرهاى زيبا بروند. در ادامه توافق شــد نمايندگانى از 
دو گروه مخالف و موافق دســتورالعمل جديد دانشگاه در سالن 
آمفى تئاتر بيانيه خود را قرائت كنند كه دانشجويان پس از قرائت 

بيانيه هايى خود، سالن را ترك كردند.

بازار تبریز مثل روز اول بازسازی می شود 

نحوه پایان تجمع دانشجویان دانشگاه تهران 

مرتضى آبدار بخشايش مديركل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى 
با اشاره به آتش سوزى گسترده در بازار تبريز گفت: متأسفانه بازار سنتى و تاريخى تبريز دچار 
آتش سوزى وسيعى شد و حدود 2 هزار و 500 متر از اين بازارچه تخريب شد. او افزود: بيش از 
20 ميليارد تومان تنها به سر در اين بازار خسارت وارد شده است اما كارشناسان بيمه نيز درحال 
برآورد خسارت وارده هستند تالش مى كنيم بازار تبريز مثل روز اول بازسازى مى شود./آنا

آفتاب يزد – گروه اجتماعى: پايان نامه و دفاع در 
دانشــگاه هاى آموزش عالى چند سالى است كه با 
حواشى بسيارى همراه شده و از جمله اين حواشى 
مى توان به پايان نامه فروشى و تقلب در پايان نامه 
اشاره كرد اما در سال هاى اخير موضوع ديگرى به 
حواشى قبلى دامن زده و آن هم برگزارى جلسات 
دفاع لوكس و الكچرى است! در همه دانشگاه هاى 
كشــور كه دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترى 
مشغول تحصيل هستند؛ جلسات دفاع دانشجويان 
از پايان نامه اى كه ماحصل تمام سال هاى تحصيل 
آن ها به شمار مى آيد، پا بر جاست. البته اين طور 
كه مشخص است در ســال هاى اخير اين مراسم 
تفاوت هاى بسيارى با مراسم هاى دفاع سوت و كور 
سال هاى قبل دارد و تجمل گرايى و تشريفات در 
اين مراســم ها بيش از محتواى پايان نامه ها و بار 
علمى آن نمود پيدا كرده است! هر سال با نزديك 
شدن به پايان ترم، مراسم الكچرى دفاع پايان نامه 
و رساله به فراوانى بر پا مى شود؛ در اين جلسات از 
سبدهاى گل و شيرينى و ميوه گرفته تا فيلمبردارى 
و حتى در مواردى ناهار نيز مشاهده مى شود و حتى 
برخى دانشجويان مى گويند كه استادان راهنما و يا 
داوران سفارش چنين مراسم تجمالتى را داده اند! 
با اين حال در برخى از دانشگاه ها شنيده مى شود 
كه اطالعيه هاى مختلف مبنى بر ممنوعيت آوردن 
گل و شيرينى در مراسم دفاع روى بردهاى دانشگاه 
چسبانده شده اما همچنان شاهد برپايى جلساتى با 
اين سبك و سياق در همان دانشگاه ها نيز هستيم!

حتى برخى دانشجويان معتقدند كه استاد راهنما 
و هيئت داوران به آن ها گفته شــيرينى خامه اى 
بياوريد تا نمره بگيريد و در صورت ســرپيچى از 

نمره تان كم خواهد شد!

�کسب و کار اینترنتی برای تزئین جلسات دفاع!

«شما دانشــجويان گرامى مى توانيد با استفاده از 
اين بسته ها از استرس و نگرانى هاى بيهوده خالص 
شويد و به جاى استرس پذيرايى مى توانيد با خيال 
راحت روى جلســه دفاع خود تمركز كنيد.» اينها 
جمالتى هســتند كه در يك فروشــگاه اينترنتى 
در رابطــه با فروش اقالم مربوط به مراســم پايان 
نامه نوشته شــده! كافى اســت كلمه «پذيرايى 
جلســه دفاع» را در گوگل جستجو كنيد آن وقت 
متوجه انواع و اقســام كسب و كارهايى مى شويد 
كه عالوه بر تزئين در مراســمات عروسى و تولد، 
امروز به تزئينات و ارائه خدمات برا جلســات دفاع 
رو آورده اند و مشخص اســت كه بازارشان نيز به 
شــدت داغ اســت چون در همان نگاه اول گوگل 
عبارت هاى «تزئين ميز دفاع پايان نامه»، « پكيج 
پذيرايى دفاع» و «نمونــه پذيرايى دفاع» را براى 
جست وجوى آسان تر پيشنهاد مى دهد! با يك سرچ 
ساده متوجه مى شويد كه فروشگاه هاى اينترنتى اى 
وجود دارند كه بسته هاى پذيرايى جلسه دفاع ارائه 
مى دهند و اين بســته هاى ارائه شده انواع و اقسام 
خوراكى ها و نوشيدنى ها، از تيراميسو، توت فرنگى، 
نسكافه و كيك گرفته تا ساندويچ الويه يا سمبوسه 
را نيز شامل مى شود! زير يكى از عكس هايى كه در 
واقع نشان از يك بسته پيشنهادى دارد نوشته شده 
«مى توانيد اين بسته را سفارش دهيد و روز دفاع 

در دانشگاه خود تحويل بگيريد!»

شايد مضحك به نظر برسد اما واقعيت ماجرا اين 
است كه عالوه بر جشن هاى ريز و درشتى كه اين 
روزها با تجمالت فراوان برگزار مى شــود، جلسه 
پايان نامه و دفاع نيز دچار نوعى تجمل گرايى شده 
و در اين بين هستند استادانى كه دانشجويان را به 

اين تجمل گرايى تشويق مى كنند!

�تجمل گرایی در دانشگاه ھای آزاد
        بیشتر از دانشگاه ھای سراسری است

يكى از دانشــجويان كارشناسى ارشد رشته علوم 
اجتماعى در رابطه با ايــن موضوع مى گويد: «در 
حــال حاضر جريانى در دانشــگاه ها راه افتاده كه 
ســعى مى كنند اســتادان راهنمــا و داور و غيره 
را بــا خوراكى هاى مختلــف تطميع كند و جالب 
اينجاســت كه برخى از اســتادان نوع پذيرايى در 
جلسه دفاع را نيز جزئى از نمره پايان نامه مى دانند! 
اين موضوع خيلى نا عادالنه اســت و به طور كلى 
بر خالف آرمان هاى آكادميك محســوب مى شود! 
خيلى از دانشــجويان مثل خود من با تالش هاى 
زياد بعد از يك ســال هنوز نتوانسته اند پروپوزال 
ثبــت كنند، با هــزار زحمت و تــالش و با همه 
استرس هايى كه داريم تازه اگر بتوانيم پروپوزالمان 
را ثبت كنيم بايد به اين موضوع فكر كنيم كه روز 
دفاع چه خوراكى هايى بايــد بياوريم كه به مذاق 
استاد خوش بيايد! اگر واقعا اين طور باشد كه استاد 
بخواهد قضاوتش را بر مبنى خوراكى ها بگذارد كه 
البته من از چند نفر شنيده ام كه اين كار را ميكند، 
اين يعنى كل تالشــى كه دانشجو انجام داده بى 
ارزش بوده و مى توانسته يك موضوعى را كپى كند 
و در عوض شيرينى دست ساز خانگى از «بى بى» 
بخرد! به نظر من ايــن نوع تجمالت به طور كلى 
باعث مى شود كه توجه اســتاد از مفاد پايان نامه 
به ســمت خوراكى هاى خوش آب و رنگ جذب 
شــود! البته در جلسات دفاعى 
كه تاكنون من شــركت كرده ام 
اين نــوع تجمالت بيشــتر در 
دانشــگاه هاى آزاد ديده مى شود 
تا دانشــگاه هاى سراسرى! حتى 
مورد داشتيم كه در جلسه دفاع 
همسرش در خانه كلى شيرينى 
درســت كرده است! به نظر من 
اگر استادى بخواهد قضاوتش را 
بر مبنى خوراكى بگذارد بايد به 
حال سيستم آموزشى گريست! 
البته دانشگاه آزاد بخشنامه داده 

كه دانشــجويان از تجمل گرايى در جلسات دفاع 
خوددارى كنند اما چيزى كه ما روزانه شــاهد آن 

هستيم چيز ديگرى است!

�استرس ھای زیادی به طبقه متوسط 
         رو به پایین دانشجو وارد می شود

دانشــجوى ديگرى كه در رشته كارشناسى ارشد 
جامعه شناسى مشغول به تحصيل است و درگير 
تهيــه پايان نامه اســت در رابطه بــا اين موضوع 
مى گويد: «به طور كلى در حال حاضر مخالفت هاى 
بســيارى در اين زمينه انجام شده، به نظرم خوب 
اســت كه اين مخالفت ها در دانشگاه هاى آزاد رخ 
داده چون در خيلى از موارد باعث مى شــد استاد 
دانشــگاه به خاطر نوع پذيرايى دانشجو به او نمره 
داده بود و اين كار ســبب به وجــود آمدن نوعى 
احساس حقارت در بين دانشجويان مى شد! به طور 
كلــى ديزاين ها و نوع چيدمان به قدرى همه چيز 
را تحت تاثير قرار مى داد كه به طور كلى مباحث 
فراموش مى شد! از طرف ديگه بعضى از دانشجوها 
با نمايندگان مجلس، اعضاى شوراى شهر يا اساتيد 
علمى بزرگ در ارتباط بودند و آن ها را براى جلسه 
دفاع خود دعوت مى كردند تا سخنران باشند، اين 
موضوع باعث مى شــد كه دانشجويان ديگرى كه 
تالش علمى مى كنند اما رانتى ندارند احســاس 
حقارت كنند! خيلى از دانشجو ها هستند كه تمكن 
مالى ندارند تا بتوانند براى جلســه دفاع مراسمى 
اينچنينــى تــدارك ببينند! اين باعث مى شــود 
اســترس هاى زيادى به طبقه متوسط رو به پائين 
دانشجو وارد شود و دانشجويان كوشا نتوانند آنطور 
كه بايد پايــان نامه خود را ارائــه كنند! بايد اين 
جلسات به صورت ساده برگزار شود تا دانشجويان 
داشــته هاى علمى خود را به رخ بكشند نه دارايى 

پدرشان را!» 

�گسترش فرھنگ چاپلوسی 
        و سبک شدن بار علمی دانشجویان

دانشــجوى ديگرى كه در رشته كارشناسى ارشد 
معمارى در حال تحصيل اســت، مى گويد: «من 
اين موضوع را حاصل گسترش فرهنگ چاپلوسى 
و ســبك شدن بار علمى دانشجويان و چه اساتيد 
مى دانم! درســت مثل زمانى است كه دانشجويان 
سر امتحانات درس نمى خواندند و مى رفتند براى 
اســاتيد كادو، خوراكى و غيــره مى گرفتند و در 
واقع چاپلوســى استاد را مى كردند تا نمره بگيرند! 
اين هم دقيقا مثل همان اســت اما در يك سطح 

بزرگتــر كه هم دانشــجويان در آن نقش دارند و 
هم اساتيد! البته خيلى از دانشجويان هم هستند 
كه نمى توانند با چاپلوسى كارشان را جلو ببرند و 
خيلى از اســاتيد هم هستند كه از اين موضوع ها 
خوششان نمى آيد اما اين مثل گردابى مى ماند كه 
همه در آن گير مى افتند! آن دانشجويى هم كه بار 
علمى دارد مجبور اســت كه بر اساس رسمى كه 
ايجاد شــده رفتار كند و كلى بستنى و شيرينى و 
خوراكى بخرد و به مجلسه دفاعش بياورد! مى گويم 
مجلس چون واقعا ديگر رنگ و بويى از جلسه ندارد! 
اساتيدى هم كه اين نوع مجالس را دوست ندارند 
وقت مى بينند كه مدام تكرار مى شود كم كم فكر 
مى كنند جلسات دفاع همين شكلى است و به اين 
نوع جلسات عادت مى كنند! اين گرداب دارد همه 

دانشجويان را غرق مى كند!»

�در برخی از موارد حاشیه ھای 
        این مراسمات پررنگ تر از متن می شود

براى بررسى بيشــتر اين موضوع با دكتر عليرضا 
عبداللهى نژاد مديركل روابط عمومى وزارت علوم 
و اســتاد ارتباطات دانشــگاه عالمه طباطبايى به 
گفت و گو نشســتيم. عبداللهى نژاد معتقد است: 
«پايان نامه و دفاع از پايان نامه جزو مراحل اصلى 
و ركن فرآيند دانشجويى و فارغ التحصيلى است، 
هر واحد پايان نامه از لحاظ آموزشــى كه در دل 
خــود دارد، مى توانــد معادل چند واحد درســى 
باشد. ما هميشــه به دانشجويان توصيه مى كنيم 
كه روى پايان نامه هايشان به خوبى كار كنند چرا 
كه پايان نامه و جلســه دفاع مى تواند به اندازه 4 
ترم فرآيند تحصيلى داشــته باشد! بنابر اين پايان 
نامه نويســى جزو واحدهاى اصلى و اساسى تلقى 
مى شــود اما نكته اى كه وجود دارد اين است كه 
به هر حال يكسرى مراسماتى براى برگزارى دفاع 
از پايان نامه كه به يك نوعى مى تواند جشن فارغ 
التحصيلى هم محسوب بشود، يعنى در واقع فردى 
كه دفاع مى كند در مقطع فوق ليسانس و دكترى 
با پايان نامه فارغ التحصيل مى شــود بنابر اين اين 
مراســم را نمى توان نفى كــرد اما چيزى كه مهم 
اســت اين است كه در برخى از موارد حاشيه هاى 
اين مراسمات پررنگ تر از متن مى شوند، ما نبايد 
اولويت ها را گم كنيم، اولويت اصلى ارائه نتايج يك 
پژوهش علمى و تحقيقاتى است كه يك كانديداى 
دريافت درجه دكترى و يا يك دانشجوى ارشد كه 
مى خواهــد از خود دفاع كند بايد آن را ارائه بدهد 
و در معرض داورى هاى ســخت قرار بگيرد، اگر به 
تشــخيص داوران مطلب علمى بود هيئت داوران 
تصميم مى گيرد كه به آن نمــره بدهد يا نه. اين 
اصل رويداد است اما آن چيزى كه در مراسم است 
و اتفاق مى افتد حواشى اى است كه نبايد پر رنگ تر 
از متن ارائه شود و تبديل به يك پارتى خاص شود 
تــا از آن هدف اوليه و متصورى كه براى آن داريم 

دور شود!»
او در رابطه با استادانى كه از دانشجويان درخواست 
تجمل در مراســم دفاع مى كنند، مى گويد: «من 
بعيد مى دانم چنين چيزى اتفاق بيفتد! اين كارها از 
اساتيد ما بعيد است البته من نمى دانم دانشگاه هاى 
آزاد به چه صورت است و شايد چنين مسائلى در 
آن رخ دهــد اما اگر موردى در اين خصوص به ما 
اطالع داده شود ما سريعا برخورد مى كنيم تا رئيس 
دانشگاه مربوطه آن استاد را توبيخ كند؛من قويا اين 
موضوع را نفى مى كنم و فكر نمى كنم هيچ استادى 
شأنيت و اعتبار خود را زير پا بگذارد و چنين حرفى 
بزند! ايــن كار را نبايد بر گردن جامعه اســتادان 
انداخت! چيزى كه مربوط به مراسمى مى شود كه 
اين مراســم به نوعى جشن فارغ التحصيلى است 
مورد پذيرش اســت اما اينكه كيفيت آن چگونه 
باشد بايد بگويم كه كيفيت آموزش بايد حفظ شود 
و هرگونه قصور و كوتاهى از جانب دانشگاه در اين 
خصوص صورت گرفت بايد اعالم شــود تا با آن ها 

برخورد شود!»

توسعه خطرناک بازارها
آتش سوزى در بازار ايكى قاپى تبريز بار ديگر 
توجه افكار عمومى و مســئوالن را به ســمت 
ايمنى بازارهاى سنتى معطوف كرد؛ بازارهايى 
كه تغيير كاربرى، افزايش ترددها، فرسودگى 
بناها و تأسيسات، بسيارى از آن ها را به نقاطى 
بحرانى بدل كرده است. يك كارشناس ايمنى و 
حريق به تشريح نكات ايمنى در بازارها پرداخته 

است.
به گزارش ايســنا، داود براتى با اشاره به وقوع 
حادثه حريق در بــازار ايكى قاپى تبريز اظهار 
كرد: براساس ضوابط، مقررات و استانداردهاى 
ايمنى برخى از اماكن به عنوان اماكن پرخطر 
محسوب مى شوند و بايد به آن ها توجه ويژه اى 

شود كه از جمله اين اماكن بازارها هستند.
او با بيان اينكه مى توان بازارها را به دو دســته 
قديمى و جديد دســته بندى كرد، اظهار كرد: 
در اين ميان بازارهــاى قديمى نيازمند توجه 
بيشــترى هستند چرا كه در 30 سال گذشته 
رويكرد به ايمنى بهتر شــده است و هر چند 
كه همچنان ساخت و سازهاى جديد تجارى 
بــا اســتانداردهاى روز دنيا فاصلــه دارند اما 
كيفيت آنها ارتقاى قابــل توجهى پيدا كرده 
است. بازارهاى قديمى با توجه به قدمت خود 
در سال هاى دور براى جمعيتى با تعداد بسيار 
كمتر ساخته شده اند اما در حال حاضر در بازار 
ترددها بسيار بيشتر شده و به نسبت افزايش 
جمعيــت، ميزان اقالم و كاالهــاى درون اين 
بازارها نيز افزايش يافته اســت همچنين نوع 
محصوالت نيز از لحاظ خصوصيات فيزيكى و 
شيميايى تغيير كرده و ريسك حريق و حوادث 

به  مراتب بيشتر شده  است.
به گفتــه اين كارشــناس ايمنــى وحريق، 
محل هايى در بازارها كه داراى مواد سوختنى 
بيشتر و ساختار ساختمانى قديمى تر هستند 

مهم ترين كانون خطر محسوب مى شوند.
در بازارهاى كالنشــهرها شاهديم كه سراها از 
شمال، جنوب، شرق و غرب به سراهاى ديگر 
راه دارند در حالى كه برخى از اين ساختمان ها 
در گذشــته به يكديگر راهى نداشــته اند و با 
گذشت زمان براى افزايش فعاليت اقتصادى در 
اين مناطق به يك متر از بازار رحم نشده است 
و حتى در برخى از راهروها مشاهده مى كنيم 
كه دكه و كيوسك ها در محل مشاعات مستقر 
شده  و واحدهاى تجارى تشــكيل داده اند. از 
طرفى جاى تعجب اســت كه چطور همچنان 
اجازه ساخت  و ساز و افزايش واحدهاى تجارى 

در اين محدوده ها داده مى شود.
او با بيان اينكه بى توجهى به جانمايى در بازار 
باعث افزايش خطر وقوع حوادث در اين بناها 
مى شود، گفت: اگر آتش ســوزى در ناحيه اى 
از بازار كه به ســراهاى ديگر راه دارد، رخ دهد 
به ســرعت گسترش پيدا مى كند بنابراين بايد 
ساخت و ســاز در اين مناطق به گونه اى باشد 
كه اگر آتش ســوزى در نقطه اى از آن رخ داد 
به مناطق ديگر گسترش پيدا نكند. حريق در 
بسيارى از مواقع نيز به همين علت گسترش 
مى يابد چراكــه ابتدا آتش به صورت افقى يك 
طبقه را در بر مى گيرد سپس از مسيرهايى كه 
وجود دارد به طبقات و فضاهاى ديگر گسترش 
پيدا مى كرد. اين كارشناس ايمنى با اشاره به 
مســئله فرار يا تخليه اضطرارى هنگام وقوع 
حادثه اظهار كرد: هنگام وقوع حادثه افراد بايد 
از محل حادثه تخليه و نجات داده شوند بنابراين 
بايد در نظر بگيريم كه اگــر حادثه اى در بازار 
تهران كه به صورت روزانه و شناور ميليون ها نفر 
در آن تــردد مى كنند، رخ دهد افراد مى توانند 
از منطقه داراى ريسك خطر به موقع تخليه و 
نجات داده شوند؟ با توجه به گسترش دكه ها 
و كيوسك ها در مشاعات سراها متاسفانه اين 
مهم مغفول واقع شــده است و موجب تشديد 
حوادث و افزايش تلفات و خسارات جانى و مالى 

در زمان بروز حريق و حوادث خواهد شد. 
او با بيان اينكه بــازار تهران در حال حاضر در 
قلب شــهر تهران قرار دارد، گفت: وقوع حادثه 
در اين منطقه ريســك بااليى دارد البته بايد 
اين ريســك را در هر دو نوع حوادث طبيعى و 
حوادث انسان ساز در نظر بگيريم و براى ايمنى 
بازارها با رويكرد منطقى و در نظر گرفتن تمامى 
ابعاد و زواياى آن طرح و برنامه داشــته باشيم 
و برنامه ريــزى كنيم تا در حداقل زمان اهداف 
حفاظت از بازارها تحقق يابد. در غير اين صورت 
در صــورت بروز حريق و حوادث در شــرايط 
خاص هزينه هاى بســيار سنگينى را متحمل 
خواهيم شد. اين كارشناس ايمنى با بيان اينكه 
بافت بازار تهران فرسوده است و در صورت وقوع 
حادثه اين بنا به شــدت تخريب خواهدشــد، 
گفت: زيرساخت هاى اين بازار از جمله لوله هاى 
گاز، آب و سيم كشى هاى برق اشكاالت بسيار 
زيادى دارد و در اين منطقه مؤلفه هاى ايمنى 
به درستى ديده نمى شود. بسيارى از تأسيسات 
بازار تهران بســيار قديمى است و با استاندارد 
فاصله بسيارى دارد كه يكى از داليل فرسودگى 
اين تأسيســات قدمت و ديگرى فرونشســت 
زمين است. اين منطقه بايد به امكانات تدافعى، 
امكانات مقابله با حريق و حوادث مثل وسايل 
اعالم حريق، اطفاى حريق و... مجهز باشــد و 
آموزش هاى الزم در مورد اين ايمنى ها نيز به 
افراد و كسبه ارائه شود در حالى كه اين امكانات 

يا وجود ندارد يا بسيار ناقص است.

گزارش
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خبر تلگرامى

�سردار اسكندر دبيركل ستاد مبارزه 

با مواد مخدر كشور با اشاره به هزينه اى 
كه صرف مقابله با مواد مخدر در كشور 
مى شود و همچنين كشف ساالنه بيش 
از 800 تن مواد مخدر در كشور اظهار 
گرفته  پژوهش هاى صورت  كرد: طبق 
بيــش از 11 درصد توليد ناخالص ملى 
صرف هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم 
مبارزه با مواد مخدر كشــور مى شود. 
البته تحريم هاى جهانى در باال رفتن اين 

هزينه ها اثرگذار بوده است./ايسنا

�محمد مهدى تندگويان معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به ابالغ مصوبات شوراى عالى جوانان 
كشور از سوى وزير ورزش و جوانان از 
تغيير بازه سن جوانانى از 15 تا 29سال 
به 18 تا 35 ســال خبــر داد و گفت: 
درخواست تغيير بازه سن جوانانى ابتدا 
از معاونت امور جوانان به شوراى عالى 
جوانان ارسال شد و بعد از انجام فرآيند 
معاونت  در  درخواســت  اين  قانونى، 
حقوقى رياست جمهورى بررسى و پس 
از موافقت از سوى شوراى عالى جوانان 

ابالغ شد./خبر آنالين

ستون سبز

برای نابودی ملخ های 
مهاجم نباید سم پاشی کنیم

كارشناس حشرات سازمان حفاظت محيط 
زيســت گفت: سم پاشــى در مزارع براى از 
بين بردن ملخ ها باعث به خطر افتادن تنوع 
زيستى مى شود. عليرضا نادرى (كارشناس 
حشــرات ســازمان حفاظت محيط زيست) 
گفت: از علل ازدياد پروانه ها در اين فصل دو 
موضوع بسيار مهم است؛ اول افزايش بارش ها 
و ديگرى تخريب محيط زيست است. برخى از 
گونه ها در طبيعت ممكن است از يك گياه 
خاص تغذيه كنند كه اين گياه ممكن است، 
براثر تخريب محيط زيست افزايش پيدا كرده 
باشــد.  به گزارش ايلنا، او با اشاره به چراى 
بى رويه در بسيارى از مناطق تصريح كرد: با 
توجه به چراى بى رويه دام ها يك ســرى از 
گونه ها كه براى دام خوش خوراك نيستند در 
محيط باقى مانده و افزايش پيدا مى كنند از 
جمله گياهان خاردار مانند كنگر، اين گياهان 
 Vanessa ميزبان يــك نوع از پروانه ها به نام
cardui است؛ اين پروانه از گونه هايى است 
كه الرو آن در حداقل 40 نوع گياه ديده شده 

است و تنوع غذايى مختلفى دارد.
اين كارشــناس حشرات ســازمان حفاظت 
محيط زيســت با بيان اينكه ايــن پروانه در 
سراســر دنيا به جز آمريــكاى جنوبى ديده 
مى شود، خاطرنشــان كرد: در حال حاضر با 
توجه به افزايش بــاران و به تبع آن افزايش 
گونه هاى مختلف گياهى اين پروانه توانسته 
است، جمعيت خود را افزايش دهد. مهاجرت 
اين نــوع از پروانه ها كوتاه مدت و حداكثر از 
يك دره به دره ديگر اســت و در حدود چند 
صد كيلومتر اســت، از هميــن رو در همان 
منطقه اى كه هســتند زادو ولد كرده و چند 

نسل در سال زادآورى دارند.
نادرى تصريح كرد: ايــن پروانه ها از اطراف 
تهران وارد شهر شده اند و از آنجا كه گياهى 
براى تخم گــذارى پيدا نمى كننــد از بين 
 مى روند، البته طول عمر اين پروانه ها كوتاه 
است و دوباره نسل بعدى آن در تابستان در 

تعداد بسيار كمترى توليد مثل مى كنند.
از  ديگــرى  بخــش  در  همچنيــن  وى 
صحبت هايش درباره تاثيرات ملخ هاى مهاجم 
بر محيط زيست گفت: ما هيچ وقت موج ظهور 
يك حشــره را تخريب براى محيط زيست 
نمى بينيم، چراكه اين حشــرات ميليون ها 
سال قبل از انسان روى كره زمين بوده اند، اما 
حاال كه انسان حاكم بر كره زمين  شده است، 
مى خواهد اين حشرات را آفت ببيند، در حالى 
كه واقعيت اين اســت كه اين ملخ ها از قبل 
بودند و بايد باشند. هيچ وقت در طبيعت هيچ 
چيز بى حكمت نيست، وقتى تعداد گونه اى در 
طبيعت افزايش پيدا مى كند مسلما براى اين 
است؛ گياهانى كه تغذيه اين گونه ها هستند 
بايد خورده شــوند تا فرصت رشــد به ديگر 
گياهان نيز داده شود، اين يك چرخه طبيعى 
اســت. وى يادآور شد: براى از بين بردن اين 
ملخ ها در طبعيت نيازى به سم پاشى نيست 
و چنانچه بخواهنــد در مزارع آنها را كنترل 
كنند از سم پاشى استفاده مى كنند سم پاشى 
در باغات باعث شده كه اين ملخ ها به صورت 
نيمه جان رها شده و حشرات ديگر، پرنده ها، 
پستانداران و... كه از اين ملخ ها به عنوان غذا 
استفاده مى كنند، مسموم شده و تنوع زيستى 
به دليل سم پاشــى دچار مشكل مى شود و 
ممكن اســت آنها را نيز به دليل مسموميت 
ناشى از سم پاشى براى ملخ ها از دست بدهيم. 
براى از بين بردن ملخ ها در مزارع مى توانيم از 
راه هاى بيولوژيكى و مكانيكى كه وجود دارد 
بهره ببريم كه در سراســر دنيا نيز استفاده 
مى شــود، اما ما از تكنولوژى هاى روز عقب 

هستيم و ساده ترين راه را انتخاب مى كنيم. 

داريوش بيات نژاد (مدير كل بهزيســتى اســتان 
تهران) در تشــريح برنامه هاى ســال 98 سازمان 
بهزيستى استان تهران گفت: افزايش گروه هميار 
زنان سرپرســت خانوار را در سال جارى خواهيم 
داشــت و اين اتفاق بســيار خوبى است كه براى 
توانمندسازى، اشتغال و استقالل آنان در جامعه در 

نظر گرفته شده است.
او با اشاره به پويش«مهرورزى» هدف اين پويش 
را آموزش نوع دوســتى دانســت و افزود: پويش 
مهرورزى با هدف آموزش نوع دوســتى كودكان 
جهت حمايت از كودكان آسيب ديده از سيل را در 
دفتر كودك و نوجوان در مهدهاى كودك امسال 

داريم.
مدير كل بهزيستى استان تهران همچنين از افتتاح 
دو اورژانــس اجتماعى در دو منطقه پرند و چهار 

دانگه خبــر داد و گفت: همچنيــن اجراى طرح 
حمايت از فرزندان در خانواده هاى واجد الشرايط را 
در برنامه هاى آينده خود داريم. تاسيس و راه اندازى 
خانه هــاى تربيتى براى فرزندان دختر و پســران 
نيازمند حمايت از ســن 6 تا 18 ســالگى نيز در 
دستور كار ماست. بيات نژاد با تاكيد بر اينكه ايجاد 
مركز راه نوين براى حمايت و توانمندسازى زنان 
آســيب ديده اجتماعى بايد حتما راه اندازى شود، 
گفت: مراكزى كه در گذشته حمايت هاى روانى و 
اجتماعى دختــران و خانواده هاى آنان را بر عهده 
داشت، قرار است متناسب با نياز استان تهران بنابر 

كالنشهر بودن گسترش دهيم.
مدير كل بهزيســتى اســتان تهران در خصوص 
برنامه هاى اين سازمان در حوزه توانبخشى اظهار 
كرد: اتفاق خوبى كه در سال 97 رخ داد، برگزارى 

جشنواره مسابقه نقاشى با عنوان «دوست معلول 
مــن حق دارد» بود كه هر بچه اى براســاس ايده 
ذهنى اش نقاشــى مى كرد كه بيشــتر در حوزه 
مناسب سازى بود كه ورود افراد داراى معلوليت به 
جامعه و اشتغال آنان و حضورشان در عرصه هاى 
مختلف اقتصادى، اجتماعى و سياسى را تسهيل 
مى كرد. در ســال 98 برگزارى جشنواره موسيقى 
معلوالن را در نظر داريم، موســيقى و هنر يكى از 
شاخص هايى است كه مى تواند در توانمندى و در 

نشاط و اميد به زندگى معلوالن اثرگذار باشد.
او در خصوص تاسيس مركز اقامتى موقت شبانه 
براى كودكان اوتيســم گفت: در نظر داريم براى 
اوليــن بار مركز اقامتى موقت شــبانه روزى براى 
معلوالن داراى اختالل اوتيســم را تاسيس كنيم. 
همچنين 6 مركز روزانه براى ارائه خدمات داشتيم 

كه به 12 مركز گسترش يافته است.
مدير كل ســازمان بهزيستى درخصوص مسكن 
معلوالن گفت: تعــداد كثيــرى از معلوالنى كه 
متقاضى دريافت مسكن هستند، شناسايى شده اند، 
اما در حال حاضر اولويت با خانواده هاى دو معلول 
و بيشتر اســت كه در اين راستا تفاهم نامه خوبى 
منعقد شــده است كه تا پايان ماه رمضان و هفته 
بهزيستى حداقل 100 واحد آماده تحويل است كه 
به صورت نمادين به خانواده هاى دو معلولى و بيشتر 
تحويل خواهيم داد. سهمى در قالب اين تفاهم نامه 
براى خانواده هاى دو معلولى در نظر گرفته شــده 
كه 10 ميليون سازمان بهزيستى، 15 ميليون بنياد 
مستضعفان و 5 ميليون تومان خيرين مسكن ساز بر 
عهده دارند و باقيمانده قيمت تمام شده مسكن نيز 

تسهيالت بانكى است.

بیش از ۱۸۰۰ نفر پشت نوبت فرزندخواندگی در تهران هستند

بروز يك معضل در دانشگاه ها

چرا جلسات دفاع تجمالتى شد؟!
مديركل روابط عمومى وزارت علوم: من بعيد مى دانم چنين چيزى اتفاق بيفتد! اين كارها از اساتيد ما بعيد است البته من نمى دانم 

دانشگاه هاى آزاد به چه صورت است و شايد چنين مسائلى در آن رخ دهد اما اگر موردى در اين خصوص به ما اطالع داده شود
ما سريعا برخورد مى كنيم تا رئيس دانشگاه مربوطه آن استاد را توبيخ كند



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.
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آفت�اب یزد – گروه ش�بکه: پ�س از تعطیلی برنام�ه نود، به 
نظر می آید که مس�ئوان صداوس�یما حتی تمایل ندارند که 
وس�ایل دک�ور این برنامه را ه�م در نزد خود نگ�ه دارند زیرا 
 آن طورکه روزنامه»گل« در گزارشی نوشته است، یک هندوانه 
فروش رباط کریمی میز عادل فردوسی پور را از اوراقچی های 
صداوس�یما خری�ده و بس�اط هندوانه خ�ود را روی آن پهن 
کرده اس�ت! میزی که عادل فردوس�ی پور سال ها پشت آن 
می نشس�ت و برنامه نود را اجرا می کرد. پس از انتشار تصویر 
میز عادل فردوسی پور در برنامه نود که به یک هندوانه فروش 
فروخته شده است، هیوا یوسفی، سردبیر روزنامه همشهری 
ورزشی پیامی را به نقل از عادل فردوسی پور منتشر کرد. در 
این پیام عادل درخواست کرده که این میز را از هندوانه فروش 

خریداری کنند و به موزه ورزش بدهند.

< واکنش کاربران
هشتگ»#عادل فردوسی پور« برای چندمین بار است که در 
فضای مجازی ش�کل گرفته است و این بار فروخته شدن میز 
نود به هندوانه فروش، مورد بحث و انتقاد کاربران شبکه های 

اجتماعی قرار گرفته است.
یکی از کاربران در این مورد می نویسد:» باور نکردنی است رفتار 
صدا و س�یما با عادل و فرزنِد 20 ساله اش. انگار هر تصویری، 
آزاِر نود را در ذهنش تداعی می کند. میِز فردوسی پور را حتی 

از پایتخت بیرون برده اند و رویش هندوانه، قاچ می کنند!«
یکی دیگ�ر از کاربران می گوید:» حاا که می�ز برنامه نود رو 
فروختن به عنوان تیر خاص عادل هم ببرن بازار برده فروشی 
حراج کنن تا شاهد خون به دل شدن بیشتر هواداراش باشیم«

دیگری نوش�ت:» میزی که دوش�نبه ش�ب ها ن�گاه همه در 
استودیوی نود به آن بود، حاا به عنوان ضایعات صداوسیما به 
یک هندوانه فروش فروخته شده؛ چه تلخ و چه تاسف برانگیز«
کارب�ران دیگر نوش�ته اند:» باور نکردنی اس�ت! انگار همه ما 
جلوی دوربین مخفی هس�تیم!«، »میز عادل فردوسی پور در 
هندوانه فروشی رباط کریم کنار خیابان پیدا شد. پیامش اینه 
که اگه میز ماندنی بود به بقیه نمی رسید متاسفانه بازم پیام داره، 
اینکه ممکنه سالها زحمت بکشی تا برنامه نود درست کنی با 
 میلیونها بیننده و یهویی ب�ا لودر برن توش مثل آب خوردن، 

بیننده چه اهمیتی داره؟«، »با اینکه فوتبال ایران بیست سال با 
میز برنامه نود گره خورده بود و ما شاید بتونیم به دوشنبه های 
بدون ع�ادل و اون میز عادت کنیم اما عادت به فوتباِل بدون 
عادل نشدنیه«، »عادل فردوسی پور پشت میز ناهار خوری هم 
بنشیند عادل فردوسی پور است،  شرف میز به پشت میزنشین 
 اس�ت«، »عادل فردوس�ی پور با این کارها تحقیر نمی ش�ود؛ 
حتی اگر میزش بس�اط هندوانه فروِش رباط کریمی ش�ود«، 
»این میز حتی توی دس�ت فروش�نده های ج�اده رباط کریم 
 هم شناس�نامه داره و اصالت صاحبش رو یدک میکش�ه...«،
 » اینا با نابود کردن وسایل یک شخص محبوب و محترم حتی 
تص�ور میکنن که از یادها میره در حالیکه درس�ت بر عکس 
یک قهرمان ازش میسازن«، »این میز و صندلی به هیچ کس 
وفا نکرده! نه به آقای عادل فردوس�ی پور و نه به دیگران! باز 
به ع�ادل،  که به خوبی در یادها باقی مان�د. .. امیدوارم دیگر 
روس�ا پند بگیرند«، »عش�ق وعاق�ه مردم به ع�ادل بود نه 
به می�زش«، »آخه هندونه فروش می�زو می خواد چیکار این 
فرقونه یا طبق میوه فروش�ی؟ من میخوام بدونم این میز چه 
کاربردی برای هندونه فروش توی ج�اده داره؟«، »خارجي ها 
هم با بهترین برنامه ش�ون این کارو میکنن؟«، »مهم نیس�ت 
عادل فردوس�ی پور را کنار گذاشتن مهم اینه که ارزش عادل 
فردوسی پور بااست. انسان های موفق همواره موفق هستند 
حتی در سکوتش�ان«، »این میز بدون عادل و برنامه اش هیچ 
ارزش�ی نداره ! عادل ب�ه این دکور ارزش داده ب�ود«، »از این 
 وحشتناکتر مگه داریم،  اگه تو یه کشور خارجی بود این میز تو 
مزایده به قیمتای باا فروش میرفت ولی تو کش�ور ما س�ر از 

اینجاها در میارن.« 

بازتاب فروش میز نود به یک هندوانه فروش در رباط کریم

شرف میز به پشت میزنشین است
5

تس�نیم: هفت��ه گذش��ته در 
یک��ی از قس��مت های برنام��ه 
رمضانی »هزار راه نرفته« یک 
زوج اینس��تاگرامی مهمان این 
برنامه ش��دند که یک جنجال 
و حاشیه ای را برای صداوسیما 

ایجاد ک��رد. نقدهایی که کم��اکان ادامه دارند 
مخصوصاً با صحبت های تهیه کننده این برنامه، 
واکنش ها و نقدها تند و تیزتر هم ش��د. چون 
توضیحات او حاش��یه ها را بیشتر کرد و این بار 
به رسانه های دغدغه مندی که انتقاداتی به این 
نوع مهمانی های تلویزیونی داشتند و خواستار 
ضابطه مند ش��دن مهمانان تلویزیونی ش��دند، 

برچس��ب رس��انه زرد زدن��د. 
در این راس��تا، محمدحس��ین 
جعفری جلوه، رئیس شبکه دو 
سیما، تذکر به برنامه »هزار راه 
نرفته« را تأیید ک��رد و گفت: 
»حتماً در ادامه راه هم با دقت 
و مراقبت بیشتری کار دنبال خواهد شد؛ بابت 
این اتفاقات تذکر دادیم تا با حساسیت بیشتری 
مهمانان و س��وژه ها انتخاب ش��وند. البته نباید 
این نکته را هم نادیده گرفت که برخی اتفاقات 
به گونه ای رقم می خورد که اجتناب ناپذیر است. 
با این حال تاش می ش��ود در موارد مش��ابه، 

مواظبت ها و مراقبت ها بیشتر انجام شود.«

یکشنبه شب خانمی قصد داشت در پرواز کیش 
 به تهران در هواپیمای ماهان را در آسمان باز کند. 
در این پ��رواز یک خانم و آقای خارجی درگیر 
ش��دند، تا جایی که مس��افر خان��م در ارتفاع 
۳۰هزارپایی به سمت در خروجی هجوم برده و 
سعی در باز کردن در خروج اضطراری هواپیما 
را داشت که با هوش��یاری خدمه پرواز جلوی 
وی گرفته ش��د. این زوج بعد از دقایقی مجدداً 

ش��روع به سرو صدا وجنجال کردند که باز هم 
آن خانم با دس��ت به شیشه می کوبید و باعث 
رعب و وحش��ت بسیار زیاد مسافرین شد. این 
مسئله در نهایت مشکلی در امنیت پرواز ایجاد 
نک��رد و خاتمه یافت. یک��ی از کاربران به طنز 
در این مورد نوشته است: »چقدر خانم هاشون 
خوبن وقتی ناراحت میشن خودشونو از بلندی 
پرت میکنن پایین.خبری هم از مهریه نیست«

خبر آناین تصویر عجیبی را 
منتش��ر کرده است که نشان 
می ده��د در منطقه زعفرانیه 
ته��ران، چن��د درخ��ت را به 
دلیل مزاحمت برای ویترین 
یک نمایش��گاه خودرو قطع 
کرده اند.ای��ن اتف��اق عجیب 
کاربران  انتق��ادی  واکنش  با 
 روبه رو شده است.  یکی از آنها 
اینطور می نویسد: »دارندگی 
و قلدری به ج��ای دارندگی 
و برازندگ��ی«. یک��ی دیگر از 
قراره  اگر  کاربران می گوید:» 

قانون اجرا بش��ه باید به اندازه س��ن درخت ها 
محکوم بشه به پایین کشیدن تابلو. نباید فرقی 

بی��ن دارا و ندار باش��ه. یقین 
دارم ش��هرداری و قوه قضائیه 
بدون اغماض برخورد خواهند 
کرد«. دیگری نوشت: »یعنی 
چی؟ ای��ن درخت ها  که ارث 
باباشون نیس��ت و متعلق به 
مردم اس��ت و اج��ازه تصرف 
در آن را ندارن��د«. یکی دیگر 
اینطور می نویسد:  از کاربران 
»باید قان��ون قوی تر تصویب 
از  حفاظ��ت  ب��رای  بش��ه 
محیط زیس��ت. مث��ا مجوز 
یا  بش��ه.  لغو  نمایش��گاهش 
مجبور بشه 1۰برابر همین تعداد درخت بکاره 

در همین محله«.

تذکر به برنامه »هزار راه نرفته«
به خاطر مهمانان جنجالی

درگیری یک زوج خارجی 
در پرواز کیش-تهران

قطع چند درخت به خاطر نمایشگاه ماشین!

پروژه ها ی امور زیربنایی و حمل و نقل

برآورد مبلغ شرح عملیاتردیف
ریالی پروژه

 مبلغ سپرده 
درصد نقد حداقل رتبه ازممحل اجرابه ریال

و تهاتر

خرید،  نصب و تعمیر، نگهداری و 1
خیابان ها ی سطح 2/500/000/000125/000/000اصاح تابلو ها ی هدایت مسیر

%100 نقد5- راه وترابریمنطقه 2

رنگ آمیزی ترافیکی – خط کشی 2
%100 نقد5- راه وترابریمنطقه 8/000/000/000400/000/0002محوری و عابر پیاده

رنگ آمیزی ترافیکی،  خط کشی 3
%100 نقد5- راه وترابریسطح منطقه 8/000/000/000400/000/0001محوری و عابر پیاده منطقه یک 

4
خرید و نصب،  تعمیر و نگهداری و 
بازسازی و اصاح تابلوهای هدایت 
مسیر و معابر موجود در منطقه یک 

%100 نقد5- راه وترابریسطح منطقه 2/500/000/000125/000/0001

%100 نقد5- ابنیهمصلی جدید فردیس20/000/000/0001/000/000/000مصلی فردیس5

هدایت و جمع آوری آب ها ی سطحی 6
%100 نقد5- ابنیه یا راهمعابر سطح منطقه 2/500/000/000125/000/0001)حفر چاه جذبی(

هدایت و جمع آوری آب ها ی سطحی 7
%100 نقد5- ابنیه یا راهمعابر سطح منطقه 3/950/000/000197/500/0002)حفر چاه جذبی(

%100 نقد5- راه معابر سطح منطقه 5/000/000/000250/000/0001زیرسازی8
%100 نقد5- راه معابر سطح منطقه 5/000/000/000250/000/0002زیرسازی9

 مرمت،  بهسازی و بهبود معابر 10
%100 نقد5- راه وترابریسطح منطقه 5/000/000/000250/000/0001و پیاده روسازی

 مرمت،  بهسازی و بهبود معابر 11
%100 نقد5- راه وترابریمعابر سطح منطقه 10/000/000/000500/000/0002و پیاده روسازی

خرید و پخش آسفالت به صورت 12
 پروانه سطح منطقه یک 40/000/000/0002/000/000/000مکانیزه منطقه یک 

بهره برداری
 % 100
نقدی

خرید و پخش آسفالت و تراش و 13
خیابان ها  و معابر 40/000/000/0002/000/000/000روکش به صورت مکانیزه 

منطقه 2
 پروانه 

بهره برداری
 % 100
نقدی

 پروانه شهرداری مرکز20/000/000/0001/000/000/000خرید آسفالت14
بهره برداری

 % 100
نقدی

 اجرای لکه گیری آسفالت 15
100 % 5- راه وترابریمرکز4/000/000/000200/000/000به صورت سیار

نقدی

معابر و کوچه ها ی سطح 5/000/000/000250/000/000اجرای لکه گیری آسفالت 161
100 % 5- راه وترابریمنطقه 1

نقدی

معابر و کوچه ها ی سطح 5/000/000/000250/000/000اجرای لکه گیری آسفالت 172
100 % 5- راه وترابریمنطقه 2

نقدی
پروژه خدمات شهری

18
انجام خدمات مربوط به کنترل 

 جمعیت سگ ها ی باصاحب و حفظ
 و نگهداری مرکز جمع آوری آن ها  

 پروانهسطح شهر فردیس4/000/000/000200/000/000
بهره برداری

 % 100
نقدی

آگهی مناقصه عمومی
 ش�هرداری فردیس در نظر دارد پروژه ها ی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و متقاضیان واجد ش�رایط به شرح ذیل 

واگذار نماید.

1�  سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد مبلغ پروژه به 
یکی از روشهای ذیل در وجه شهرداری فردیس ارائه گردد.

ال��ف( ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ به مدت 9۰ روز اعتبار 
داشته و قابل تمدید باشد.

ب( واری��ز فی��ش نق��دی ب��ه مبل��غ ف��وق ب��ه حس��اب 
1۰۰82۳۰۰41۳9 بانک شهر شعبه فردیس

2� برن��دگان نفر اول و دوم و س��وم مناقصه هرگاه حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳� ش��هرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مختار است.

4� به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک 
مربوطه به پیمانکاران در نزد مناقصه گزار باقی می ماند.

 5 � سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است 
و در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک تعیین 

برنده و عقد قرارداد خواهد بود.
6� مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه 
به حساب ش��ماره 4۰۰819688645 نزد بانک شهر شعبه 
فردیس به نام شهرداری فردیس توسط متقاضی واریز و رسید 

آن را ارائه نمایند.
7� برای خرید اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری 
فردیس واقع در جاده مارد روبروی پارک منظریه شهرداری 

فردیس طبقه اول مراجعه نمایند.
8 � ازم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه 
 old pmn.mporg.ir و ارائه تأییدیه صاحیت در س��ایت
و یا Sajar. Mporg.ir،معرفی نامه ممهور به مهر و امضای 
مدیر عامل، روزنامه تاسیس و آخرین آگهی تغییرات اعضای 
شرکت، کارت مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده الزامی 

می باشد.
تبص�ره 1: ش��رکت ها یی ک��ه حداقل رتب��ه آن ه��ا  پروانه 
 بهره ب��رداری می باش��د از ارائه تاییدیه صاحیت در س��ایت 
old pmn.mporg.ir و یا Sajar. Mporg.ir مس��تثنی 

می باشند.
تبصره 2: شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده 
در مناقصه انجام خدمات مربوط به س��گ ها ی باصاحب به 

شرح ذیل می باشد : 
= دامپزش��کان دارای مجوز فعالیت دامپزشکی اختصاصی 
حیوانات خانگی )دام کوچک( با سابقه حداقل 5 سال فعالیت 
و تأئیدیه به روز اداره دامپزش��کی،  محیط زیس��ت و شبکه 

بهداشت استان البرز
= انجمن ه��ا ی حمایت از حیوان��ات دارای مجوز فعالیت با 

حداقل 5 سال س��ابقه ورزومه فعالیت و تأئیدیه به روز اداره 
دامپزشکی،  محیط زیست و شبکه بهداشت استان البرز 

9� داشتن تجهیزات وماش��ین آات و نیروی انسانی و غیره 
برای شرکت در مناقصه و جهت اجرای پروژه الزامی است.

تبصره: ش��رکت کنن��دگان در مناقصات خری��د و روکش 
آس��فالت می بایست دارای ماشین آات از قبیل یک دستگاه 
فینیش��ر 2۰1۰ به باا،  یک دستگاه ماشین تراش 2۰۰۰ به 
باا، دستگاه قیرپاش، دو غلتک چرخ استیکی و آهنی)فلزی(  

جهت اجرای پروژه باشند. 
1۰� ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها  و 
اطاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر 

اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
11� پیشنهادات مناقصه گران می بایست در پاکت ها ی مجزا 
 )الف � ب � ج( اک وممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت 
اداری ساعت 14:۳۰ روز شنبه مورخ 97/۰۳/11 به آدرس: 
فردیس جاده مارد روبروی پارک منظریه ش�هرداری 
فردی�س طبقه همک�ف دبیرخانه ش�هرداری فردیس 
تحویل داده ش��ود.ازم به ذکر اس��ت فقط پاکت متقاضیانی 
ک��ه اس��ناد مناقصه را خری��داری نمودند توس��ط دبیرخانه 
تحویل خواهد شد.متقاضیان می توانند در مدت زمان فروش 
اس��ناد مناقصه برای پاسخگویی به س��واات با شماره تلفن 

۳665811۰ داخلی2۰4تماس حاصل نمایند.
12� ضمناً جلس��ه کمیس��یون عالی معامات در روز شنبه 
مورخ 97/۰۳/11ساعت15:۰۰ در دفتر شهردار محترم برگزار 

خواهد شد.
1۳� هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

14� ش��رکت کنندگان درمناقصه،ع��اوه بررعایت ظرفیت 
مجازکار، فقط می توانند در 2 مناقصه مش��ابه بطور هم زمان 

شرکت نمایند. 
15� پیمانکاران��ی ک��ه درح��ال حاض��ر ب��ا ق��رارداد جاری 
ومعتبردرش��هرداری فردیس مش��غول بکارمی باشند ضمن 
رعای��ت بن��د 14 فق��ط می توانن��د در کارهای غیرمش��ابه 

باقراردادهای جاری برنده شوند.
16- گواهی صاحیت ایمنی پیمانکار صادره از اداره کار تعاون 

و رفاه اجتماعی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 
17- س��ایر نکات مربوط به پروژه ها ی فوق الذکر من جمله 
مدت اجرای پروژه در اس��ناد مناقصه و ش��رایط ش��رکت در 

مناقصه ذکر می گردد.
محمود شعبانی

مدیرحقوقی،امور پیمان ها  و اماک شهرداری فردیس

ول
ت ا

نوب

مش��تری زن پ��س از آماده ش��دن 
رس��توران  در  غذای��ش  س��فارش 
هنگامی که خ��ود را آماده خوردن 
غذا می ک��رد با صحن��ه ای عجیب 
مواجه ش��د.زن اهل کلمبوس ایالت 
اوهایو آمریکا هنگام��ی که در یک 
رستوران محلی برای صرف غذا رفته 
بود هرگز تصور نمی کرد با صحنه ای 
مش��مئزکننده روبرو ش��ود. دیانیرا 
کورتس پس از آماده شدن سفارش 

غذای��ش هنگامی که خود را آم��اده خوردن غذا 
می ک��رد ناگهان یک موش م��رده را در آن پیدا 

کرد. در ویدئویی که این زن با تلفن همراه خود 
تهیه و در فیس��بوک به اشتراک گذاشته است، 

این موش را داخل ظ��رف غذای او 
و رشته های ماکارونی نشان می دهد. 
در این ویدئو صدای دیانیرا در حالی 
که این موش را با چنگال از غذا جدا 
کرده و مقابل دوربین گرفته اس��ت، 
شنیده می شود که به زبان اسپانیایی 
می گوید: »واقعاً باورنکردنی اس��ت. 
نگاه کنید من چه چیزی در غذا پیدا 
کرده ام، یک موش پخته شده. خدای 
من، مشمئزکننده است. این موش 
پخته ش��ده است. من از رس��توران در پواریس 
ی��ک تری یاک��ی مرغ خریدم و م��وش را داخل 

آن پیدا کردم.« او با این کپش��ن این ویدئو را در 
فیس��بوک خود منتش��ر کرد: »لطفاً از رستوران 
Yihi Japan واق��ع در مرک��ز خرید پواریس 
خرید نکنید. من ی��ک تری یاکی مرغ خریدم و 
ی��ک موش در آن پیدا ک��ردم. لطفاً این ویدئو را 
به اش��تراک بگذارید تا از سامت افراد محافظت 
کنیم.« بنا به ادعای ای��ن زن او این موش را در 
 »Yihi Japan« غ��ذای یک رس��توران با ن��ام
واق��ع در مرکز خری��د Polaris Fashion در 
ش��هر کلمبوس پیدا ک��رد. پس از انتش��ار این 
ویدئو دپارتمان س��امت ایالت اوهای��و اقدام به 
بستن این رس��توران کرد. اگرچه حین بازرسی 
در رس��توران موش پیدا نش��د، اما پیدا ش��دن 
 سوس��ک در رس��توران از عوامل بسته شدن آن 

اعام شده است.

صحنه مشمئزکننده ای که یک زن در رستوران با آن روبرو شد! 
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ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

اگر افزايش نرخ ارز را مهم ترين عامل گرانى كاالها بدانيم 
كه طى يك سال گذشته عاملى اجتناب ناپذير بوده، اما 
عوامل ديگرى مانند سودجويى برخى فروشندگان از 
اسم رجيســترى و يك بام و دو هواى واردات گوشى 
و مشــكالت واردكنندگان و اختالل هاى چندباره در 

سامانه همتا، افزايش قيمت گوشى را پررنگ تر كرده و سريال گرانى 
اين كاال هنوز هم ادامه دارد. به گزارش ايسنا، البته قيمت گوشى 
حتى پيش از نوسانات نرخ ارز هم با افزايش مواجه بود؛ زمانى كه 

اعالم شد وزير جوان قصد دارد طرح رجيسترى را بار 
ديگر اجرايى كند، امــا اين بار به جاى اين كه بتوان 
رجيسترى را دور زد و IMEI گوشى ها را كپى كرد، 
روش تطبيق شماره هاى همراه با IMEI را برگزيدند 
كه امكان تقلب در اين طرح كمتر شود، سودجويانى 
كه از هر دليل براى افزايش قيمت استفاده مى كنند، با توجيه هايى 
مانند گوشى هاى رجيسترشده و يا نبود كااليى كه به روش قانونى 
وارد شده باشد، دست به گرانى زدند. در حال حاضر به نظر مى رسد 

عوامل متعددى هستند كه افزايش قيمت گوشى را سبب شده اند؛ 
اگر بخواهيم از مهم ترين علت اين افزايش قيمت كه افزايش نرخ ارز 
اســت، چشم پوشى كنيم، صرف نظر از اين كه نمى توان اين عامل 
مهم و تأثيرگذار را ناديده گرفت، زيرا حتى در يك بازار بودن تنش 
و حاشــيه هم افزايش دو تا سه برابرى قيمت ارز، موجب افزايش 
قيمت موبايل مى شود، اما عوامل ديگرى هم هستند كه حتى در 
زمان ثبات نرخ ارز، شعله ى افزايش قيمت را تندتر مى كنند. يكى از 

اين عوامل هم موضوع واردات گوشى مسافرى و سامانه همتاست.

دالالن هم دالر را زیر ۱۵ هزار تومان می دهند

سامانه همتا بازار گوشی تلفن همراه را آشفته کرده است

اگرچه از صبح ديروز چندبار قيمت دالر دچار نوسان شده است، اما اين نوسان در كانال 
14هزار تومانى رخ داده و حتى دالالن هم دالر را زير 15 هزار تومان مى دهند.
بررسى ميدانى خبرنگار آفتاب يزد نشان داد معامالت صبح ديروز دوشنبه صرافى ها با 
دالر 14800 تومانى آغاز شد اين در حالى بود كه دالالن دالر را با قيمت 14900 به فروش 
مى رساندند اما به نظر مى رسيد صرافى ها تمايل به همتراز بودن با دالالن را داشتند.

اقتصادى

ده هزار شرکت با ارز
 ۴۲۰۰ تومانی چه کردند؟

در طول يك ســال گذشــته حدود 10 هزار 
شــركت، ارز دولتى (4200 تومانى) دريافت 
كرده اند؛ ارزى كه مشخص نيست تا چه اندازه 
براى واردات كاالهاى اساسى و هدف مصرف 

شده است؟
به گزارش ايسنا، در ابتداى سال گذشته دولت 
تصميــم گرفت كه ارز 4200 تومانى يا همان 
دولتى را بــراى واردات همه كاالها اختصاص 
دهد تا بتواند قيمت ها را در بازار كنترل كرده 

و از افزايش ناگهانى نرخ تورم جلوگيرى كند.
اين تصميــم در پى خروج آمريــكا از برجام 
و افزايش قيمت ارز اتخاذ شــد تا بتواند تأثير 
اين افزايش را بر قيمت كاالهاى موردنياز مردم 

كم كند.
اين اقدام دولت پس از مدتى با مخالفت برخى 
نمايندگان مجلس و بســيارى از اقتصاددانان 
مواجه شد و دولت نيز تصميم خود را تغيير داد 
و ارز 4200 تومانى را صرفاً به كاالهاى اساسى 

محدود كرد.
اين در حالى است كه روند رشد قيمت كاالها 
در ســال گذشــته حاكى از آن بود كه دولت 
نتوانسته حتى با اختصاص ارز 4200 تومانى 
به واردات هم قيمت ها را ثابت نگه دارد و اين 
موضوع در نهايت به افزايش دو تا ســه برابرى 

قيمت بسيارى از كاالها منجر شد.
همين امر ســبب شــد كه انتقــادات زيادى 
درخصوص چرايى اختصاص ارز 4200 تومانى 
به واردات و شــائبه ايجاد رانــت دولتى براى 
افرادى كه اين ارز را دريافت كرده اند، پيش آيد.

پس از مدتى دولت براى انتشــار فهرســت 
دريافت كننــدگان ارز دولتــى تحت فشــار 
قرارگرفت كه اين فهرســت در چند مرحله از 
ســوى نهادهاى متولى از جمله بانك مركزى 

و وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتشر شد.
بانك مركــزى كماكان آمار دريافت كنندگان 
ارز دولتى را اعالم مى كند كه بر اســاس اين 
فهرست مشــخص شــده كه در بازه زمانى 
فرورديــن 1397 تا 11 ارديبهشــت 1398 
حــدود 10 هزار شــركت ارز دولتى دريافت 

كرده اند.
در شرايطى كه كشور در حساس ترين وضعيت 
اقتصادى خــود قرار گرفته و ادامه تحريم ها و 
اقدامات ظالمانه آمريكا ممكن اســت سبب 
بحران ارز در كشور شود، برنامه ريزى و سنجش 
درست شــركت هاى متقاضى بايد مهم ترين 
اولويت بانك مركزى براى اختصاص ارز باشد. 
اينكه در طول يك سال گذشته 10هزار شركت 
ارز دولتى دريافت كرده اند، ممكن است موضوع 
مشكل دارى نباشد، اما نكته مهم اينجاست كه 
با وجود دريافت ارز 4200 تومانى توسط اين 
10 هزار شركت چرا قيمت ها كنترل نشد و با 

همان روند افزايش قيمت دالر افزايش يافت؟
اخبــارى از جمله واردات غذاى حيوانات با ارز 
دولتى، واردات كاالها با ارز دولتى و فروش آن 
با نرخ آزاد، واردات اقالمى ديگر غير از آن چه به 
بانك مركزى اعالم شده و مواردى از اين قبيل 
مشكالتى است كه در طول يك سال گذشته 
سبب شده عالوه بر افزايش بى اعتمادى مردم 
به سياست هاى دولت، تنگناهاى اقتصادى را 

دوچندان كند.
طبيعتاً انتظار مى رود نهادهاى نظارتى بر فروش 
كاالهايى كه با ارز دولتى به ايران وارد شده اند، 
نظارت بيشترى داشته باشند تا با قيمت هاى 

نجومى به مردم فروخته نشود.
از ســوى ديگر بانك مركزى در اين شــرايط 
بايد بيش از پيش پاســخگو باشد كه چطور 
ارز دولتى را براى واردات كاالهايى كه چندان 
مورد نياز نيست و جزو كاالهاى لوكس به شمار 

مى رود، تأييد و تأمين كرده است؟

گزارش

aftab.yz@gmail.com

14 تا 24 درصد
کاهش هزینه صادرات از ایران

جريان صادرات و واردات ايران در سال 
جارى با كاهش متوســط قيمت هر تن 
كاال نســبت به مدت مشابه سال قبل از 
سر گرفته شــده است؛ به طورى كه در 
فروردين ماه متوسط قيمت هر تن كاالى 
صادراتى 24 درصد و وارداتى تا بيش از 
14 درصد كاهش داشته است. به گزارش 
ايســنا، در يك ماه نخست سال جارى 
ميزان صادرات قطعى كاالهاى غيرنفتى 
به اســتثناى نفت خام، نفت كوره، نفت 
سفيد و همچنين بدون صادرات از محل 
تجارت چمدانى بالغ بر هشت ميليون و 
527 هزار تن با ارزشى معادل دو ميليارد 
و 547 ميليون دالر بوده اســت كه از 
نظر وزنى حدود 7.66درصد در مقايسه 
با فروردين ســال 1397 افزايش دارد 
و از نظــر ارزش دالرى با كاهش 18.25 

درصدى مواجه شده است.

109 هزار ميليارد تومان
مالیات در سال ۹۷ وصول شد

سرپرست سازمان امور مالياتى كشور از 
مالياتى  درآمدهاى  درصدى   97 تحقق 
سال 1397 خبر داد و گفت: سال گذشته 
و در بخش ماليات هاى مستقيم و ماليات 
بــر كاال و خدمــات، در مجموع حدود 
109هزار ميليــارد تومان ماليات وصول 
شده است. به گزارش ايرنا، محمد قاسم 
پناهى ديروز دوشنبه افزود: درآمدهاى 
مالياتى پيش بينى شــده سال 1397 
رقمى معادل 113 هــزار ميليارد تومان 
بود، از اين رقم، حدود 109 هزار ميليارد 

تومان ماليات وصول شد.

37 درصد
میزان کاهش معامالت مسکن در تهران

خريد و فروش مسكن در 21 روز ابتداى 
ارديبهشت ماه 1398 بالغ بر 37 درصد 
در تهران كاهش داشته اما در كل كشور 
يك درصد افزايش نشان مى دهد؛ رئيس 
كسادى  علت  امالك  مشاوران  اتحاديه 
بازار مسكن پايتخت را اعالم قيمت هاى 
نامتعارف از طرف بعضى فروشــندگان 
مهم ترين  ايســنا،  گزارش  به  مى داند. 
ويژگى اين روزهاى بازار مســكن شهر 
توان  تهران، ترديد فروشندگان و عدم 
متقاضيان اســت. با اين كه حضور خانه 
اولى ها و كســانى كه قصــد تبديل به 
احســن كردن آپارتمان خود را دارند 
از اواخر سال گذشــته در بازار مسكن 
پررنگ شده، آمار گوياى آن است كه به 
در  معامالت  مالكان،  عقب نشينى  علت 
فروردين مــاه 32 درصد و از يكم تا 21 
ارديبهشت ماه نيز 37 درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل كاهش يافته است. 
كارشناسان، علت اصلى اين مسئله را به 
التهاب شديد قيمت ها مربوط مى دانند 
كه برخى آگهى هاى كذايى نيز به اين جو 

دامن زده است.

اعداد

5566

بازار نفت ملتهب شد
قيمت نفت ديروز- دوشنبه- پس از حمله به 
چهار كشتى تجارى در نزديكى امارات، افزايش 
يافت. به گزارش ايلنا به نقل از روســيا اليوم،  
قيمت نفت بــه دنبال هدف قرار گرفتن چهار 
كشتى تجارى در نزديكى امارات متحده عربى، 
شاهد افزايش بود.  نفت خام برنت درياى شمال 
با افزايش 72 صدم درصدى معادل 71 دالر و 

13 سنت در هر بشكه معامله شد. 
اين در حالى است كه نفت خام «وست تگزاس 
اينترمديــت» با افزايش 28 صــدم درصدى 

معادل 61 دالر و 83 سنت معامله شد.
مقام هاى امارات اعالم كردند كه چهار كشتى 
تجارى در نزديكى ســاحل بنــدر «الفجيره» 
مشــرف به تنگه اســتراتژيك هرمــز براى 
انتقال نفت مورد تعــرض عمليات خرابكارانه 
قرارگرفتند. اين كشــتى هاى تجارى درست 
زمانى مورد تعرض قرار گرفتند كه آينده اقتصاد 
جهان به دنبال افزايش تنش هاى تجارى بين 
چيــن و آمريكا و اعمال تعرفه هاى ســنگين 
بركاالهاى چينى توسط واشنگتن در وضعيتى 
خاكسترى و مبهم قرار دارد. ناظران پيش بينى 
مى كنند كه بازار نفــت پس از تجربه كاهش 
قيمت در اواخر هفته گذشته، طى هفته جارى 
به دنبال تنش تجارى دو ابر اقتصاد جهان شاهد 

نوساناتى باشد.

انرژى

كشــور هنوز درگير ملخ هــاى مهاجم صحرايى 
در جنوب اســت كه خبــر از افزايش جمعيت 
ملخ هــاى بومى در برخى از اســتان ها به گوش 
مى رسد. ســازمان حفظ نباتات كشور مى گويد 
افزايش جمعيت ملخ ها در پى بارندگى هاى اخير 
و فراهم شــدن منابع غذايى اتفاق افتاده است و 
هر چند در گذشــته سابقه طغيان ملخ بومى در 
اين مناطق وجود داشته است، اما در حال حاضر 
اوضاع تحت كنترل اســت و تــا امروز ملخ هاى 
بومى حالت طغيانى پيــدا نكرده اند. به گزارش 
ايلنا، هجوم ملخ هاى صحرايى از كشورهاى عرب 
همسايه تا امروز 8 استان جنوبى را درگير كرده 
و ســطح مبارزه با اين آفت در بيش از 164 هزار 
هكتار از اراضى كشور در حال انجام است. سازمان 
حفظ نباتات كشور تعداد موارد هجوم ملخ هاى 
صحرايى به جنوب كشور را بيش از 140 مورد در 
دسته هاى هزار تا چند ميليونى اعالم كرده است.

اين آمار نشــان مى دهد در حال حاضر آفت ملخ 
صحرايى براى كشور در استان هاى جنوبى تبديل 

به تهديد جدى شده است.
در اين شرايط، خبر از افزايش جمعيت ملخ هاى 

بومى در استان هاى شمالى به گوش مى رسد.
مدير مبارزه با آفات عمومى و همگانى ســازمان 
حفظ نباتات كشــور، در اين باره به خبرنگار ايلنا 

گفت: ملخ هاى بومى (مراكشــى) در استان هاى 
آذربايجان غربى و شــرقى، گلستان، كردستان ،  
همدان و خراســان ها حضور دارنــد و در برخى 

سال ها شاهد افزايش جمعيت آن ها هستيم.
ســعيد معين نمينى يادآور شد: ملخ هاى بومى 
(مراكشــى) بيش از 200 سال اســت وارد ايران 
شده اند و با ملخ صحرايى جنوب كشور متفاوت 
هســتند. وى اظهار كرد: گزارش هاى ارسالى از 
برخى از اين اســتان ها نشان مى دهد كه امسال 
در پى بارش ها و مساعد شدن شرايط آب و هوايى 
جمعيت ملخ هاى بومى در حال افزايش است و 
عمليات كانون يابى و در صورت نياز مبارزه در چند 

منطقه پيگيرى مى شود.
وى اطمينان خاطر داد كه هنوز ملخ هاى بومى در 
اين استان ها وارد حالت طغيانى نشده اند و اوضاع 

تحت كنترل است.
مدير مبارزه با آفات عمومى و همگانى ســازمان 
حفظ نباتات كشور درباره افزايش جمعيت ملخ 
در شهرستان ســيل زده آق قال نيز اظهار كرد: 
نوع ملخ هاى شهرســتان آق قال نيز از نوع بومى 

(مراكشى) است.
 به گفته معين نمينى، هر چند در شهرستان آق 
قال ســيل و وجود مناطق صعب العبور مبارزه را 

سخت كرده است، اما آفت كنترل شده است.

مركز پژوهش هاى مجلــس با تاكيد بر ضرورت 
حذف ارز ترجيحى، پيشنهاد داد كارت الكترونيك 
نقدى ـ كااليى به 7 دهــك اول درآمدى تعلق 
گيرد؛ به طورى كه تا انتهاى امسال هر ايرانى در 
اين دهك هــا، مجموعاً 432 هزار تومان دريافت 

كند.
به گــزارش فارس، مركــز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اســالمى با انتشار گزارشى، ضمن تاكيد 
بر ضرورت حذف ارز ترجيحى، پيشنهاد اجراى 
سياست كارت الكترونيك نقدى-كااليى به عنوان 
سياست حمايتى جايگزين ارز ترجيحى را مطرح 
كرد. اين مركز پژوهشى بهمن ماه پارسال با انتشار 
گزارشــى بر ناكارآمدى سياســت اختصاص ارز 
ترجيحى به كاالهاى اساسى و ضرورت حذف آن 

تاكيد كرده بود.
در بخــش «خالصه مديريتى» گــزارش بازوى 
كارشناســى مجلس درباره اين موضوع با اشاره 
به ضــرورت اســتفاده از روش پرداخت نقدىـ  
كااليــى به مردم به جاى اختصاص ارز ترجيحى 
براى واردات كاالهاى اساســى آمده اســت: «از 
ميــان 14 ميليارد دالر اختصاص داده شــده به 
كاالهاى اساســى در ســال 1397، در حدود 3 
ميليــارد دالر مربوط به دارو بــوده و بنابراين در 
حدود 11ميليارد دالر به ســاير كاالهاى اساسى 

اختصاص يافته است. از اين 11 ميليارد دالر در 
حدود 3/8 ميليارد دالر به واردات گوشــت قرمز 
(گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، كنجاله 
سويا، دانه سويا، جو و ذرت اختصاص يافته كه در 
حقيقت كاالهاى مصرفى و يا نهاده هاى دامى و 

كشاورزى براى كاالهاى مصرفى هستند.
در ادامه بخش «خالصه مديريتى» گزارش اين 
مركز پژوهشــى با اشاره به اينكه براى دستيابى 
به برآوردى جهت چگونگى تناســب بين منابع 
در دســترس و ميزان پرداخت به مصرف كننده، 
از روشهاى محاســبه جبران رفاه از دست رفته 
مصرف كننده ناشى از افزايش قيمت استفاده شده، 
آمده اســت: «به اين منظور سناريوهاى مختلف 
براى جبران خانوار به ازاى رفاه از دست رفته ناشى 
از افزايش قيمت كاالهاى گوشت دام (گوسفند 
و گوســاله)، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتى و برنج 

خارجى بررسى شده است. 
كارت الكترونيك نقدى ـ كااليى به هفت دهك 
اول درآمــدى و چهــار بار در ســال در فواصل 
زمانى نامشــخص تعلق مى گيــرد به طورى كه 
تا انتهاى ســال 1398 هر ايرانى در هفت دهك 
اول درآمدى، مجموعاً در حدود 432 هزار تومان 
دريافت كند. اين كارت در اختيار سرپرست خانوار 

قرار خواهد گرفت.

آخرين خبرها در باره هجوم ملخ ها

ملخ های مراکشی 
در شمال جا خوش می کنند!

توصيه مركز پژوهشهاى مجلس:

به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارت پول ساالنه 
با مبلغ ۴۳۲ هزار تومان به مردم بدهید!

براساس نرخنامه جديد سازمان مديريت ميادين 
شــهردارى تهران، قيمت مرغ در بازارهاى تحت 
مديريت اين سازمان به زير 10 هزار تومان بازگشت.

ايرنا بــه نقل از روابط عمومى ســازمان مديريت 
ميادين شــهردارى تهران، نوشت: در حال حاضر 
مرغ كامل تازه با بســته بندى كيسه اى به قيمت 
هر كيلوگرم 9 هزار و 700 تومان و با بسته بندى 
بشقابى به قيمت هر كيلوگرم 9 هزار و 820 تومان 

در ميادين ميوه و تره بار عرضه مى شود.
براساس اين گزارش، مرغ كامل تازه با بسته بندى 
كيسه اى و چاپ عبارت طول دوره پرورش 27 تا 
35 روز، هر كيلوگرم 10 هزار تومان و با بسته بندى 
بشــقابى و چاپ همين عبارت، هر كيلوگرم 10 

هزار و 120 تومان در ميادين ميوه و تره بار قيمت 
گذارى شده است. سازمان حمايت: مجوزى براى 
افزايش قيمت تن ماهى صادر نشــده است مدير 
كل نظارت بر محصوالت كشاورزى و مواد غذايى 
ســازمان حمايت در خصوص افزايش قيمت تن 
ماهى گفت: در صورت افزايش غيرمتعارف قيمت 
و يا وصول شكواييه سازمان حمايت آن را بررسى 
مى كند. به گزارش تسنيم، رستمى مديركل نظارت 
بر محصوالت كشــاورزى و مواد غذايى ســازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: 
هرچند كنســرو تن ماهى از جمله اقالم اولويت 
اول و مشــمول قيمت گذارى تكليفى و تثبيتى 
اين ســازمان و كارگروه تنظيم بازار نيســت، اما 

واحدهاى توليدى مكلف به رعايت ضوابط قيمت 
گذارى مصــوب هيئت تعيين و تثبيت قيمتها و 
درصدهاى ســود و ضرايب عمده و خرده فروشى 
خواهند بود و در صورت افزايش غيرمتعارف قيمت 
و يا وصول شكواييه سازمان حمايت آن را بررسى 
مى كند. وى با اشاره به مصوبه جلسه دى ماه سال 
گذشته كارگروه تنظيم بازار گفت: كنسرو تن ماهى 
و محصوالت مشابه مشمول قيمت گذارى تثبيتى 
نيستند و قيمت آن با توجه به كيفيت، برند و نوع 
بسته بندى براساس ضوابط قيمت گذارى مصوب 
هيئت تعيين و تثبيت قيمتها و با رعايت رسود و 
ضرايب عمده و خرده فروشى مصوب كميسيون 
هيئت عالى نظارت راساً توسط واحدهاى توليدى 

تعيين مى شود. رستمى با تاكيد بر اينكه واحدهاى 
توليدى بايد پاسخگوى عملكرد خود در اين زمينه 
باشــند، اظهار داشت: در صورت ارائه شكواييه اى 
در اين خصــوص و يا افزايش قيمت غيرمتعارف، 
اين سازمان و سازمانهاى صنعت، معدن و تجارت 

استانها اقدامات الزم را انجام مى دهند.
اين مقام مسئول با اعالم اينكه اين موضوع پيش از 
ايــن نيز به انجمن مربوطه اعالم شــده اســت، 
خاطرنشــان كرد: با توجه بــه اعتراضات واصله، 
مكاتبات الزم با واحدهاى توليدى ذيربط و انجمن 
مربوطه براى ارائه اســناد و مدارك مثبته صورت 
گرفته است تا نســبت به بررسى عملكرد ايشان 

اقدام شود.

مرغ به زیر ۱۰ هزار تومان رسید

آمار فروش فوری 
خودروسازان secret است؟

در حال حاضر نزديك به يك ماه از آغاز طرح 
فروش فورى محصوالت ايران خودرو و ســايپا 
مى گذرد امــا هنوز اين دو شــركت آمارى از 
ميزان عرضه محصــوالت در اين طرح اعالم 
نكرده اند، همين امر عاملى شده تا اين ابهام در 
مردم به وجود آيد كه؛ اصالً خودرويى فروخته 
شده يا نه؟ به گزارش تسنيم، براساس توافقات 
به عمل آمده خودروسازان بايد 30درصد از توليد 
خــود را به فروش فورى محصوالت اختصاص 
دهند تا از اين محل عرضه در بازار افزايش يافته 
و حباب قيمتى انواع خودرو در بازار كاهش پيدا 
كند؛ اما متأســفانه نه تنها اين فروش ها دردى 
از بازار دوا نكرده بلكه در نهايت هفته گذشته 
مقصر گرانى خودرو و اعالم قيمت هاى كاذب، 
سايت هاى آگهى شناخته شده و آنها ملزم به 
حذف درج قيمت خودرو در ســايت هاى خود 
شــدند. اما فارغ از اين موضوعات فروش فورى 
تعدادى از محصوالت ايران خودرو و ســايپا از 
اواخر فروردين ماه امســال آغاز شــده و بنا به 
روايت آنها ســهميه هر روز تعيين و فروش ها 
انجام مى شود، اما از آن طرف خريداران خودرو 
از همان ثانيه هاى نخست كه به سايت ها براى 
خريد مراجعه مى كنند بــا چند بار كليك با 
اخطار ســايت مبنى بر" اتمام ظرفيت فروش" 
روبه رو شــده و حتى نمى توانند اطالعات خود 

را در سايت تكميل كنند.
جالب اينجاست شركت سايپا الاقل گزينه اتمام 
فروش را براى مراجعه كننده نشان مى دهد اما 
ايران خودرو كالً گزينه "هيچ برنامه فروشــى 
براى اين محصول وجود ندارد" را نشان مى دهد 
كه همين موضوع خريدار را با اين ابهام روبه رو 

مى كند كه؛ اصالً آيا فروشى بوده يا نه؟

خودرو

آفتاب يزد- گــروه اقتصادى: وضعيت كاغذ اين 
روزهــا حال و روز خوبى ندارد اما واقعيت تلخ تر در 
اين ميان اين است كه كاغذ وجود دارد اما نه با قيمت 
مناسب و در دسترس! از يك سو دالالن و واسطه ها 
با انبار كردن كاغذ به وضع موجود دامن مى زنند و از 
سوى ديگر برخى مشكالت ساختارى در ايجاد اين 

بحران نقش ايفاء مى كنند.
دولــت مى گويد كاغذ را با ارز دولتى 4200 تومانى 
وارد كشــور مى كند اما اهالى مطبوعات و ناشران 
مى گوينــد مجبورند كاغذ را با قيمت دالر 14 هزار 

تومانى از بازار خريدارى كنند.
وضعيت واردات كاغذ هم در نوع خود آشفته است 
بطوريكه فعاالن اين عرصه مى گويند هر وارد كننده 
اى نبايد صالحيت دريافت ارز 4200 تومانى براى 
واردات كاغذ را داشته باشد چرا كه اگر آنها كاغذهاى 
ارزان با ارز 4200 تومانى وارد كشور كنند در نهايت 
يا آن را انبار مى كنند يا به قيمت ارز بازار آزاد بفروش 

مى رسانند.
در كنار اين وضعيت، ناهماهنگى هاى دولتى هم كم 
نيست. از يك سو دولت مى گويد ارز 4200 تومانى 
براى واردات كاغذ تخصيص مى دهد و از سوى ديگر 

تخصيص اين ارز به سختى صورت مى گيرد. 

�کاغذ سیگار مھمتر از کاغذ روزنامه

از ميــان همه اتفاقاتى كه در بخش كاغذ روى داده 
تخصيص حجم بزرگى از ارز كشور به واردات كاغذ 

سيگار جاى سوال جدى دارد.
در حالى كه نشريات مكتوب كشور به دليل باال رفتن 
قيمت كاغذ رو به تعطيلى هســتند، هزينه شدن 
15ميليون دالر براى خريد و واردات كاغذ سيگار به 
كشــور سوال برانگيز به نظر مى رسد، بخصوص كه 
ايران ساالنه با هزينه 30 هزار ميليارد تومانى درمان 
بيمارى هاى ناشى از سيگار روبروست و از سوى ديگر 
كارخانه هاى توليد دخانيات از هشت به 15 كارخانه 

افزيش يافته است.
حال در چنين شرايطى به نظر مى رسد همه تالشها 
براى واردات كاغذ روزنامه با مشكالت چند وجهى 

روبرو شده است.

�ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ برقرار ماند

با وجود مشكالت، دولت مى گويد ارز 4200 تومانى 
مربوط به واردات كاغذ روزنامه را برقرار مى گذارد تا 

بحران در اين بخش حل شود.
عضو ناظر مجلس در هيئت نظارت بر مطبوعات كه 
خود از مديران رسانه كشور و در عين حال نماينده 
مجلس نيز هست، با اشاره به نشست  اخير با معاون 

اول رئيس جمهورى گفت كه در اين جلســه مقرر 
شــد ارز كاغذ مطبوعات همچنان با قيمت 4200 
تومان پرداخت و محاسبه شود. محمدعلى وكيلى 
در صفحه شــخصى خود در توييتر نوشــت: «در 
جلسه دوساعته كه به ميزبانى آقاى جهانگيرى و در 
خصوص وضعيت كاغذ مطبوعات برگزار شد؛ مصوب 
شــد ارز كاغذ همچنان با قيمت 4200 پرداخت و 
محاسبه شــود و دســتگاه هاى نظارتى نسبت به 
دريافــت كنندگان اين ارز نظارت كافى داشــته و 
در صــورت انحراف برخورد قاطع صــورت پذيرد. 
گرچه اين نيت خوب مى تواند خبر خوشــى براى 
دســت اندركاران رسانه هاى مكتوب باشد اما سوال 
اصلى اين است كه آيا ارز 4200تومانى براى واردات 

كاغذ امكان تخصيص دارد؟

�ساختمان خیابان میرداماد دخیل است؟

صرفنظر از تحليل هاى چند روز اخير مبنى بر نقش 
دالالن و وارد كننــدگان در كمبــود و گرانى كاغذ 
و تخلفات محرزى كه آنها مرتكب شــدند، به نظر 
مى رسد مشــكل كمبود ارز و تخصيص نيافتن آن 
نيزپاشنه آشــيل جدى در خصوص كاغذ روزنامه 

بحساب مى آيد.
در همين خصوص وزارت صنعت مى گويد گمرك ها 
كاغذهايى را كه با ارز 4200 تومانى وارد شده اند را 

دپو كرده و هنوز اجازه ترخيص نداده اند.
مديركل دفتر صنايع نســاجى، پوشاك و سلولزى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه ارز 
مورد نياز كاغذ و مواد اوليه توليد كاغذ بايد در اولويت 
بانــك مركزى قرار گيرد، گفــت: كاغذهاى چاپ، 

تحريــر و روزنامه اى كه با نرخ 4200 تومانى تأمين 
ارز شــده اند و در برخى از گمركات موجودند بايد با 
همان نرخ ارز ترخيص شوند. افسانه محرابى ديروز 
در خصوص التهابات پيش آمده در بازار كاغذ گفت: 
ارز مورد نياز براى واردات مواد اوليه توليد كاغذهاى 
چاپ، تحرير و روزنامه بايد از سوى بانك مركزى در 
اولويت ويژه قرار گيرد. در صورتى كه فقط 27 درصد 
ثبت سفارشــات تائيد شده از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از طرف بانك مركزى گشايش اعتبار 
شــده كه از اين مقدار نيز مقادير كمترى منجر به 
انتقال ارز به فروشــنده و در نهايت مقادير كمترى 
كاغذ وارد شده است. منظور وى از اين اظهارات دقيقا 
اين اســت كه كاغذ هاى چاپ روزنامه در گمركات 
هستند و بخش قابل توجهى از آنها وارد كشور شده 
و معطل تخصيص ارز 4200 تومانى هســتند. به 
عبارت ديگر اين كاغذ ها در مراحل مختلف واردات 
بــوده و در برخى از گمــركات موجودند، امابايد با 
همان ارز 4200 تومان ترخيص شوند. چكيده اين 
اظهارات يعنــى: «باز هم ناهماهنگى ميان دولت و 
بانك مركزى و اين بار ممانعت از تخصيص ارز كاغذ 

روزنامه از سوى بانك مركزى با ارز 4200 تومانى.»
اين داستان البته خيلى تازه نيست و بانك مركزى 
مدام به دولت ياد آورى مى كند كه ارز به اندازه كافى 

نداريم و بايد صرفه جويى كنيم.
بر اساس آخرين بررســى هاى صورت گرفته و بنا 
به اظهار مســئوالن وزارت صنعت، در حال حاضر 
گمركات در هماهنگى با بانك مركزى، تمامى ثبت 
سفارشاتى كه با نرخ 4200 تأمين ارز شده و بعضاً 
وارد كشور شــده ولى ترخيص نشده اند را ملزم به 

پرداخت مابه التفاوت تا نرخ ارز نيمايى كرده اند.
اگر اين ادعا درست باشــد در واقع هيچ كاغذى با 
نرخ ارز 4200 تومانى ترخيص نمى شود و در نتيجه 
وارد كننده مجبور اســت به قيمت روز ارز كاغذ را 

بفروش برساند.

�وزارت ارشاد کجای ماجراست؟

نكته بســيار جالب اينكه در اين بين وزارت ارشاد 
مســئول رفع اين مشكل است و در واقع آنطور كه 
خانم محرابى گفته طبق مصوبه كارگروه تنظيم بازار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مى بايست از مرحله 
ثبت ســفارش تا انتهاى زنجيره تأمين مسئوليت 

موضوع را برعهده داشته باشد. 
اما شرايط از چند ماه قبل به اين سو وخيم تر شده 
بطوريكه طى روزهاى گذشته بسيارى از روزنامه ها به 
علت كمبود كاغذ صفحات خود را تعديل كرده اند و 
حتى بنا به برخى روايات توئيترى برخى روزنامه ها تا 

چند روز آينده بيشتر كاغذ در اختيار ندارند.

�تضادھایی که بن بست را عمیق تر می کند

در همين خصــوص خبرنگار آفتاب يــزد با على 
ميهندوست كارشناس اقتصاد تماس گرفت و نظر 
او را در خصــوص عدم تخصيص ارز 4200 تومانى 
به كاغذ جويا شد. وى گفت:  بر اساس اطالعاتى كه 
ما از وضعيت ثبت سفارش ها داريم، بخش زيادى از 
سفارش ها در همه حوزه ها به سرانجام نمى رسد در 
بــاره كاغذ هم آنگونه كه من اطالع دارم از مجموع 
درخواست هاى ثبت سفارش نزديك به 28 درصد 
سفارشات تائيد شده از سوى صمت از طرف بانك 
مركزى گشايش اعتبار شده اند. وى افزود:  گير كار 
در خود دولت است و اگر هم دولت مايل به همكارى 
باشــد بانك مركزى ســاز خود را مى زند و در واقع 

نمى خواهد چمدان ارزى خود را خيلى خالى كند.
با وجود همه اين تحوالت، فعاالن رسانه اى خوش 
بين هستند كه با ارز 4200 تومانى و تداوم تخصيص 
آن، در كنار نظارت بر توزيع، مشكل خيلى زود حل 
مى شود.  حسين انتظامى، رئيس كارگروه ساماندهى 
كاغذ هم روز گذشته با اشاره به جلسه با جهانگيرى 
گفــت: ارز تخصيصى به كاغذ نشــر و مطبوعات 
4200تومانــى باقى مى ماند. به نظر مى رســد در 
بحران فعلى كاغذ، تضادهاى موجود بيشــتر از هر 
چيز ديگر مشكل آفرين شده اند؛ از يك سو واردات 
گسترده كاغذ سيگار و از سوى ديگر واردات قطره 
چكانى كاغذ روزنامه و در كنار آن عدم تخصيص ارز 
4200تومانى و سودجويى واسطه ها دست به دست 

هم داده تا مشكل كماكان به قوت خود باقى باشد.

آفتاب يزد گزارش مى دهد

گره كور تامين كاغذ روزنامه ها در خيابان ميرداماد؟ 





ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

 
ــهره سلطانى بازيگر سينما و تلويزيون در خصوص  ش
ــن حضورش به عنوان  ــورد مخاطبان درباره اولي بازخ
ــت، اما  مجرى در تلويزيون گفت: نظرات متفاوت اس
من تا به حال بازخورد بدى نسبت به حضورم به عنوان 
مجرى در ويژه برنامه جشن رمضان نشنيده ام. وى در 

همين راستا ادامه داد: طبيعتاً هر اتفاقى سليقه اى است و ممكن 
ــد و برخى هم آن را  ــت اجراى من براى برخى خوشايند باش اس
ــايد حتى برخى نوع ورود من به عرصه  دوست نداشته باشند. ش

ــه آراء مثبت و  ــان نباشد. هميش اجرا باب سليقه ش
منفى نسبت به چنين اتفاقاتى طبيعى است. بازيگر 
ــريال "پنچرى" ريسك حضور بازيگران در قامت  س
مجرى گرى را باال دانست و اضافه كرد: من از همان 
ــورم به عنوان يك مجرى  ــا علم بر اينكه حض اول ب
ــك زيادى دارد پا به اين عرصه گذاشتم، اما اگر  در تلويزيون ريس
صرفاً اجرا بود قطعاً آن را نمى پذيرفتم، زيرا نه اين كار را بلدم و نه 
اينكه تمايلى براى مجرى گرى دارم. وى در همين رابطه ادامه داد: 

واقعيت امر، من چندان دغدغه و انگيزه مجرى گرى را ندارم، ولى 
در برنامه جشن رمضان از آنجا كه به عنوان بازيگر مجرى به من 
ــنهاد شد آن را پذيرفتم و اميدوارم اين حضور و تجربه مورد  پيش
ــرار گيرد. به گزارش  ــاگران و اهالى با تجربه اجرا ق رضايت تماش
ــريال «لحظه گرگ و ميش» هدف اصلى خود را  ميزان، بازيگر س
ــغل بازيگرى دانست و اضافه كرد: من مجرى گرى را  در ادامه ش
تجربه كردم، اما قطعاً بعد از اجراى برنامه جشن رمضان در عرصه 
مجرى گرى نمى مانم، زيرا من دغدغه هاى ديگرى در زندگى دارم.

فرهنگى سه شنبه  24 ارديبهشت  1398    شماره 5455

 بهروز افخمى درباره سيل اخير سريال مى سازد   

د ا وا  را باقی  رص ا  در 
س

بهروز افخمى صبح ديروز در مراسم تشييع پيكر مرحوم ابراهيم سلطانى فر با اشاره 
به شعرى از حميد سبزوارى گفت: من زمانى به سفارش مرحوم سلطانى فر كليپى را با 
موضع شهدا و دفاع مقدس و بر اساس يكى از اشعار حميد سبزوارى ساختم. به گزارش 
ايلنا، وى ادامه داد: قصد دارم آن را در تيتراژ سريالى كه درباره سيل اخير مى خواهم 
بسازم، استفاده كنم.

ان    ار «بی گدار» در 
ــتند  عليرضا دهقان كارگردان از حضور مس
ــى  ــن الملل ــنواره بي ــدار» در جش ــى گ «ب
ــتان  ــت مجارس فيلم طبيعت و محيط زيس
ــم  ــتيوال فيل ــر داد. فس «Gödöllő» خب

ــال  ــت «Gödöllő» اولين بار در س طبيع
ــت و محيط  ــعار «حفظ طبيع ــا ش 2015 ب

ــد  ــت با قدرت هنر و نمايش» برگزار ش زيس
و رسالت خود را در باال بردن آگاهى عمومى 
ــت محيطى و  ــوع زيس ــبت به حفظ تن نس
ــاال بردن ارزش  ــع طبيعى و همچنين ب مناب
ــت. اين  ــره زمين تعريف كرده اس زيبايى ك
ــادف با 3 تا  ــنواره از 24 تا 27 مى مص جش
ــتان برگزار مى شود.  6 خرداد ماه در مجارس

ــگران معتقدند اگر  ــه گزارش مهر،  پژوهش ب
براى بحران آب در ايران تمهيدى انديشيده 
نشود ايراِن هفت هزار ساله تا 20 سال ديگر 
ــكونت ــالى، غير قابل س از بى آبى و خشكس

 خواهد شد. 

د ا صادر  م پروا ۳ فی
ــوراى صدور پروانه ساخت در جلسه اخير  ش
ــه گزارش  ــه موافقت كرد. ب ــه فيلمنام با س
مهر، فيلمنامه هاى «فالوئر» به تهيه كنندگى 
ــدون جيرانى، كارگردانى مهدى برقعى و  فري
نويسندگى امير حسين جهدوست با موضوع 
ــرى گريه كنى ؟2»  اجتماعى، «چند مى گي
به تهيه كنندگى محسن توكل نيا، كارگردانى 
على توكل نيا و نويسندگى رحيم بهبودى با 
ــه عقب برنمى گرديم»  موضوع كمدى و «ب
ــار، كارگردانى  ــه تهيه كنندگى بهمن كامي ب
ــا موضوع اجتماعى  ــندگى پويا نبى ب و نويس
موافقت شوراى ساخت سازمان سينمايى را 

اخذ كردند.

 كوتاه از هنر 

ی»  ظا کافی» در «ا بد   «کا

ــردان  كارگ و  ــنده  نويس ــطو  ارس ــامان  س
ــدد اين اثر  ــراى مج ــكافى» از اج «كالبدش
ــال در تماشاخانه  ــى در مردادماه امس نمايش
ــى خانه هنرمندان ايران خبر داد. اين  انتظام
نمايش پيش از اين دى و بهمن 97 در سالن 
سايه مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته بود. 
در خالصه اين كار آمده است: «كالبدشكافى 
ــت. اين تئاتر نمى خواهد  بر پايه تناقض هاس
ــما صورت بگيرد، بلكه فقط  ــى در ش جنبش
ــر تناقضات خودمان  ــد ما را در براب مى خواه
ــوان از هرگونه تغيير  ــاع، نات ــد. اوض آگاه كن
ــت؛ چراكه خود را كالبدشكافى نمى كند  اس
و به دنبال چراها نيست.» گروه نمايش آواى 
ديوانگان فعاليت پژوهشى و نمايشى خود را 
ــال 1370 آغاز كرده و تا امروز بيش از  از س
ــرده و به صحنه برده  ــش را تهيه ك 22 نماي

ــامان ارسطو سال  ــت. به گزارش مهر، س اس
ــتى» را در  96 نمايش «همان باش؛ كه نيس

جشنواره «فايند 2017» روى صحنه كمپانى 
«شابونه» برلين برد و پس از 2 اجرا در كنار 

ــتلوچى با  ــتر ماير و رومئو كس ــاس اوس توم
همان نمايش به ال-نف پاريس دعوت شد.

 تئاتر 

اک» در چی «رو

ــتى و  ــيقى «روناك» به سرپرس ــروه موس گ
خوانندگى كيوان على محمدى در جديدترين 
ــه نمايندگى از  ــود ب ــى خ ــور بين الملل حض
ــنبه 25ارديبهشت  كشور ايران، روز چهارش
ــى 2019) در كارناوال  ــارى (15 م ــاه ج م
 Asian Cultural ــيايى بزرگ فرهنگ آس
ــك پكن در  ــتاديوم المپي Carnival در اس

ــوى تمدن ها  ــور چين؛ با هدف گفت وگ كش
ــركت مى كند و به اجراى برنامه  در جهان ش
موسيقى و آهنگ هاى مناطق مختلف ايران 
ــزرگ فرهنگى  ــردازد. كارناوال ب زمين مى پ
تحت عنوان «آسياى ما» Our Asia يكى 
ــس آينده گفت وگوى  از فعاليت هاى كنفران
ــن دوره،  ــت كه اي ــيايى اس ــاى آس تمدن ه
ــهور از  ــران، هنرمندان مش ــور بازيگ با حض
ــورهاى مختلف، رهبران جوان آسيايى،  كش
ــناس جهان و نيز گروه هاى  هنرمندان سرش
موسيقى بيش از پنجاه كشور جهان در شهر 
پكن برگزار مى شود. مراسم افتتاحيه كارناوال 
ــش نمايشگاه هنرى  بزرگ فرهنگى پكن، ش
موازى با آن و همچنين تعدادى از جشن هاى 
ــنبه 25 ارديبهشت ماه  ديگر در روز چهارش

برگزار خواهد شد.

 موسيقى 

ر» در ک   ا و ایکل  » 

ــتندى درباره زندگى «مايكل شوماخر»  مس
قهرمان بزرگ رقابت هاى اتومبيلرانى فرمول 
ــداران  ــراى خري ــنواره كن ب ــك، در جش ي
ــتند  ــود.  اين مس بين المللى رونمايى مى ش
ــكل  ــى «ماي ــتان زندگ ــر داس ــد روايتگ بلن
ــن به به  ــى و رفت ــوماخر» از دوران كودك ش
ــه عنوان  ــهر كلن ب ــى ش ــت اتومبيلران پيس
سرگرمى تا هفت بار قهرمانى در رقابت هاى 
ــد و  ــك جهان را به تصوير مى كش فرمول ي
ــت اسكى كه  همچنين به تصادف او در پيس
ــراى او همراه بود  ــا صدمات مغزى جدى ب ب
ــتند قرار است  نيز خواهد پرداخت.  اين مس
ــامبر در سينماهاى آلمان و  از تاريخ پنج دس
ــرويس هاى اينترنتى  سوئيس و همچنين س
ــل كليپى از آن  ــود و به همين دلي اكران ش
ــنواره كن به  ــن دوره جش ــاد و دومي در هفت
ــود تا حق پخش آن  ــته مى ش نمايش گذاش
ــورها نيز فروخته شود. مستند  ــاير كش به س
ــوماخر» احتماالً در كن با مستند  «مايكل ش
ــطوره آرژانتينى  زندگى «ديه گو مارادونا» اس
ــتر رقابت  ــراى جلب توجهات بيش فوتبال ب
ــتند زندگى «شوماخر»  خواهد داشت.  مس
ــاره اين  ــين درب ــتند پيش بر خالف آثار مس
ــتاره ورزشى، با حمايت كامل خانواده وى  س
ــاخته شده  ــر و دو فرزندش س ــامل همس ش
ــنا، با اين وجود گفته  ــت. به گزارش ايس اس
ــتند هنوز اطالعات دقيقى  مى شود اين مس
از وضعيت سالمتى «شوماخر» به مخاطبان

 نمى دهد. 

 هنرمندان جهان

 پس از توقيف 5 روزه صورت گرفت 

«ماربازى» درايرانشهر

خواننده جوان پس از سالها مبارزه با سرطان درگذشت

بهنام صفوى   در آغوش مرگ 

نمايش «ماربازى» كه روز 18 ارديبهشت به گفته 
ــعيد دشتى (يكى از دو كارگردان اثر) توقيف  س
شده بود، با حذف نام نويسنده و ديگر كارگردان 
ــهر بازگشت. به  ــاخانه ايرانش نمايش، به تماش
ــتى (كارگردان نمايش  گزارش ايلنا، سعيد دش
«ماربازى») روز 18 ارديبهشت از توقيف اين اثر، 
ــر داد و گفت: «دو روز  ــتانه اجرايش خب در آس
ــوى  ــده به آغاز اجراى عمومى نمايش؛ از س مان
ــا اعالم كردند  ــى به م اداره كل هنرهاى نمايش
ــف چند روزه اى  ــرا برويد.» توقي نمى توانيد اج
ــور صحرا فتحى  ــه دليل نام و حض كه ظاهرا ب
(نويسنده و يكى از دو كارگردان اثر) بوده است.

ــعيد دشتى در اين گفتگو از نامعلوم  هر چند س
بودن دليل توقيف «مار بازى» خبر داده و گفته 
ــوى اداره كل هنرهاى نمايشى علت  بود: «از س
ــا «داليل غير هنرى» اعالم  ــن توقيف را به م اي
كردند و توضيح بيشترى ندادند.» اما سيدوحيد 
فخر موسوى (رئيس شوراى ارزشيابى و نظارت 
اداره كل هنرهاى نمايشى) در خبرى اعالم كرد: 
«مساله نمايش براى روى صحنه نرفتن به دليل 
مشكل يكى از عوامل كار براى فعاليت است. اگر 
ــكل ممنوع الكارى وى برطرف شود نمايش  مش
ــاخانه ايرانشهر به صحنه  نيز مى تواند در تماش
برود بنابراين اجراى نمايش «ماربازى» به دليل 
مشكل شخصى يكى از افراد گروه متوقف شده 
ــيابى و نظارت توقيفى  ــوى شوراى ارزش و از س
صورت نگرفته است.»فخر موسوى در اين خبر 
همچنين اعالم كرده بود: «از طرف وزارت ارشاد 
به ما ابالغ شده كه اين فرد اجازه فعاليت ندارد و 

تا مادامى هم كه نام وى در ليست عوامل نمايش 
باشد، اين اثر نمايشى اجازه اجرا ندارد.»

ــت پنج روز از انتشار خبر توقيف،  پس از گذش
ــته اعالم شد كه «ماربازى» دوباره در  روز گذش
ــهر روى صحنه خواهد رفت.  تماشاخانه ايرانش
ــت دوباره، خبرى از حضور  البته در اين بازگش
«صحرا فتحى» نويسنده و يكى از دو كارگردان 

ــت. دست كم نام او جايى در ليست  نمايش نيس
ــر ندارد.«ماربازى» پس از وقفه اى  عوامل اين اث
ــى و اجرا  روز گذشته   چند روزه در بليت فروش
23 ارديبهشت ساعت 20 در تماشاخانه ايرانشهر 

روى صحنه رفت نمايشى كه در اعالن جديدش 
ــتى به عنوان كارگردان ذكر  تنها نام سعيد دش
ــت با حضور گوهر خيرانديش  ــده و قرار اس ش
افتتاح شود. گفتنى است توقيف نمايش ماربازى 
در روزهاى گذشته حاشيه هايى را نيز به دنبال 
داشت كه از جمله آنها مى توان به واكنش بهاره 
ــر و تلويزيون كه از  ــينما ، تئات رهنما بازيگر س
بازيگران اصلى اين نمايش است اشاره كرد. اين 
بازيگر كه گويا از ماجراى توقيف اين نمايش گله 
مند بود طى روزهاى گذشته در صفحه شخصى 
خود نوشته بود: «ماربازى با نشر اكاذيب توسط 
ــلبريتى هاى به خيال خودش با نفوذ،  يكى از س
توقيف شد. به زودى در جريان جزييات قرارتان 
ــيار  ــم داد. براى من و آقاى ديرباز كار بس خواه
است. اما «كارماى» بيكار كردن 25 نفر به خاطر 
دشمنى شخصى، بى شك پاگيرش خواهد شد. 
مداركى هست و قانون و همكاران خوب وزارت 

ارشاد به زودى رسيدگى خواهند كرد.»

ــام صفوى خواننده پاپ كه از مدت ها پيش  بهن
ــت وپنجه نرم مى كرد،  ــرطان دس با بيمارى س
ــنبه 23 ارديبهشت در  ــته دوش صبح روز گذش
ــن 36 سالگى از دنيا رفت.  رضا  اصفهان در س
ــوى با اعالم اين  ــان مدير برنامه هاى صف فوادي
ــتاگرام خود نوشت: "پسر  خبر در صفحه اينس
ــيقى ايران، خالق آلبوم هاى "عشق  مؤدب موس
ــش"، "فوق العاده" و "معجزه"  من باش"، "آرام
ــش و در نهايت آرامش، در اصفهان،  دقايقى پي
براى هميشه آرام گرفت. صفوى از سال 1392 
ــده بود كه با پيشرفت اين  دچار ضايعه مغز ش
بيمارى 29 تير 1394 مجبور به عمل جراحى 

سختى شد. 
ــيار بهتر شد و  حال او بعد از عمل در ايران بس
حتى آلبوم جديد خودش به نام "معجزه" را هم 
ــر كرد و كنسرت هاى زيادى روى صحنه  منتش
ــد از عمل  ــد تك آهنگ بع ــرد. همچنين چن ب
ــال 1396 دوباره  ــر كرد ولى در س خود منتش
ــديد شد و اين بار براى درمان به  بيمارى او تش
ــفر كرد و توسط پروفسور سميعى در  آلمان س
بيمارستان INI در هانوفر تحت عمل جراحى 
ــاره قرار گرفت. صفوى بعد از عمل جراحى  دوب
ــت و دوره هاى  ــود در آلمان به ايران بازگش خ
شيمى درمانى و پرتودرمانى و روند درمان خود 
ــدت فعاليت و  ــوى در اين م ــه داد. صف را ادام
حضور كمرنگى در عرصه موسيقى داشت. حال 
او از اوايل اين هفته رو به وخامت گذشت و در 
بيمارستان بسترى شد. بهنام صفوى متولد 15 
تير 1362 در شيراز بود. او پس از تولد به بندر 

ــالگى در آنجا زندگى  ماهشهر رفت و تا 16 س
كرد. صفوى موسيقى را از دوران كودكى با ساز 
ــپس به  پيانو به صورت خودآموز آغاز كرد و س
ــازهاى كوبه اى پرداخت. او در سال  فراگيرى س
ــرد كه مورد  ــر ك 1385 قطعه "تمنا" را منتش

ــتقبال فراوان قرار گرفت و همين انگيزه اى  اس
ــن باش"  ــق م ــد آلبوم اولش "عش ــراى تولي ب
در 1388 شد در همين راستا، رضا فواديان مدير 
برنامه هاى بهنام صفوى درباره وضعيت بيمارى 
صفوى و علت درگذشت او به خبرآنالين گفت: 
ــال و پس از عمل جراحى  «بهنام از آبان پارس
ــط پروفسور سميعى  دومش كه در آلمان توس
ــمانى اش وخيم شد و به  ــد، حال جس انجام ش

بيمارستان احسان منتقل شد.
ــترى  ــتان بس ــفند در بيمارس ــا اوايل اس  او ت
ــرايط  ــپس با همان ش بود.» او ادامه داد: «او س
ــد و حدود ــزل منتقل ش ــه من ــى يو ب آى س

 20 روز پيش بنا به شرايط آب و هواى تهران و 

همچنين حضور پدر و مادرش در شاهين شهر، 
به اصفهان منتقل شد.» به گزارش هنرآنالين، 
ــن بيان كرد: «بهنام اين روزها  فواديان همچني
ــت و اكسيژن  ــديدى داش ــكل تنفسى ش مش
ــه همين دليل  ــم پايين آمده بود، ب خون او ه
ــد  ــترى ش ــتان ميالد اصفهان بس در بيمارس
ــت. فوايان  ــنبه درگذش ــفانه روز دوش و متاس
ــر بهنام  ــييع پيك ــكان و زمان تش ــورد م در م
ــنبه صفوى تاكيد كرد: پيكر بهنام روز چهارش
 25 ارديبهشت در شاهين شهر اصفهان تشييع 

مى شود.»
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ــوان "نبض بى جان" در وى  ــگاه آثار محمدرضا يزدى با عن  نمايش
گالرى برپاست. يزدى با بيان اينكه 9 اثر جديد به همراه يك ويدئو 
در اين نمايشگاه وجود دارد، گفت: من اصالت را به ايده و ذهنيتى 
ــم كه قصد در انتقالش را دارم از اين جهت خود را مقيد به  مى ده
ــار در ادامه مجموعه قبلى  ــك تكنيك خاص نمى دانم اما اين آث ي
من است. مجسمه هاى حركتى يا به عبارتى ديگر ماشين هايى كه 
ــر مى زند. نمايشگاه پيشين  ــانى از آن ها س به نوعى رفتارهاى انس
ــاختارهاى هندسى كه با ريتم  ــامل مجسمه هايى بود با س من ش
ــن در ادامه آثار قبلى  ــن، تنفس مى كردند. آثار جديد م تنفس م
ــت كه نتيجه دغدغه ها  ــوأم با يك نگاه انتقادى- اجتماعى اس و ت
ــال هاى اخير من است. او درباره فرم هاى هندسى  و فعاليت هاى س
ــى كه در اين مجسمه ها ديده مى شود، گفت: مسئله اصلى  و نقوش
ــاختارهايى است كه عموما شكل منظمى دارند. چرا  در اين آثار س
كه عموما ساختارها منظم و سلسله مراتبى هستند. عناصر بصرى 
وقتى تكرار مى شوند فرم يك نقش مايه را به خود مى گيرند كه در 
ــران نمونه آنها را زياد مى بينيم. ولى قصد من  تزئينات معمارى اي
ــت بلكه تمركز  ــاى دوباره يا پرداختن به اين نقش مايه ها نيس احي
ــاختار است. قطعاتى كه بيشتر از آنكه نمودى  من روى مسئله س
ــته باشند پاسخى به يك عملكرد هستند. مثل قطعات  بصرى داش
ــين كه براى يك عملكرد ساخته و پرداخته مى شوند. از  يك ماش
ــخ دادن به يك كاركرد  ــن جهت فرم ها در آثار من در حال پاس اي
هستند، نه اينكه خودشان به صورت مستقل موضوع كارم باشند. 
ــين براى من استعاره اى از ساختار  يزدى افزود: مكانيزم يك ماش
است. اين ساختارها ممكن است از جنس علم يا الگوهاى اجتماعى 
ــرى باشند. اين مجسمه ساز ادامه داد: مسئله اى كه  يا باورهاى بش

ــت، جايى است كه ساختارهايى  ــگاه دغدغه من اس در اين نمايش
ــت خود ساخته است بر طبيعت  ــان در ذهن يا توسط دس كه انس
ــان غالب مى شود. قواعدى كه بشر براى امنيت، ادامه حيات و  انس
رفع نيازهاى اساسى خود مى سازد اما در بسيارى مواقع نتيجه اى 
ــان ها در  بالعكس به بار مى آورد.  يزدى ادامه داد: دليل اينكه انس
ــه در كنار هم  ــت ك ــاختار اجتماعى قرار مى گيرند اين اس يك س
ــانى آنها  ــت و بقا كنند و از اين طريق نيازهاى انس ــاس امني احس
ــخ داده شود، نسل ها ادامه پيدا كند و چرخه زندگى انسان به  پاس
ــان تر و ايمن تر به گردش در آيد. اما براى مثال در ساختار  نحو آس
ــهرى چون تهران اين ساختار به شكلى كامال  ــينى كالنش شهرنش
ــايش به  ــتاور امنيت و آس مغاير عمل مى كند. محيط به جاى دس
ــده است كه مشكالت  ــترس تبديل ش فضايى پر از اضطراب و اس
ــى از آن سالمت و حتى بقاى بشر را نيز به طور جدى تهديد  ناش
ــاره تكنولوژى هم  ــبت را درب ــد.  او با بيان اينكه همين نس مى كن

داريم، گفت: تكنولوژى تا جايى در خدمت بشر است ولى از جايى 
ــاى اينكه كاربر  ــان به ج ــده و انس به نظر مى آيد رويه برعكس ش
ــت. تكنولوژى روى زندگى ما  ــد قربانى آن شده اس تكنولوژى باش
ــلط پيدا مى كند و اين مسئله خطرناك و قابل تامل است. اين  تس
ــرى  در گوشه و كنار دنيا  ــبت را درباره بسيارى از باورهاى بش نس
ــاهده كنيم. نقد اين نمايشگاه به ساختارهايى است  مى توانيم مش
كه به جاى اينكه در خدمت بشر باشند او را تحت سيطره خود قرار 
دادند.  يزدى ادامه داد: تعدادى از آثار اين مجموعه حالت تعاملى 
ــتقيم براى مخاطب ايجاد  دارند، اما قصدم اين نبود كه تعامل مس
كنم. در اين نمايشگاه عالوه بر مديوم مجسمه سازى، از مديوم صدا 
ــتفاده  ــازى و انتقال تجربه به مخاطب اس و ويدئو هم براى فضاس
ــتفاده در اين آثار گفت: از آهن و  كردم. او درباره متريال مورد اس
ــتفاده كردم. آهن ماده اى است كه بيش  چوب به صورت غالب اس
ــونت يك ساختار يا ماشين را مى تواند بيان كند و  از هر چيز خش
همواره نماد سختى، سرد و بى جان بودن است. از سوى ديگر چوب 
هميشه براى ما معرف زنده بودن و حيات طبيعى است. از اين رو 
براى تشديد اين تقابل، ماده زنده را در كنار ماده بى جان و خشن 
قرار دادم. يزدى با تاكيد بر ميان رشته اى بودن آثارش توضيح داد: 
ــمه ها عالوه بر نگاه زيبايى شناسانه و ديدگاه  در ساخت اين مجس
ــته هاى ديگرى مانند مكانيك، الكترونيك و كامپيوتر  هنرى، رش
ــم از همكاران فنى خود  ــاركت دارند. بنابراين الزم مى دان هم مش
ــدس حميدرضا مقارى و مهندس مرتضى قوامى كه در بخش  مهن
الكترونيك و بخش نرم افزارى پروژه مشاركت بسيار مهمى داشتند، 
ــكر كنم. به گزارش هنرآنالين، نمايشگاه آثار  نام برده و از آنها تش

محمدرضا يزدى تا 27 ارديبهشت در وى گالرى داير است.

 روايت محمدرضا يزدى از نمايشگاه «نبض بى جان» در وى گالرى  
ان   ا بر طبی ا ار ا ب  غ

ــنواره آيين سنتى كه  متن تحسين شده جش
ديپلم افتخار بهترين نمايشنامه را از آن خود 
ــين  ــرده بود، اين روزها به كارگردانى حس ك
ــنده اين اثر بر صحنه سنگلج  تفنگدار، نويس
اجرا مى رود؛ يك درام تاريخى با زيرمتن هاى 
ــى طنزى نمكين كه در  تاريخى و البته گاه
ــير متن، روايتگر تراژدى عاشقانه اى هم  مس
ــايد شبيه اين داستان را طى طول  هست. ش
تاريخ در فيلم و سريال هاى بسيارى كه نقل 
تاريخ مشروطه و پس از آن جنبش را در دل 
خود دارند، ديده باشيم اما نكته قابل تامل اين 
ــلط نويسنده آن بر زبان و احوال  نمايش، تس
ــرزمين است.گاهى  اين بخش از تاريخ اين س
با متن ها و نمايشنامه هايى برخورد مى كنيم 
ــته اى از اين تاريخ را با طراحى  كه فقط پوس
ــاس آنچنانى و با طنزى  ــه و گريم و لب صحن
ــد و بيننده پس از  ــخيف بر صحنه مى بَرن س
ــاعتى  ــالن نمايش فقط س ــدن از س خارج ش
ــك زبان و ادبيات الكنى هم  خنديده و بى ش
ــت، ولى چيزى  بر نمايش حكمفرما بوده اس
ــه از عنوان نمايش «راز نقل آخر» تا پايان  ك
ــش اتفاق مى افتد، فراتر از لذت هاى آنى  نماي
ــت و فخر اين ادبيات تفنگداِر وام دار على  ا س
استادمحمد،  محمود  حاتمى، بهرام بيضايى، 
ــتادانى از اين دست است  فتحعلى بيگى و اس
ــه را نه نعل به نعل،  ــه هرچه از آنها آموخت ك
كه با قوام و به روزرسانى تبديل به زبان خود 
ــى آنچه را  ــدار در نمايش ايران ــرده. تفنگ ك
ــأن تاريخ و زبان اين فرهنگ است، رعايت  ش
ــانى ا ست كه متن را  مى كند و از معدود كس
ــتر و راضى نگه داشتن  به دليل مخاطب بيش
ــر و تفكر به سوى ابتذال نمى برد. اگر  هر قش
ــن آن را با رعايت  ــزى ايجاد مى كند، مت طن
ــاى طنازانه تنظيم مى كند  تاريخچه گفتاره
ــازد، باز  ــر تصنيفى براى كار خود مى س و اگ
ــيقى و باورپذيرى آن تصنيف  به زبان و موس
ــى توجه به خرج مى دهد.  در موقعيت تاريخ
ــى از متن دچار زياده گويى و از  در هيچ بخش
ريتم خارج نمى شود. باز هم تاكيد مى كنم به 
ــامدهاى لحظه اى اصالت متن را  خاطر خوش
نابود نمى كند. در وضعيتى كه نمايشنامه ها و 
فيلم نامه ها رو به ابتذال به هر قيمتى سرازير 
ــده اند، انتظار نمى رود بتوان سطح سليقه  ش
ــا مى توان  ــوض كرد ام ــبه ع مردم را يك ش
ــعور نويسنده  ــخيص داد كدام متن از ش تش
ــده و كدام نويسنده  و مطالعات او تراوش ش
ــه بازى گرفته  ــعور و توانايى مخاطب را ب ش
ــفله پرور هنر بايد مفتخر  است. در روزگار س
ــتخوان دارى كه از  بود به وجود متن هاى اس
ــواد، آگاهى و تسلط يك نويسنده بر تاريخ  س
و ادبيات روايت مى كند. اميد دارم مردم ما به 
ــند كه حمايت آنها از هر چيزى  اين باور برس
براى آيندگان يا مفيد است يا خطرناك. آنچه 
من به عنوان منتقد سينما، تئاتر و ادبيات با 
ــه هاى  ــگ خطر است،گيش ــه ام، زن آن مواج
ابتذال است و آينده اى معلوم الحال كه در آن 
ــيوايى بيان و شيرينى سخن  سخنورى با ش

نمى توان يافت.

 يادداشت 
 

ساقى سليمانى 
نويسنده و منتقد

أن زبان  در 
ی گ ایرا و فر

فيلمبردارى فيلم كوتاه «ال مثل الويس» به نويسندگى و كارگردانى 
سپيده ميرحسينى در لوكيشنى در شهر تهران آغاز شد. امير زبده 
ــيك در اين مثلث موازى عاشقانه  در نقش خواننده قديمى كالس
ــپيده ميرحسينى كارگردان  بدون ديالوگ ايفاى نقش مى كند. س
اين پروژه گفت: سعى كردم فضاى بين واقعيت و رؤيا را به گونه اى 
ــم، البته براى هر رؤيا  در دنياى خيالى يك كودك به تصوير بكش
كمى هم واقعيت نياز است. به گزارش مهر، وى در بخش ديگرى از 
صحبت هاى خود تاكيد كرد: طراحى لباس در اين فيلم بسيار مهم 

بود به همين دليل از مريم قاسمى مشورت گرفتيم.

ــت به  ــيت اس «آبى مايل به صورتى» كه روايتى از يك تغيير جنس
ــاناز بيان پس از اجراى موفق خود در  ــندگى و كارگردانى س نويس
ــار دوم در خردادماه  ــد، براى ب ــه بيش از 4 ماه اجرا ش ــال 96 ك س
ــپند روى صحنه مى رود. به گزارش ايلنا،  ــال در تماشاخانه س امس
ــن ميرى،  ــرفى، امي ــال نژاد، بهنام ش ــوى، آناهيتا اقب ــه رض عاطف
ــليمى،  ــادى عطايى، مرضيه بدرقه، آيه كيان پور، اميد س محمده
ــش به ايفاى نقش  ــا، در اين نماي ــتايش محمودى و مليكا پارس س
مى پردازند. همچنين حميدرضا آذرنگ گفتار متن نمايش را انجام

 مى دهد.

ــاهد احمدلو در  ــندگى و كارگردانى ش ــه» به نويس فيلم «ِمشِمش
ــتيوال كن 2019  اولين حضور بين المللى خود در بازار جهانى فس
ــن يكى از مهمترين  ــد. بخش بازار جهانى ك ــه نمايش در مى آي ب
رويدادهاى سينمايى جهان محسوب مى شود كه فرصت مناسبى 
در جهت ارائه و معرفى فيلم ها براى حضور و رقابت در جشنواره هاى 
جهانى پيش رو است. در آستانه برگزارى جشنواره كن، سازندگان 
«ِمشِمشه» از اولين پوستر بين المللى اين فيلم با نام «سينما خر» 
ــينما خر»، يك فيلم در فيلم  رونمايى كردند. به گزارش مهر، «س

متفاوت و يك كمدى سياه است .

ورد ید  » ک وی ثل ا د»   «ال  پ ی» در « ایل ب صور ی ک«آبی  ا » در بازار  ِم ِ » 
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جاى تاسف داره براى روزنامه نگاران مثل   

ــن فكرى دارن.  ــما كه هميشه ادعاى روش ش
براى خراب كردن استاد عزيز آقاى رائفى پور از 
هيچ حيله اى فروگذار نيستيد و با آبروى يك 

زن بازى مى كنيد.
0915...

شرايط تمديد كارت خبرنگارى را نسبت 
ــخت و دشوار نموده اند كه  به سابق، چنان س
ــن آن كارت مجوز  ــد نمودن و گرفت از تمدي
ــال ها سابقه خوب و عالى و  خبرنگارى، كه س
مفيد و مثبت هم در آن داشته و داريم و بارها 
مورد تشويق و تعريف و تمجيد قرار گرفته ايم 
ــه دليل همين  ــت، ب و مدارك آن موجود اس
ــادى و غيرعادالنه و  ــخت گيرى هاى غيرع س
ــيار، از آن جهت  دوندگى هاى غيرضرورى بس
كه يكبار همه اين كارها را انجام داده ايم، با اين 
ــرايتى  وجود از تمديد مجدد آن در چنين ش
ــدا چه خواهد،  ــويم، تا خ فعًال منصرف مى ش
ــت مسئولين محترم اداره كل فرهنگ  اميدس
ــتان اصفهان در انجام  ــالمى  اس ــاد اس و ارش
ــه عالقه مندان  ــهيالت اين امور براى هم تس
ــته علمى فرهنگى و هنرى،  ــمار اين رش بى ش

اقدامات الزم را مبذول نمايند. 
0913...

ــت. به هر كس  ــان اس آدميزاد بنده احس
نيكى كنى، او را رام و مطيع خويش مى سازى 
ــف ومحبت كنى، قلعه دلش  و به هركس لط
ــعدى: بنده حلقه  ــح كرده اى. به قول س را فت
ــف كن لطف،  ــوازى، برود لط ــوش، ارنن به گ
ــود حلقه به گوش. كينه توزى و  كه بيگانه ش
لجاجت از ويژگى هاى روح هاى كوچك وحقير 
ــت. برعكس  ــت و پايين اس و همت هاى پس
ــد و روح بزرگى دارند از  افرادى كه بلندنظرن
ــند و ازحق  ــم مى پوش خطاهاى ديگران چش
شخصى خودشان مى گذرند. بلندنظرى انسان، 

عامل جذب محبت دل هاى ديگران است. 
0913...

ــالم وادب.  سـليمان بلغـار: باعرض س
ــس از عيد  ــت و پ ــاع مملكت خاص اس اوض
ــه وجود آمد ولى  نوروز گرانى هاى جديدى ب
اين دليلى نمى شود كه تمام راه ها به بن بست 
ــت روى دست گذاشت و  ــيده است و دس رس
هيچ كارى نكرد. ذره اى احساس نااميدى برابر 
با شكست است. با صبر و توكل و چاره انديشى 
ــكالت قابل حل است. بايد  ــعه صدر مش و س

ريشه اين مشكالت را يافت و خشكاند.
0922...

ــه چطور مى توان  ــد به اين فكر كنيم ك باي
حربه تحميل تحريم ها را از آمريكا گرفت چون 
ــورها مستعمره و دست نشانده و  انگار تمام كش
ــتند و همه را تهديد  ــوش به فرمان آنها هس گ
ــر تو مذاكره كن تو  مى كنند كه تو بخر تو نخ

نكن. 
0912...

ــاس خطر كرده  تاكنون هربار آمريكا احس
ــت يا موقعيت اجتماعى و سياسى خود را  اس
ــت، براى ترساندن  متزلزل و در خطر ديده اس
ديگران، با ترفنِد چنگ و دندان نشان دادن به 
كشورهاى ديگِر منطقه بخصوص ايران، ناوهاى 
جنگى خود را به خليج فارس و درياى عمان 
ــول امام راحل  ــت ولى هيچگاه به ق آورده اس
هيچ غلطى نتوانسته است و نخواهد توانست 
ــن بار نيز با اعزام ناوهاى بزرگ  كه بكند، و اي
جنگى و نيروهاى نظامى  خود به منطقه خليج 
هميشه فارس، از جمله ناوِ هواپيمابَِر ( آبراهام 
ــرباز همين  لينكن ) با هزاران نفر خدمه و س
ــنامه و  ــد را دارد و مجدداً با اجراى نمايش قص

ــد جنگ روانى  ــب بازى ديگرى قص خيمه ش
ــان دادن بى ِخَردى هاى دونالد ترامپ  و  و نش
جان بولتون و مايك پامپئو، سه تفنگدار ديوانه 

آمريكايى دارند! 
0913...

حلول ماه مبارك رمضان، ماه بركت و ماه 
ــان ها و ماه گستردگى سفره  ــازى انس خودس
ــه يكديگر در  ــدن دل ها ب ــى و نزديك ش اله
ــلمانان و مومنين  محضر خداوند، بر همه مس
پرهيزكار و روزه داران عزيز و هموطنان گرامى 

 مبارك باد. 
0913...

ــى  ــاب وعفاف به خاطر وظيفه شناس حج
دينى در عمل با اخالص به دستورات خداوند 

صمد و بصير نشانه اوج آزادگى 
وعزت است و اما بدحجابى و 
ــليم در  بى عفتى به خاطرتس
ــيطان،  ــه هاى ش برابر وسوس
ــانه اوج بردگى، دربندى و  نش

ذلت است.
0938...

ــت  ــش قيم ــاره نماي درب
ــكن در سايت پس  واقعى مس
ــانى  از اصالح و برخورد باكس
ــاى غيرواقعى و  ــه قيمت ه ك
نامتعارف منعكس مى كردند، 
ــراوان بايد  ــكر ف ــن تش ضم
ــن موضوع  ــد كه اي متذكر ش
ــكن  مس دربخش  فقط  قطعا 
ــيارى  ــا بس ــت و اى بس نيس
ــم اكنون  ــى كه ه از كاالهاي
ــاى  باقيمت ه ــايت ها  درس
خودبافته در معرض ديد عام 
ــرار دارندكه واقعا ضربه هاى  ق

ــختى به مردم وارد مى كند كه از اهم  مالى س
واجبات است دراسرع زمان مورد پيگردقانونى 

قرار گرفته شود.
0938...

رسول مكرم اسالم(ص)مى فرمايند: بهترين 
ــت كه مردمان از او بهره مند  ــى اس مردم كس

شوند.
0938...

ــام على(ع) ــرت ام ــوالى متقيان،حض م
ــم تمايل نداشته باش كه  مى فرمايند: به خش

به عادت برتو مسلط مى شود
0938...

ــماندهاى خشك و ترى كه  زباله ها يا پس
شب ها از داخل منازل و مجتمع هاى مسكونى 
ــوند،  ــته مى ش ــاً تجارى بيرون گذاش و بعض
ــط رفتگران و مامورين  اغلب قبل از آنكه توس
شهردارى جمع آورى و به محل هاى مشخص 
و تعيين شده در بيرون شهرها با كاميون هاى 
ــل و به صورت  ــوص حمل زباله ها منتق مخص
بهداشتى دفن شوند، در خيابان ها و كوچه ها 
توسط افراد مختلف و وانت بارهاى متفرقه به 
طور درهم و غيربهداشتى جمع آورى گرديده 
ــدن و  ــًال مواد ضايعاتى قابل بازيافت ش تا مث
ــماندهاى خشك، شامل انواع كاغذ و مقوا  پس
و كارتن به همراه دستمال هاى كاغذى مصرف 
شده و آلوده و دستمال توالت و مواد شيميايى 
مضر و خطرناك هم جز6 آنها است، براى تهيه 
دستمال كاغذى هاى جديد و غيره به كار برده 

مى شود كه به هيچ وجه بهداشتى نيستند! 
0913...

به حمدا...همه ساله درماه مبارك رمضان، 
مسئوالن محترم صداوسيما به وسيله راديو و 
تلويزيون حق وحقوق كالم ا...مجيد كه بهارآن 
است را با پخش تالوت روزانه يك جز از آيات 

ــا ترجمه به  ــش همراه ب ــى و هدايت بخ نوران
ــته و احسن ادا مى كنند كه حفظ  طور شايس
ــنت واجب الهى واقعابى  و پايبندى به اين س

نهايت قابل تقدير و تشكر است.
0938...

ــابقه تلفن  علـي از تهران: گراني بي س
همراه در كشور ما باعث باالرفتن آمار سرقت 
ــارقان   ــوي س ــي هاي گران قيمت از س گوش

موتورسيكلت سواران شده است.
ــتان به نام وحيد  به عنوان نمونه يكي از دوس
ــان رفته  ــادت بيماري به اصفه ــراي عي كه ب
ــت  ــت و يكم ارديبهش ــنبه بيس بودند، يكش
ــاعت پنج صبح هنگام بازگشت از سفر به  س
ــل پايانه جنوب  ــرش مقاب تهران كه با همس
تهران بودند، به وسيله تلفن 
ــنپ  ــي اس ــراه و اينترنت هم
ــت كردند، داشت با  درخواس
راننده تلفني صحبت مي كرد، 
ــارقان  ــان و س ــان راكب ناگه
موتورسيكلت سوار گوشي اش 
ــدند.  را قاپيدند و متواري ش
ــيكلت ران  ــس از اين كه س پ
به اتفاق همدستش كه روي 
ــيكلت بودند، به  يك موتورس
ــرار كردند،  محض اين كه ف
ديگري  ــوار  موتورسيكلت س
ــس  پال ــيكلت  موتورس ــا  ب
  ً ــه ظاهرا ــم ك ــفيدرنگ ه س
ــان، از مقابل آن ها  كمكى آن
با سرعت باال گريخت. وحيد 
به دليل اين كه مشغله كاري 
داشت، فرصت تماس با مركز 
فوريت هاي پليسي را نداشت. 
اين پيام به عنوان اطالع رساني 
ــتر از تلفن همراه چاپ تا مردم  و مراقبت بيش
ــان را جمع كنند كه  مبادا  ــتر حواس ش بيش
ــناس قرار گيرند.  مورد خفت گيري افراد ناش
ــي رود با افزايش  ــروي انتظامي انتظار م از ني
ــت هاي محسوس و نامحسوس سارقان را  گش
ــتگير و تحويل مقامات قضايي  شناسايي، دس

دهند. 2/23 
ــودن قدرت  ــي، پايين ب ــي و گران بي پول
ــتأجران  ــي جلوي پاي مس ــد بزرگ خريد، س
ــد به وسيله اقتصاددانان  است كه بايد اين س
ــته  ــه ارائه مي دهند، شكس ــي ك و راهكارهاي

شود.2/23
ــك حلب روغن نباتي جامد پنجاه هزار  ي
ــئوالن مبارزه با  ــت. قابل توجه مس تومان اس

گراني!2/23
عرضه غيربهداشتي موادغذايي و خوراكي 
ــئوالن  ــي تير تهران از ديد مس در خيابان س
ــب ها كه  ــت پنهان مانده يا ش وزارت بهداش
ــت، مسئوالن  ــتر اس ــتريان غرفه ها بيش مش
ــيدگي به اين موضوع را  بهداشت فرصت رس

ندارند!2/23
ــازي شهرداري تهران  چرا سازمان زيباس
ــگيري از برچسب هاي تبليغاتي كه  براي پيش
توسط دفاتر فني مانند لوله بازكني، تشخيص 
ــر در و ديوار  ــه و تخليه چاه،  ب ــي لول تركيدگ
خانه هاي مردم مي چسبانند، با عوامل مربوط 

برخورد قانوني نمي كنند؟2/23
ــتاخانه مى گويد ايران به  1952- ترامپ گس

ــا درباره برجام صحبت كنيم  من تلفن كند ت
و به توافق برسيم. واقعا اين آقا در اين چندين 
سال مواضع ما را نفهميده است. ايران هيچ گاه 
ــته اى نبوده و  دنبال انرژى  ــالح هس دنبال س
ــته اى بوده و آن هم ثابت كرده  صلح آميز هس

است. دين اسالم هيچ گاه اجازه ساخت چنين 
سالحى نمى دهد. (2/20)

ــور ما را  ــت كش 1956-  آمريكا تا مى توانس

تحريم كرد و در حال تشديد تحريم است. اما 
ــليم آمريكا و مواضع شيطانى آن  هيچ گاه تس

نخواهيم شد. (2/20)
2000- قطره بريموقان از داروهاى فشار چشم 

ــت كه براى كنترل و جلوگيرى از تشديد  اس
ــياه يا گلوكوم جديدا ساخته و  بيمارى آب س
ــدارد اما جاى تعجب  ــت آنچنان بااليى ن قيم
ــال اين قطره تحت  ــت چرا پس از چند س اس
ــش هيچ بيمه اى قرار نگرفته؟ بيمارانى  پوش
ــتفاده  كه مادام العمر مجبورند اين قطره را اس
كنند هميشه بايد قيمت آن را عليرغم داشتن 

دفترچه بيمه آزاد پرداخت كنند. (2/20)
ــكالت اقتصادى مردم و  ــتر مش 2012- بيش

ــتر به عوامل  ــا با وجود تحريم ها بيش گرانى ه
داخلى و افراد سودجو و رانت خوار برمى گردد. 
ــترين انتقادى كه به دولت وارد است اين  بيش
است كه توان برخورد با مفسدين و افراد دالل 
و سودجو را ندارد و بازار قيمت ها كنترل نشده 

رها شده است. (2/20)
ــه گونه اى حرف  ــيون ب 2109- برخى سياس

نزنند آدم فكر كند با مشكالت مردم بيگانه اند. 
ــت  اينها بايد بدانند مردم دغدغه  نان و معيش

دارند. (2/20)
ــودى كه از جنگ روانى  2120- بيشترين س

ترامپ به واسطه تحريم ها آغاز شده به جيب 
دالالن و سودجويان و يك عده آدم هاى بانفوذ 
ــت پرده مى رود. كسانى كه دشمنان ملت   پش
ــتند و تاريخ هيچ گاه ظلم آنان را به مردم  هس
ــه مردم حتى  ــوش نمى كند. درحالى ك فرام
ــكل دارند  ــته ماكارونى مش در خريد يك بس
ــر از جنس مى كنند و بعد  انبارهاى خود را پ
ــند. مردم هيچ گاه اين  به قيمت باال مى فروش

كاسبان تحريم را فراموش نمى كنند. (2/20)
ــرادى كرمانى در  ــنگ م 1451- جناب هوش

ــيس كرمان شناسى  ــى امين تاس ــم س مراس
گفته اند: «ديگر نمى نويسم چون نويسندگى 
ــد روزى عمرش تمام  هم مثل بوكس مى باش
ــور هم كه  ــى! آنط ــاب كرمان ــود.» جن مى ش
ــت. همانطور كه نام بوكسور  مى فرماييد نيس
ــرزبان ها  ــاب نامجو از س ــروف ايرانى جن مع
ــما در اين برنامه  نخواهد افتاد صحبت هاى ش
نوعى جامه دريدن بود، دلتنگ نباش. تاريخ از 

اين موارد بسيار ديده است. (2/21)
ــون چهارنفر از داوران برنامه عصر  1347- چ

ــركت كنندگان  جديد موقع امتياز دادن به ش
ــى كه موضوع آن و  ــوتى دادند تا جاي بارها س
انتقادات به آن در صدا و سيما هم كشيده شد 
ــيما به همين منظور  روى اين اصل صدا و س
كالس داورى تشكيل داده تا سرى دوم برنامه 
ــته اى به ميدان  ــد داوران كاركش ــر جدي عص
بفرستد كه امتياز به افراد را درست بدهند نه 
ــرى اول اين برنامه داورها موقع امتياز  مثل س

دادن سوتى دهند. (2/21)
ــول دبيركل  ــه 6 از ق ــروز در صفح 1431- ام

ــته ايد نرخ هاى جديد  بنكداران موادغذايى نوش
ــد. قيمت ماكارونى را تغيير  نيامده عجله نكني
ندهيد. به ايشان بگوييد از اين حرفها نزند من 
خودم كاسب هستم ماكارونى 5 هزار و چهارصد 

خريدم. تن هم كه 16 هزار است. (2/21)
1501- چرا در روزنامه چهارشنبه و پنجشنبه 

مقاله اى از آقاى مافى چاپ نگرديده؟ (2/21)
آفتـاب يزد: هر زمان كـه بازى هاى ليگ 
فوتبال برقرار باشـد معموال يادداشتى از 

ايشان به چاپ خواهد رسيد.

 از ميان پيام هاى شما تيتر انتخاب مى كنيم:

روغن نباتى جامد 50 هزار تومان؛ قابل توجه مسئوالن! 

وادب.  ســالم  ــرض  باع
اوضــاع مملكــت خاص 
است و پس از عيد نوروز 
به  جديدى  ــاى  گرانى ه
وجود آمد ولى اين دليلى 
ــود كه تمام راه ها  نمى ش
به بن بست رسيده است 
دســت  روى  دســت  و 
ــچ كارى  گذاشــت و هي
ــرد. ذره اى احســاس  نك
نااميدى برابر با شكست 
اســت. با صبر و توكل و 
چاره انديشى و سعه صدر 
مشكالت قابل حل است. 
بايد ريشه اين مشكالت 

را يافت و خشكاند

شماره تماس پيام هاى مردمى:   88318555-88318556  پيام كوتاه:  3000141427  

ارگاد ک پا ات جدید با کا ا
 به منظور گسترش خدمات بانكدارى الكترونيكى 
ــتريان، خدمات  و همچنين افزايش رفاه حال مش
ــتگاه هاى  ــر روى دس ــى بر كارت ب ــد مبتن جدي
ــد.به گزارش  ــارگاد افزوده ش خودپرداز بانك پاس
ــاط  ــارگاد، پرداخت اقس روابط عمومى بانك  پاس
ــتفاده از شماره  تسهيالت، امكان  تسهيالت با اس
اخذ صورتحساب بدون در اختيار داشتن فيزيك 
ــوه دولتى، خدماتى  ــكان پرداخت وج كارت و ام
ــتگاه هاى خودپرداز  ــر روى دس ــه ب ــتند ك هس
ــده اند.بر اساس اين  ــارگاد راه اندازى ش بانك پاس
خبر، امكان پرداخت تسهيالت با استفاده از شماره 
تسهيالت تنها بر روى خودپردازهاى بانك پاسارگاد 
امكان پذير است. همچنين مشتريان مى توانند از 
ــاب بدون كارت  طريق منوى عمليات صورتحس
ــارگاد،  ــتگاه هاى خودپرداز بانك پاس بر روى دس
10 گردش آخر مربوط به كارت هاى صادره از سوى

ــد. در منوى عمليات  ــك را دريافت كنن  اين بان
ــماره  ــتن ش ــز با در اختيار داش ــال وجه ني انتق
ــز، امكان پرداخت  ــه ى واري كارت مقصد و شناس
ــاوره و  ــت.مركز مش ــوه دولتى فراهم شده اس وج
اطالع رسانى بانك پاسارگاد به شماره 82890 آماده

 پاسخگويى به سؤاالت مشتريان گرامى است.

ک االن بخ  مای از ف
مدير امور اعتبارى بانك مسكن با تشريح سياست هاى 
ــازندگان ــال جارى، حمايت از س اعتبارى در س

 حرفه اى و بهره گيرى از تكنولوژى نوين را يكى 

از اهداف اصلى اعتبارى بانك مسكن معرفى كرد.
ــكن-هيبنا،  ــگاه خبرى بانك مس ــه گزارش پاي ب
ــن علمدارى، مدير امور اعتبارى بانك  محمدحس
مسكن در نخستين گردهمايى مديران ارشد بانك 
ــت هاى اعتبارى  ــال جارى، سياس مسكن در س
بانكدارى خرد را تشريح كرد. وى اهداف بانكدارى 
خرد در سياست هاى اعتبارى را فعاليت در بخش 
تخصصى بانك، تامين مالى واحدهاى معرفى شده 
ــى، اولويت در تامين  ــوب طرح اقدام مل در چارچ
مالى واحدهاى ميان متراژ، حمايت از تامين مالى 
پروژه هاى ساختمانى كه توسط انبوه سازان داراى 
صالحيت حرفه اى احداث مى شوند، كاهش قيمت 
تمام شده پول، افزايش منابع ارزان قيمت،كاهش 
نسبت مطالبات غيرجارى و بهره گيرى از ظرفيت 
و پتانسيل مناطق آزاد تجارى عنوان كرد. علمدارى 
با بيان اين كه اين اهداف به منظور ايجاد رونق در 
ــكن طراحى شده است، گفت: در سال  بخش مس
ــقف تسهيالت ساخت عادى ثابت مانده  جارى س
و با توجه نوسان قيمتى، هدفگذارى بر اين است 
ــه از فناورى هاى نوين  ــتريان حرفه اى ك كه مش
ــق كاهش مصرف انرژى بهره مى گيرند،  و مصادي
بيشتر حمايت شوند. علمدارى با بيان اين كه بانك 
ــكن در سال جارى سياست كاهش مطالبات  مس
ــكل جدى در دستور كار قرار خواهد داد،  را به ش
گفت: سياست هاى اعتبارى بر اساس چهار بخش

ــركتى،  ــرد، بانكدارى ش ــهيالت اعتبارى خ  تس

ــدارى تكليفى  ــذارى و بانك ــرمايه گ بانكدارى س
ــده است. او گفت: در بخش ساخت،  طبقه بندى ش
تمركز بر افزايش سقف تسهيالت اعطايى به سازندگان 
ــهيالت اعطايى  ــقف تس حرفه اى بوده و حتى س
ــركت هاى تعاونى مسكن كه داراى صالحيت  ش
ــته تا از  ــترى داش ــه اى بودند، افزايش بيش حرف
اين طريق مشاركت شركت هاى تعاونى مسكن با 

سازندگان حرفه اى بيشتر شود.

ری بور از  کی و   ظام با وان 
عضو هيئت مديره بانك ملى ايران با بيان اين كه 
ــور هم اكنون در شرايط حاد اقتصادى است،  كش
گفت: بايد براى مقابله با آثار تحريم ها از حداكثر 
ــتفاده كنيم.به گزارش روابط  توان نظام بانكى اس
ــران، برات كريمى در بازديد  عمومى بانك ملى اي
از ادارات كل خارجه، مشاركت ها و توسعه شبكه 
بين الملل و ضمانتنامه هاى ارزى افزود: كشور با 
تدبير از گردنه تحريم ها عبور خواهد كرد، گرچه 
ممكن است سختى هايى به ما تحميل شود.وى در 
اين ديدار از نزديك با فعاليت هاى مختلف كاركنان 
اين ادارات كل آشنا شد و به سواالت مطرح شده 
پاسخ گفت.در اين بازديد، محسن امين زارع معاون 
ــور ارزى و بين الملل بانك به همراه تنى چند  ام
ــاى ادارات، معاونين و كارشناسان حضور  از روس
داشتند.كريمى همچنين از شعبه ميرداماد بانك 
ــرد و رهنمودهاى الزم براى  ــى ايران بازديد ك مل
ــتريان را ارائه داد.  توسعه فعاليت ها و تكريم مش
رئيس شعبه ميرداماد نيز در اين بازديد، گزارشى از 

عملكرد شعبه ارائه كرد.

ل   در فرودی ک  خ با ربه 
بانك ملت موفق شد در فروردين ماه سال جارى 
نيز رتبه نخست را در اغلب شاخص هاى بانكدارى 
ــور حفظ كند. الكترونيك در بين بانك هاى كش

ــاس  ــه گزارش روابط عمومى بانك ملت و بر اس ب
آمار اعالم شده از سوى شركت شبكه الكترونيك 
ــاپرك)، در فروردين ماه، اين  ــت كارت (ش پرداخ
بانك با سهم  25.38 درصدى از تعداد تراكنش ها 
ــغ تراكنش ها،  ــدى از مبل ــهم 24.44 درص و س
همچنان با اختالف زياد، باالترين سهم از پذيرش 
ــت در بين تمام  ــاى بازار و رتبه نخس تراكنش ه
بانك هاى پذيرنده را به خود اختصاص داده است.

ــاپرك، بانك ملت از نظر سهم  بر اساس اعالم ش
ــك هاى پذيرنده از كل بازار  تعدادى و مبلغى بان
ــك از ابزارهاى پذيرش، يعنى  تراكنش هاى هر ي
ابزار كارتخوان فروشگاهى، ابزار پذيرش اينترنتى 
و ابزار پذيرش موبايلى، رتبه اول را در اين 6 بخش 
( تعداد و مبلغ 3 ابزار پذيرش ) كسب كرده است.

ــاه، بانك ملت، رتبه  ــالوه بر اين در فروردين م ع
ــوم در سهم از تعداد كارت هاى بانكى تراكنش دار س

ــترين كارت اعتبارى  ــاپرك، بيش ــبكه ش  در ش
ــوم در بخش كارت برداشت  تراكنش دار و رتبه س
ــش دار را بين بانك هاى صادر كننده از آن  تراكن

خود كرده است.

ــهروندان  با توجه به انتقاد يك يا چند نفر از ش
در ستون پيام مردمى روزنامه وزين آفتاب يزد 
ــانزدهم و نوزدهم  ــاى چهاردهم، ش به تاريخ ه
ارديبهشت ماه جارى در خصوص لزوم توجه به 
ــرايط بهداشتى محل كار و سكونت كارگران  ش
ــازمان مديريت  ــوه و تره بار، س ــن مي در ميادي
ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران در پاسخ 
ــهروندان محترم و ديگر  ــهروند يا ش به اين ش
ــه وزين، توضيحات زير را  مخاطبان آن روزنام

معروض مى دارد.
ــرف ميادين ميوه و  ــاغل در ع 1- كارگران ش

ــتخدامى با سازمان  تره بار، هيچ گونه رابطه اس
ــهردارى تهران ندارند و از  مديريت ميادين ش
سوى بهره برداران به عنوان كارگران روزمزد يا 

فصلى به كار گرفته مى شوند.
ــت ميادين  ــازمان مديري ــا وجود اين، س 2- ب

ــن عزيزان،  ــهردارى تهران تاكيد دارد تا اي ش
ــت، از بيمه و  ــتن كارت بهداش ــالوه بر داش ع
ــوند و بهره بردارانى  مزاياى آن نيز برخوردار ش
ــمول  ــه كارگران خود را بيمه نمى كنند، مش ك

جريمه مى شوند.
ــتا، سازمان مديريت ميادين  3- در همين راس

ــت و  ــهردارى تهران در جهت تامين بهداش ش
سالمت كارگران، مبادرت به ساخت خوابگاه با 
امكانات رفاهى نظير حمام، آبگرم كن و ماشين 

لباسشويى براى اين عزيزان كرده است.
ــار آفات و كنترل  ــراى جلوگيرى از انتش 4- ب

بيمارى ها، سازمان مديريت ميادين شهردارى 
ــتقيم بر بهداشت  ــتمر و مس تهران نظارت مس
ــار و محل كار  ــوه و تره ب ــن مي ــط ميادي محي
ــك برنامه زمان بندى،  ــران دارد و طبق ي كارگ
ــى و  ــات سم پاش ــت عملي ــد نوب ــاليانه چن س

طعمه گذارى در ميادين صورت مى گيرد. 
5- با اين همه، كارگران عزيز شاغل در ميادين 

ــنهادى در  ميوه و تره بار، هرگونه انتقاد يا پيش
ــت خود را مى توانند با مدير  مورد بهبود وضعي
ــتغال خود در ميان بگذارند و  ميدان محل اش
ــازمان مديريت ميادين  ــند كه س مطمئن باش
ــوان خود را در جهت  ــهردارى تهران تمام ت ش

حمايت از اين عزيزان به كار مى گيرد. 

 بانك 

 پاسخ به مردم 

ی  رد هران به یک پیام  هرداری   جوابیه 

 دادنامه

شماره پرونده: 960910
شماره دادنامه: 153

تاريخ رسيدگى: 98/01/31
مرجع رسيدگى: حوزه 20 شوراى حل اختالف ندامتگاه مركزى يزد

ــانى- خيابان  ــانى يزد- خيابان كاش خواهان: خانم ربابه خنجرپور فرزند احمدعلى به نش
مسكن و شهرسازى كوچه 9 پالك 19

ــنگى فرزند عيد محمد به نشانى يزد خيابان امام،  خواندگان: 1- مليحه مخته باز سفيدس
بعد از بيمارستان سيدالشهداء، بنگاه وارنا (ثامن االئمه) 2- آقاى مجتبى حيدرى به نشانى 

فعال ندامتگاه مركزى يزد 
خواسته: مطالبه وجه ثمن معامله

گردشكار: به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 20 شوراى حل اختالف يزد به تصدى 
ــه 960910 تحت نظر است شورا با توجه به  ــكيل است. پرونده كالس امضاكنندگان ذيل تش

جميع اوراق و محتويات پرونده و با اعالم ختم رسيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد.
(راى شورا)

ــد احمدعلى به طرفيت 1-  ــى خانم ربابه خنجرپور فرزن ــت تقديم در خصوص دادخواس
ــته  ــنگى فرزند عيد محمد 2- آقاى مجتبى حيدرى به خواس ــفيد س مليحه مخته باز س
ــاب كليه هزينه هاى  مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال بابت الباقى ثمن معامله با احتس
ــى با اين توضيح كه خواهان اعالم نموده است كه به  ــار از هزينه دادرس ــى و اعس دادرس
ــهم االرث خويش را به خواندگان فروخته و تاكنون مبلغ  ــت س موجب مبايعه نامه پيوس
ــت با عنايت به جميع اوراق  200/000/000 ريال مابقى ثمن معامله را دريافت نكرده اس

ــت بر وقوع عقد بيع  ــت كه دالل ــات پرونده، اظهارات خواهان، مبايعه نامه پيوس و محتوي
ــترى را به تاديه  ــن خواهان و خوانده رديف اول دارد و نظر به اينكه عقد بيع مش فى مابي
ــده و  ــورا حاضر نش ــه ش ثمن ملزم مى نمايد و خوانده رديف اول على رغم ابالغ در جلس

دليلى مبنى بر پرداخت مابه التفاوت ثمن معامله و يا برى الذمه نمودن خود ارائه نداده 
ــى از خواسته وارد تشخيص و مستند به مواد  ــورا دعواى خواهان را نسبت به بخش لذا ش
ــى مدنى  ــى و مواد198 و 503 و 515 قانون آيين دادرس ــون مدن 362 و 376 و 395 قان

حكم به محكوميت خوانده رديف اول خانم مليحه مخته باز سفيد سنگى به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت بخشى از ثمن معامله به نسبت سهم االرث خواهان و نيز مبلغ 

ــى به نسبت محكوم به صادر و اعالم مى نمايد. راى  1/596/797 ريال بابت هزينه دادرس

صادره در اين قسمت غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا 
و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان 
يزد مى باشد. در خصوص مابه التفاوت مبلغ خواسته نظر به اينكه طبق بند 2-3 مبايعه نامه 
پيوست خوانده ملزم است كه الباقى ثمن معامله را به هنگام تنظيم سند رسمى و انتقال 
ــيده به ميدان امام  ــماره 76 واقع در يزد خيابان امام نرس قطعى يا وكالتى در دفترخانه ش
ــى در اين خصوص به عمل نياورده و دليلى مبنى بر  ــا پرداخت نمايد و خواهان اقدام رض
حضور در دفتر اسناد و انتقال سند ارائه نداده، لذا دعواى وى در اين قسمت قابليت استماع 
ــتند به ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعواى خواهان  ــته و مس نداش
صادر و اعالم مى گردد. در خصوص خوانده رديف دوم آقاى مجتبى حيدرى نظر به اينكه 
عقد بيع فى مابين ايشان و خواهان منعقد نگرديده و نامبرده خريدار ملك خواهان نبوده 
است لذا دعوا متوجه وى نبوده و مستند به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسى مدنى قرار 
رد دعواى خواهان صادر و اعالم مى گردد. و در خصوص دعواى اعسار از هزينه دادرسى نيز 
با توجه به اينكه خواهان هزينه دادرسى خود را قبل از رسيدگى به دعواى اعسار پرداخت 
ــتند به بند 7ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم  نموده لذا مس
مى گردد. قرارهاى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى شهرستان يزد مى باشد.
                                      محدثه عارف

                                  قاضى شوراى حل اختالف حوزه 20 يزد

مفقودى
ــنامه  ــماره شناس  مدرك فارغ التحصيلى اينجانب محمدعلى ملك فرزند مصطفى به ش
2343 صادره از تهران در مقطع كاردانى ناپيوسته رشته كاردان فنى صنايع غذايى صادره 

از دانشگاه آزاد اسالمى واحد قوچان با شماره 0297065 و به شماره تاييد سازمان مركزى 
148120600024 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد . از يابنده تقاضا مى شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قوچان  به نشانى: قوچان،كيلومتر 4 جاده قوچان- 
مشهد، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد قوچان ارسال نمايد.

مفقودى
ــنامه  ــماره شناس ــدرك فارغ التحصيلى اينجانب محمدعلى ملك فرزند مصطفى به ش م
2343 صادره از تهران در مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى علوم و صنايع غذايى 

صادره از واحد دانشگاهى شهر قدس به شماره 250004233 مفقود گرديده و فاقد اعتبار
ــگاه آزاد اسالمى واحد شهر  ــود اصل مدرك را به دانش ــد . از يابنده تقاضا مى ش  مى باش
قدس به نشانى : شهر قدس، ميدان قدس، انتهاى بلوار شهيد كلهر، دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد شهر قدس ارسال نمايد.

مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب مجيد واحدى نژاد فرزند محمد تقى به شماره شناسنامه 
ــى ارشد رشته مهندسى عمران -  ــهر در مقطع كارشناش 1699601021 صادره از آذرش

ــهر قدس به شماره سريال  ــگاهى ش ــى مديريت و منابع آب صادره از واحد دانش مهندس
ــود اصل  ــد. از يابنده تقاضا مى ش ــت و فاقد اعتبار مى باش 0174610 مفقود گرديده اس

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر قدس به نشانى شهر قدس - ميدان قدس - 
انتهاى بلوار شهيد كلهر دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر قدس ارسال نمايد.

مفقودى
ــى  ــماره شاس ــژو 206 به ش ــك خودرو پ ــى مال ــان خانيك ــرى عبدالهي ــب مه اينجان
ــماره موتور 165A0061822 به علت فقدان اسناد  NAAP03EE5GJ834850 و ش

فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايى 
ــازمان فروش شركت ايران  در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى س
ــهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى  خودرو واقع در پيكان ش

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودى
برگ سبز و سند كمپانى خودرو  سايپاSL 131 رنگ نقره اى متاليك مدل 1390 به شماره پالك 
ايران 88 - 264 ص 54 و شماره موتور 3903841 و شماره شاسى S1412289710384 به 

نام عبدالمجيد روحانيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
شناسنامه و كارت ملى اينجانب حسن متينى راد فرزند عليمراد متولد 10 / 02 / 1362 
ــماره شناسنامه 928 و شماره ملى 7255437822 مفقود گرديده و از درجه اعتبار  به ش

ساقط مى باشند.

مفقودى
ــته علوم  ــميه جمالى پاقلعه رش ــماره 9611468008 به نام س ــجويى به ش كارت دانش
تغذيه ، مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه علوم پزشكى ايران مفقود و فاقد اعتبار است. در 

صورت پيدا شدن با شماره 09136511922 تماس بگيريد.

مفقودى
ــى تى واى 150 رنگ سفيد به شماره  ــند و برگ سبز موتور سيكلت كى وى مدل س س
ــى    ــماره شاس ــور 0149N23303149 و ش ــماره موت ــران 136 و ش ــالك 53889 اي پ
ــود گرديده و  از درجه اعتبار  ــيفى مفق N23ADAJCDJ1D02324 به نام عليرضا س

ساقط مى باشد .

مفقودى
ــجويى 951223014 از  ــماره دانش ــجويى اينجانب پانته آ برارى پاركى با ش كارت دانش
دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ رشته مديريت صنعتى در مقطع كارشناسى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
ــماره 930057437 مربوط به شماره  ــه بازيار اعالم مى نمايد فاكتور به ش اينجانب نفيس
موتور 12484058079 از درجه اعتبار ساقط و مسئوليت هرگونه مفقود شدن اين فاكتور 

برعهده اينجانب مى باشد.

مفقودى
ــيكلت تمين رنگ طوسى مدل 1391 به  ــبز و كارت موتور س ــند كمپانى، برگ س س
ــماره پالك ايران 517 - 43635 و شماره موتور NDR12503020718 و شماره  ش
تنه NDR125C9130018 به نام حسن متينى راد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

مفقودى
ــبز خودرو سوارى ام وى ام 315 رنگ سفيد روغنى مدل 1393 به شماره پالك  برگ س
ــماره شاسى  ــماره موتور MVM477FJAE018320 و ش ايران 68 _ 466 م 34 و ش
ــود گرديده و از درجه اعتبار  ــه نام توحيد گوزلى مفق NATFBAKDXE1002924 ب

ساقط مى باشد.





ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.
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 افقی 

 عمودی 

1- كشـور آمريـكاى مركـزى - خالقيت 

2- واحد انـدازه گيـرى زاويـه - از محالت 

قديـم تهـران 3 - پـول آسـيايى - داراى 
جهـت   - برنـده  حملـه  بسـيار  لـون- 
4- عداوت - مجموعه شـعرى از سـهراب 

سـپهرى - ضربه خور چكـش 5- نام كامو 
نويسنده فرانسوى طاعون- قسمتى از چرخ 
خودرو - سران و بزرگان  6- شهرى در تركيه- 
شادى آور، فرح بخش- پرنده وحشى حالل 
گوشت 7 - آن كه در سپاه يا دسته اى نظامى 
با تفنگ مى جنگد- صدايى در موسيقى - از 
درنـدگان 8– دو يار قد بلند - خـوددارى از 
اظهار عقيده- شامل و دربردارنده- موسيقى 
جوانان 9- يگان نظامى برابر سه جوخه - رود 
اروپايـى - شـعرى در بيان اوضـاع و احوال 
10- سسـتى - فريـاد تشـويق - رودى در 

مرز صربسـتان 11 - قوم سرخپوست بومى 
مكزيك - اسـب باركش - ادعاى بى اساس، 
تظاهر به قدرت يا تهديد دروغين 12 - كشور 
عـدن - اثرى از ژان پل سـارتر - از ديدگان 
سرازير مى شود 13 - ظرف سركه - رخوت - 
منزل بزرگ - همسر مرد 14 - دستور كار - از 
پادشاهان اشكانى 15 - فلزى نقره اى،  نرم و 

سمى - نشان دادن

1 - قهرمـان اسـبق شـطرنج جهـان اهل 

شوروى ( روسيه ) - يگانه 2 - نوعى بستنى 
و شـيرينى - جوهر مخصوص مهر 3 - نام 
تركى - از اصول دين - سوزن درز دوز جامه- 
شـهر آلمان 4 - ماه تابستانى - عطوفت و 
مهربانى - عيد ويتنامى هـا  - جنگ بدون 
سالح ! 5 - گلزن سيه چرده ليورپول - شهر 
كرمانشاه - از گياهان دارويى 6 - هر يك از 
اجزاء متحرك پنجه دسـت و پا - كشورى 
آفريقايى – لـگام   7 - خوراكى با بادمجان 
آب پز- رودى در روسيه 8 - باالى فرنگى- 
از خطـوط قديـم اسـالمى - وراج - نفس 
خسته 9 - ماه دهم ميالدى - به حساب ها 
و دفاتر مالى رسـيدگى مـى كند 10- جمع 
لهسـتان  در  رودى   - سـوار  آب  اميـر- 
11- براساس- يكتا پرست - نهايى 12 - ساز 

اصيل ايرانى- دوستى - خداى من - چين و 
چروك پوست 13 - آب شرعى - واگير دار- 
نام دخترانه - رود آرام   14 - سـم كشنده- 
پسـر انوشـيروان ساسـانى 15 - نفـوذ - 

از ميان بردن،  شكست دادن

ــتگيرى  ــهرك غرب از دس رئيس كالنترى ش
ــندگان خط هاى  ــى كه كارت ملى فروش جاعل
ــل و آن ها را مى فروخت، خبر  تلفن رند را جع
ــرهنگ ضرغام آذين  ــنا، س داد. به گزارش ايس
ــا مراجعه به  ــرد: فردى ب ــن باره اظهار ك دراي
ــهرك غرب ادعا كرد كه خط سيم  كالنترى ش
ــردى فروخته  ــط ف كارت تلفن همراهش توس
ــت كه مالك اين خط  شده، شخص مدعى اس
ــكايت  ــن با تنظيم اين ش ــت، بنابراي تلفن اس
رسيدگى به موضوع در دستور كار قرار گرفت. 
ــاكى با حضور در كالنترى در  وى ادامه داد: ش
ــوران گفت كه چندى پيش  اظهاراتش به مام
ــيم كارت تلفن خود را براى فروش  ــماره س ش
در روزنامه، آگهى كرده بوده كه پس از چندين 
ــى از تماس گيرندگان گفته  تماس تلفنى، يك
كه خريدار سيم كارتش است و اين افراد براى 
ــيم كارت در محلى يكديگر  خريد و فروش س
ــات كردند، اما پس از مدتى گفت وگو و  را مالق

پس از اينكه خريدار كارت 
ــاهده كرده  ملى وى را مش
گفته كه از خريد منصرف 
ــت و شاكى مدتى  شده اس
ــده كه سيم  بعد متوجه ش
ــيده  كارتش به فروش رس
ــرهنگ آذين با  ــت. س اس
تحقيقات  انجام  به  ــاره  اش
ــايى  شناس و  ــى  پليس
تلفن همراه  فروشنده خط 
ــى هاى  بررس ــى  ط گفت: 
انجام شده مشخص شد كه 
ــود را به جاى  فردى كه خ
خريدار معرفى كرده، جاعل 
است و با بررسى آگهى هاى 
فروش سيم كارت هاى رند 
ــى به اطالعات  و با دسترس
ــماره هاى رند،  ــكان ش مال

را  ــكان  مال ــى  مل كارت 
در  و  ــرده  مى ك ــل  جع
ــب ديگرى به  فرصت مناس
ــت.  ــانده اس فروش مى رس
ــن  اي ــگرد  ش ــزود:  اف وى 
ــاله به گونه اى  جاعل 36س
ــود را به  ــه ابتدا خ ــود ك ب
ــا مى زد  ــوان خريدار ج عن
ــنده مى رفت  ــزد فروش و ن
ــى  بررس ــراى  ب ــپس  س
ــنده  فروش مالكيت  صحت 
كارت  ــت  درخواس وى  از 
ــرد و در فرصت  ملى مى ك
ــات فردى  ــب اطالع مناس
ــماره ملى مالك را به  و ش
ــپرد و در آخر  خاطر مى س
از  مختلف  ــاى  بهانه ه ــه  ب
ــد و  ــد منصرف مى ش خري

ــود كارت ملى  ــس از مراجعه به مخفيگاه خ پ
مالك را جعل كرده و چند روز بعد شماره هاى 
رند را با قيمت هاى چند ده ميليونى به فروش 
مى رسانده است. رئيس كالنترى شهرك غرب 
در ادامه گفت: به كليه شهروندان و كسانى كه 
ــيم كارت فعاليت  ــه خريد و فروش س در زمين
مى كنند، توصيه مى كنم هنگام خريد و فروش 
ــود را تنها در  ــى خ ــن مدارك هويت ــط تلف خ
ــران اپراتورهاى مخابراتى قرار داده  اختيار كارب
ــاس  ــود. بر اس ــا اصالت از آن طريق تاييد ش ت
ــس، اين متهم يك بار ديگر نيز در  گزارش پلي
ــناد ملكى دستگير شده است.  زمينه جعل اس
همچنين طى بازرسى از مخفيگاه وى پنج عدد 
ــدادى مدارك هويتى  ــر ژالتينى جعلى، تع مه
جعلى و همچنين تعداد پنج پوكه سيم كارت 
ــف شد و طبق دستور مقام قضائى متهم و  كش
ــف شده در اختيار پايگاه دوم پليس  اموال كش

آگاهى قرار گرفتند.

جاعل سيم كارت هاى رند دستگير شد
ــتان هرمزگان از توقيف  فرمانده دريابانى اس
4فروند شناور و كشف 71 هزار ليتر گازوئيل 
ــر داد. به  ــاق در مرزهاى آبى ميناب خب قاچ
ــرهنگ حسين دهكى گفت:  گزارش ايلنا، س
دريابانان پايگاه دريابانى ميناب با استفاده از ابزار 
فنى و اپتيكى، متوجه شدند قاچاقچيان درحال 
انتقال مقاديرى سوخت به وسيله 4فروند شناور 
از سواحل اين شهرستان به خارج از مرزهاى 
دريايى كشور هستند كه پيگيرى موضوع را 
سريعا در دستور كار خود قرار دادند. وى افزود: 
دريابانان با به كارگيرى تدابير الزم و بررسى هاى 
دقيق و پوشش منطقه، شناورهاى مورد نظر را 
ــس از دقايقى تعقيب و  ــاهده و پ در دريا مش
گريز در عملياتى منسجم، شناورها را توقيف 
كردند. اين مقام انتظامى تصريح كرد: مأموران 
ــناورهاى توقيفى، 71هزار و  در بازرسى از ش
140ليتر گازوئيل قاچاق كشف كردند. فرمانده 

دريابانى استان هرمزگان با اشاره به دستگيرى 
ــناور در اين  17قاچاقچى و توقيف 4فروند ش

عمليات، تصريح كرد: برابر اعالم كارشناسان، 
ــوفه را 3ميليارد و  ارزش ريالى محموله مكش

557ميليون ريال برآورد شده است.

ــتان خمينى شهر از  فرمانده انتظامى شهرس
انفجار 620 ليتر اسيد كه توسط يك دستگاه 
ــد، خبر داد. به گزارش  وانت مزدا حمل مى ش
ايلنا، سرهنگ على جعفرى نژاد گفت: مأموران 
گشت كالنترى16 شهرستان خمينى شهر 
از طريق اعالم مركز فوريت هاى پليسى110 
ــدند يك وانت مزدا منفجر شده كه  مطلع ش
ــريعا به محل اعزام شدند. وى بيان داشت:  س
ــى هاى به عمل آمده مشخص شد  در بررس
اين خودرو حامل 7گالن 60ليترى و 10گالن 
20ليترى اسيد بوده كه حين تخليه منفجر 

ــا بيان اينكه  ــام انتظامى ب ــود. اين مق مى ش
ــه 2 نفر مجروح و  ــفانه در اثر اين حادث متاس
توسط ماموران اورژانس به بيمارستان منتقل 
ــن حادثه هنوز  ــزود: علت وقوع اي ــدند، اف ش
مشخص نشده و توسط كارشناسان مربوطه در 
دست بررسى است. فرمانده انتظامى شهرستان 
خمينى شهر در پايان خاطرنشان كرد: رعايت 
اصول ايمنى در همه شرايط مى تواند از وقوع 

حوادث تلخ و جبران ناپذير پيشگيرى كند.
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ــف  ــرده فروش مواد مخدر و كش ــتگيرى 2 خ ــركالنتر هفتم از دس س
2كيلوگرم حشيش و 3 گرم شيشه خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
ــرهنگ دوست على جليليان در توضيح اين خبر بيان داشت: در پى  س
دريافت خبرى مبنى براينكه فردى با همكارى همدستش اقدام به توزيع 
مواد مخدر در محدوده كالنترى 130 نازى آباد مى كند، بررسى موضوع 
در دستور كار ماموران كالنترى قرار گفت. وى عنوان كرد: در پايش هاى 
ــخص شد كه خبر صحت دارد و تعدادى افرادى مشكوك  اطالعاتى مش
در نشانى اعالمى به طور مستمر در حال تردد هستند. سرهنگ جليليان 
ــده در اختيار مقام قضائى قرار  ــا بيان اينكه نتيجه تحقيقات انجام ش ب
ــرى 160 خزانه در 2 عمليات مجزا،  ــت، اظهار كرد: ماموران كالنت گرف
هر 2 خرده فروش مواد مخدر را در مخفيگاهشان دستگير و در بررسى 

از آن محل 2 كيلو گرم حشيش و 3 گرم شيشه كشف شد.

ــتگاه خودروى سوارى و  ــخنگوى آتش نشانى تهران از تصادف چند دس س
ــتگاه موتورسيكلت در خيابان امام خمينى خبر داد و گفت: راكب  يك دس
موتورسيكلت در اين حادثه جان باخت.سيد جالل ملكى در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران، با اعالم خبر تصادف مرگبار در خيابان امام خمينى  درباره جزئيات 
اين حادثه اظهار كرد: ساعت 6:32 صبح 23 ارديبهشت 98 يك مورد حادثه 
تصادف در مسير غرب به شرق خيابان امام خمينى (ره)، نرسيده به بزرگراه 
ــامانه 125 اعالم شد كه به سرعت يك گروه نجات آتش نشانى  نواب به س
به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
تهران ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد دو دستگاه 
خودروى سوارى پرايد، يك دستگاه پژو 206 و يك دستگاه موتورسيكلت 
با همديگر برخورد كرده اند كه بر اثر اين حادثه راكب موتورسيكلت (مردى 

55ساله) بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.

ــتان  ــوران انتظامى شهرس ــيارى مام با هوش
ــك قاچاق قبل از  ــهر، 25 تن شير خش ايرانش
ــيدن به مقصد كشف شد. به گزارش ايلنا،  رس
ــعادتى، فرمانده انتظامى  ــرهنگ محمود س س
ــريح جزئيات اين  ــتان ايرانشهر در تش شهرس
ــى مسجد  ــت و بازرس خبر گفت: ماموران ايس
ــگام كنترل  ــن فرماندهى هن ــل(ع) اي ابوالفض
ــتگاه كاميون  ــاى عبورى به يك دس خودروه
ــدند. وى افزود: ماموران  ــنده مشكوك ش كش

ــه داخل  ــت خودرو ب ــس از هداي ــى پ انتظام
ــتگاه در بازرسى از آن 25 تن شيرخشك  ايس
ــف كردند.  قاچاق و خارج از چرخه توزيع كش
ــس، فرمانده  ــگاه خبرى پلي ــر اعالم پاي بنا ب
ــتان ايرانشهر با اشاره به اينكه  انتظامى شهرس
ارزش اين محموله يك ميليارد و 500 ميليون 
ــان كرد:  كاميون  ــده خاطر نش ريال برآورد ش
ــكيل پرونده راهى  توقيف و فرد متخلف با تش

دادسرا شد.

گیری  دس
 سوداگر مرگ

ورسیک  مرگ راکب مو
صادف  خودرو در 

رسید صد  ک ب م یرخ   ٢٥

ــتگيرى  رئيس پليس فتاى تهران بزرگ از دس
ــه رمالى و انرژى درمانى  زنى كه با ايجاد صفح
ــه كالهبردارى كرده  ــاى مجازى اقدام ب در فض
ــنا، سرهنگ تورج  بود، خبر داد. به گزارش ايس
ــاره گفت: چندى پيش در پى  كاظمى دراين ب
ــاكن تهران مبنى  ــكايت خانمى 31 ساله س ش
ــون ريالى يك رمال و  بر كالهبردارى 25 ميلي
ــبكه هاى اجتماعى،  فالگير از وى در يكى از ش
پيگيرى پرونده در دستور كار كارشناسان پليس 
فتا قرار گرفت. شاكى نيز پس از حضور در مقر 
ــرى مشكالت  پليس گفت كه در پى بروز يكس
ــال راهى براى  ــخصى اش به دنب در زندگى ش
ــات ناگوار بوده كه در يكى از  جلوگيرى از اتفاق
شبكه هاى اجتماعى به يك صفحه دعانويسى و 
فالگيرى برخورد كرده و با مدير آن ارتباط گرفته 
است. وى با بيان اينكه شاكى بسيارى از مسائل 
ــكالت شخصى خود را را با فرد فالگير در  و مش
ميان گذاشته است، گفت: مدتى بعد مدير صفحه 
ــاكى را  فالگيرى با اين ادعا كه انرژى درمانى ش
آغاز كرده است، اطالعات ديگرى از زندگى وى 
به دست آورده و شاكى نيز با تلقين اين مسئله 
ــده است، به ارتباطش با  كه روحيه اش بهتر ش

اين فرد ادامه داده است تا جايى كه طى چندين 
ــاب وى واريز  ــه 25 ميليون ريال به حس مرحل
ــده  كرده و پس از آن ديگر از فالگير خبرى نش
ــت. رئيس پليس فتاى تهران بزرگ با اشاره  اس
ــايى و دستگيرى  به آغاز تحقيقات براى شناس
ــيوه هاى  متهم گفت: كارآگاهان پليس فتا با ش
ــى معكوس هويت مدير صفحه  فنى و مهندس
مذكور را كه يك زن 34 ساله به نام حميرا بود، 
در محله جيحون شناسايى كردند كه بالفاصله 
ــا جرايم رايانه اى  ــراى مبارزه ب موضوع به دادس
ــد و پس از اخذ دستورات الزم متهم  ارجاع ش
ــتگير و به مقر انتظامى منتقل  در عملياتى دس
شد. كاظمى با اشاره به انجام بازجويى از متهم 
ــعى داشت خود را  گفت: اين فرد كه در ابتدا س
ــاكى به  بى گناه جلوه دهد پس از مواجهه با ش
ــزه اش از اين كار  ــرم خود اعتراف كرد و انگي ج
را كسب درآمد از افراد داراى مشكل خانوادگى 
ــاى تهران بزرگ با  اعالم كرد. رئيس پليس فت
ــكيل پرونده براى اين متهم گفت:  اشاره به تش
صفحه اين فرد نيز در فضاى مجازى مسدود شد 
و متهم به همراه پرونده تشكيل شده براى ادامه 

روند رسيدگى به جرم روانه دادسرا شد.

رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهى پايتخت گفت: زن 
مطلقه كه به خاطر اختالف هاى خانوادگى از خانه 
پدرى فرار كرده بود، با تالش كارآگاهان به كانون 
ــت. به گزارش باشگاه خبرنگاران،  خانواده بازگش
ــال، يكى از شهروندان با  اواسط فروردين ماه امس
مراجعه به كالنترى 127 نارمك اعالم كرد كه دختر 
20 ساله اش به نام فرناز از خانه خارج شده و ديگر به 

منزل بازنگشته و تلفن همراه و پيامك هايش را پاسخ 
نمى دهد. با توجه به حساسيت موضوع، پرونده تحت 
ــى، از كالنترى 127 نارمك به پايگاه  عنوان فقدان
چهارم پليس آگاهى تهران بزرگ ارجاع شد و تيمى 
از كارآگاهان پايگاه چهارم پليس پايتخت به بررسى 
موضوع پرداختند. شاكى در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: دخترم به تازگى از همسرش جدا شده و در 
منزل ما زندگى مى كند؛ اين مسئله به اختالف ميان 
ما و او منجر شده و هر روز بيشتر مى شد تا اينكه 
ــن روز فروردين، پس از يك  دخترم در هجدهمي
مشاجره طوالنى از خانه خارج شد و پس از آن ديگر 
به تماس ها و پيامك هاى ما پاسخ نداد. با اظهارات 
اين پدر، تحقيقات پيرامون وضعيت خانوادگى زن 
مفقود شده و همچنين زندگى قبلى اش، با احضار 
همسر پيشين اين زن آغاز شد. قادر (همسر سابق 

اين زن) در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: دو سال 
پيش با فرناز ازدواج كردم اما از همان روزهاى اول با 
هم اختالف و دعوا داشتيم و فرناز هميشه به دنبال 
ــاده ام و توانايى  زندگى مجلل بود اما من كارگر س
ــت، نداشتم،  انجام كارهايى را كه از من مى خواس
ــه طالق بين ما منجر  ــئله هم ب درنهايت اين مس
ــد. با اظهارات والدين و همسر قبلى مفقودى،  ش
سرنخ هاى جديدى در اختيار كارآگاهان قرار گرفت 
و اين مسئله در تحقيقات بعدى نيز مشخص شد 
كه فرناز، در يك دوره كوتاه پس از جدايى به عنوان 
كارگر در يك شركت خصوصى مشغول به كار بوده 
كه در همان زمان با يكى از همكارانش تماس هاى 
تلفنى و ارتباط پيامكى داشته است كه اين موضوع 
ــاند و تحقيقات از  كارآگاهان را به همكار فرناز رس
وى نيز آغاز شد. وحيد (همكار فرناز) در تحقيقات 
به كارآگاهان گفت: فرناز مدام از زندگى اش شكايت 
مى كرد و مى گفت چرا مرفه نيست؛ هميشه دلش 
ــته باشد و براى  ــت زندگى مرفه اى داش مى خواس
همين هر از گاهى با من صحبت مى كرد؛ فرناز در 
تاريخ 20 فروردين، با من تماس گرفت و گفت كه 
ــواده اش از خانه فرار كرده  به خاطر اختالف با خان
ــى دارد. وى افزود: با شنيدن اين  و قصد خودكش

ــتم و  ــه از فرناز، با او در يك پارك قرار گذاش جمل
ــدم او را از  ــاعت گفت وگو موفق ش پس از چند س
خودكشى منصرف كنم و براى اينكه شبها جايى 
ــد او را راضى كردم كه به  ــته باش براى خواب داش
ــهر برود و در  ــتانش در اسالمش خانه يكى از دوس
ــتم و با  ــن مدت نيز هر از گاهى با او ديدار داش اي
هم گفت وگو مى كرديم. كارآگاهان با به دست آمدن 
آدرس دوست فرناز (ثريا)، در تاريخ 12 ارديبهشت 
به اسالمشهر اعزام شده و فرناز را به پايگاه چهارم 
پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل كردند. فرناز در 
ــه كارآگاهان گفت: به خاطر نااميدى  اظهاراتش ب
ــكالت زندگى قصد خودكشى داشتم اما با  و مش
صحبت هاى همكارم از خودكشى منصرف شدم و 
با راهنمايى هاى او به خانه يكى از دوستانش به نام 
ــكونت داشتم.  ثريا رفته و در اين مدت در آنجا س
سرهنگ مرتضى نثارى؛ رئيس پايگاه چهارم پليس 
آگاهى تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت: اين زن 
طى هماهنگى هاى انجام شده توسط كارآگاهان 
پليس آگاهى پايتخت، به كانون خانواده بازگشت 
ــان و مشاوران پليس تهران  و تحت نظر روانشناس
بزرگ قرار گرفت تا درباره رفع اختالفات خانوادگى 

و اجتماعى وى اقدامات الزم صورت گيرد.

ــتگيرى  ــس كالنترى خزانه پايتخت از دس رئي
ــرقت، حين انجام  دو موبايل قاپ با 40 فقره س
سرقت ديگر خبر داد. به گزارش ايسنا، سرهنگ 
ــاره اظهار كرد: از مدتى  چنگيز ايدون در اين ب
ــى به شيوه و  ــرقت هاى سريالى گوش پيش س
شگرد خاصى با يك دستگاه موتورسيكلت تيزرو 
ــدت گرفت و با  ــدوده كالنترى خزانه ش در مح
توجه به حساسيت موضوع، ماموران وارد عمل 
شده و گشت زنى هاى هدفمند به صورت شبانه 
روزى فعال شد. وى افزود: اين گشت زنى ها ادامه 

داشت تا اينكه در روز هفدهم ماه جارى ماموران 
هنگام گشت زنى به يك دستگاه موتورسيكلت 
ــيكلت  ــين كه پالك موتورس تيزرو با دو سرنش
ــرده بودند، برخورد كردند،  را خم و مخدوش ك
ــت مراقبت قرار  ــيكلت را تح بنابراين موتورس
داده تا اينكه مشخص شد قصد قاپيدن گوشى 
ــى را دارند. وى با بيان اينكه با اقدام  خانم جوان
به موقع ماموران، موتورسواران بالفاصله از محل 
متوارى شدند، گفت:ماموران سارقان را تعقيب 
كرده تا اينكه حين تعقيب و گريز، موتورسيكلت 

متهمان واژگون شد و متهمان شروع به دويدن 
كردند كه قبل از هر گونه اقدامى توسط پليس 
دستگير شدند.بر اساس گزارش پليس متهمان 
ــابقه دار هستند  ــاله و س كه حدوداً 23 و 27 س
ــرقت با همدستى  در بازجويى ها به 40 فقره س
يكديگر اعتراف كردند.سرهنگ ايدون در پايان 
گفت: در تحقيقات پليسى، 9 تن از مالباختگان، 
سارقان را شناسايى كردند و هم اكنون متهمان 
ــتور قضايى به  ــكيل پرونده براى اخذ دس با تش

دادسرا معرفى شدند.

رم وع  اپ حی و گیری دو موبایل  دس

د گیر  ازی دس ضای م رمال  ی پی برد ا خودک ا آس وان را  ل، زن  دگی م آرزوی ز
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به تفکیک استان ها
آفتاب یزد- گروه اینفوگرافی: یکی از شاخص های رشد و 
توسعه در جامعه ای رابطه میزان نرخ بیکاری با رشد اقتصادی 
هر کشور اس��ت و کاهش رشد بیکاری و یا کند کردن سیر 
نزولی آن در همواره از ش��عارهای انتخاباتی سیاست مداران 
ایران و س��ایر نقاط دنیا است. به طوری که بسیاری از جمله 
ترامپ با تکیه بر این شعارها توانست در انتخابات پیروز شود. 

نرخ رش��د بیکاری در ایران طبق آمارهایی که در س��ال97 
س��ازمان ملی آمار ارائه کرده است نزدیک به 12درصد است 
که بر اساس همین آمارها گفته می شود نسبت به سال پیش 
از خود با کاهش روبرو بوده است. این آمارها آخرین آمارهای 
ارائه شده توسط نهاد های رسمی کشور بوده و در سال جدید 

هنوز هیچ آمار مشخصی ارائه نشده است.

شاخص های کلی 

نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی به تفکیک استان

نرخ مشارکت اقتصادی ٤٠.٥ درصد

٢٣٨١٣٠٤٥ نفر از جمعیت فعال معادل  ٨٨ درصد شاغل

٣٢٦٠٧٩٦ نفر معادل ١٢ درصد بیکار

نرخ بیکاری سنین ١٥ تا ٢٤ سال

جمعیت روستایی شاغل : ٦،٤٣٢،٩٦٠- ٨١،٨ درصد

جمعیت شهری شاغل: ١٧،٣٨٠،٠٨٥- ١٨،٢ درصد

نرخ بیکاری روستایی: ٥٥٣،٨٨٣

پسران جوان ٢٣.٦ درصد

نرخ بیکاری شهری: ٢،٧٠٦،٩١٢

 دختران جوان ٣٨.٤ درصد

جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی ٥٩.٥ درصد
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آذربایجان شرقی
نرخ بیکاری: ١٠.٩ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی: ٤٠.٤ درصد

اصفهان
نرخ بیکاری: ١٣.٧ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٣.٣ درصد

بوشهر
نرخ بیکاری: ١٠.٥ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٨.٣ درصد

خراسان جنوبی
نرخ بیکاری: ٨.٥ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٠.١ درصد

خوزستان
نرخ بیکاری: ١٥.٧ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٩.٦ درصد

سیستان و بلوچستان
نرخ بیکاری: ١٦ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٣.٩ درصد

مرکزی
نرخ بیکاری: ٨.٤ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی: ٣٤.٨ درصد

کرمان
نرخ بیکاری: ١١.٤ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٩.٣ درصد

گیان
نرخ بیکاری: ١١.٤ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٤ درصد

آذربایجان غربی
نرخ بیکاری: ١٤.٧ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٢.٣ درصد

البرز
نرخ بیکاری: ١٤.٧ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٨.٨ درصد

تهران
نرخ بیکاری: ١٢.٦ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٩.٨ درصد

خراسان رضوی
نرخ بیکاری: ١٠.٧ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٣.١ درصد

زنجان
نرخ بیکاری: ٨.٥ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٢.٦ درصد

فارس
نرخ بیکاری: ٨.٩ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٠.٢ درصد

هرمزگان
نرخ بیکاری: ١١.٢ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٩.٧ درصد

یزد
نرخ بیکاری: ١٣.٩ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی: ٤٢ درصد

کرمانشاه
نرخ بیکاری: ١٨.٧ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٣.٢ درصد

لرستان
نرخ بیکاری: ١٣.٥ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٦.٨ درصد

اردبیل
نرخ بیکاری: ٩.٣ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٤.٣ درصد

ایام
نرخ بیکاری: ١١.٢ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٦.١ درصد

چهارمحال و بختیاری
نرخ بیکاری: ١٧.٤ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٠.٨ درصد

خراسان شمالی
نرخ بیکاری: ١٠.٤ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٤.٩ درصد

سمنان
نرخ بیکاری: ٧.٢ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٧.٦ درصد

کردستان
نرخ بیکاری: ١٤.٦ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤٣ درصد

همدان
نرخ بیکاری: ٨.٣ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی: ٤١.٩ درصد

گلستان
نرخ بیکاری: ٩.٨ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٣٨.٣ درصد

مازندران
نرخ بیکاری: ٨.٥ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی:٤١.٤ درصد

بیشترین و کمترین نرخ مشارکت کمترین و بیشترین نرخ بیکاری 

خراسان شمالی ٤٤.٩ درصدسمنان ٧.٢ درصد سیستان و بلوچستان ٣٣.٩ درصدکرمانشاه ١٨.٧ درصد



ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

ــته را وفاق و  ــى تيم ها ى ملى بوكس نياز اصلى اين رش مديرفن
همدلى دانست و گفت: توجه و برنامه ريزى مناسب در تيم ها ى 
پايه و كسب سهميه المپيك 2020 از اهداف كوتاه مدت اصلى ما 
است.«على استكى» كه روزدوشنبه طى حكمى از سوى «حسين 
ثورى» رئيس فدراسيون بوكس به عنوان مديرفنى تيم ها ى ملى 
منصوب شد در گفتگو با ايرنا، تصريح كرد: صحبت ها يى با رئيس 
ــتم و زمانى كه اين سمت به من پيشنهاد شد،  ــيون داش فدراس
ــى و آنرا پذيرفتم تا به بوكس كشورم خدمت  ــرايط را بررس ش

ــوال كه آيا بر تيم ها ى  ــخ به اين س كنم.وى در پاس
ــخ داد:  ملى تمامى رده ها  نظارت خواهد كرد؟ پاس
كادر فنى تيم ها ى نوجوانان و جوانان مشخص است 
ــيد» از بهترين  ــور» و «اميد رش ــا مهدى پ و «رض
ــور، هدايت اين تيم ها  را برعهده دارند.  مربيان كش

بر عملكرد اين تيم ها  نظارت مى كنيم و اگر الزم بود به كادر فنى 
مشاوره خواهيم داد.استكى كه سابقه سرمربيگرى تيم ملى ايران 
ــاالن  ــح كرد: اكنون برنامه اصلى تيم ملى بزرگس را دارد، تصري

ــتانى تا چندى ديگر وارد ايران  ــت. مربى قزاقس اس
مى شود تا هدايت بزرگساالن را برعهده بگيرد. وى 
گفت: بايد اردوها را آغاز كنيم تا مربى قزاقستانى با 
ــت نداده و خيلى زود  ــه ايران زمان را از دس ورود ب
ــناخت كافى پيدا كند.وى گفت:  بتواند از نفرات ش
نياز به برنامه ريزى مناسب داريم تا كارمان با قدرت پيش برود 
ــهميه كافى  و بتوانيم براى حضور در المپيك 2020 توكيو، س

كسب كنيم.

سه شنبه  24 ارديبهشت 1398    شماره 5455

ز آسیا رسید گ باز ایران به مدال بر گ پ دختر پی

ی ب ک ی ک همیه کا ی برای المپیک ٢٠٢٠  وا 5باید ب

نماينده پينگ پنگ دختران ايران در مسابقات هوپس آسيا به مدال برنز دست يافت تارا 
سورى نماينده پينگ پنگ دختران ايران در مسابقه هوپس آسيا براى اولين بار موفق شد 

به مدال برنز دست پيدا كند.سورى در مرحله اول اين مسابقات برابر نمايندگان مالزى، قطر، 
پاكستان و تايلند به برترى رسيد و به عنوان صدرنشين راهى مرحله دوم شد اما در اين 

مرحله برابر نماينده مالديو شكست خورد و به مدال برنز رسيد.

شنيده مى شود فدراسيون فوتبال ايران با سرمربى 
ــراى هدايت تيم ملى به  ــابق تيم ملى بلژيك ب س
ــزان، پس از  ــت.به گزارش مي ــيده اس توافق رس
كش وقوس هاى فراوان براى انتخاب سرمربى تيم 
ملى فوتبال ايران، روز دوشنبه رسانه هاى بلژيكى 
اعالم كردند فدراسيون فوتبال با مارك ويلموتس 
ــت. ــيده اس ــراى هدايت تيم ملى به توافق رس ب
همچنين در اخبار رسانه هاى بلژيكى آمده، مهدى 
ــران با ويلموتس  ــيون فوتبال اي تاج رئيس فدراس
براى عقد قرارداد در تركيه جلسه اى برگزار كرده و 
با او بر سر مبلغ ساالنه 5/1 ميليون يورو به توافق 
ــت. شنيده مى شود سرمربى سابق تيم  رسيده اس
ملى بلژيك قرار است با خودش 2 دستيار را هم به 
ايران بياورد.ويلموتس آخرين بار سرمربى تيم ملى 
ساحل عاج بوده كه به دليل عملكرد ضعيف اخراج 
شده است. اين مربى در دو سال اخير هدايت تيمى 
را برعهده نداشته و در جام جهانى 2014 سرمربى 

تيم ملى بلژيك بوده است.

 سرمربی احتمالی تیم  ملی را بیشتر بشناسید
ــران در  ــى فوتبال اي ــى تيم مل ــرمربى احتمال س
ــت.  تيم هاى مطرحى بازى و مربى گرى كرده اس
ــاى فوتبال  ــا را از دني ــال پ ــه او براى دو س البت
ــت و در مجلس سناى بلژيك حضور  فراتر گذاش
ــنا، تيم ملى فوتبال ايران  ــت. به گزارش ايس داش
ــى روش در بهمن ماه97  ــس از رفتن كارلوس ك پ
ــرمربى مانده و در طى اين ماه ها اسامى  بدون س
ــتن روى نيمكت ايران مطرح  مختلفى براى نشس
ــده است. يكى از اسامى محتمل براى نشستن  ش
ــرمربى  روى نيمكت تيم ملى مارك ويلموتس، س
ــت.ويلموتس دوران بازى اش  50ساله بلژيكى اس

ــن ترويدن بلژيك آغاز كرد و طى  را از باشگاه س
ــتاندارد ليژ، بوردو و  ــگاه هاى اس 16سال در باش

شالكه حضور داشت و در نهايت در باشگاه شالكه 
ــان داد. ويلموتس 70بازى  ــش پاي ــم به فوتبال ه
ــت  ملى هم با پيراهن بلژيك را انجام داد و توانس
ــال  ــاند.مارك ويلموتس در س 28گل به ثمر برس

ــرمربى موقت  2003 براى چند بازى به عنوان س

ــالكه منصوب شد پس از آن در سال 2004 به  ش
ــرمربى سن ترويدن انتخاب شد و اولين  عنوان س
ــرمربى گرى اش را در اولين تيم دوران  ــه س تجرب
ــه اى اش آغاز كرد با اين حال در كمتر از يك  حرف
ــد.پس از اخراج از اين  ــال از اين تيم اخراج ش س
ــم بلژيكى، ويلموتس به تيم ملى بلژيك رفت و  تي
به عنوان دستيار ديك ادوكات و پس از آن جرج 
ــرمربى با تجربه همكارى كرد  ليكنز با اين دو س
ــا رفتن ليكنز از تيم ملى  ــا اينكه در مى 2012 ب ت
ــد و پس از  ــرمربى موقت اين تيم ش ــك، س بلژي
ــرمربى شياطين سرخ معرفى  مدتى به عنوان س
شد.در دوران حضور ويلموتس در تيم ملى بلژيك، 
ــور با حضور بازيكنان  بهترين تيم تاريخ اين كش
ــذارى آن از  ــد؛ تيمى كه پايه گ ــوان مطرح ش ج
ــرمربيان قبلى آغاز شده بود.ويلموتس توانست  س
با اين تيم به جام جهانى 2014 برسد و در مرحله 
گروهى اين رقابت ها كه با تيم هاى الجزاير، روسيه 
ــت  و كره جنوبى هم گروه بود، به عنوان تيم نخس
ــرخ به همراه ويلموتس  ــياطين س صعود كرد. ش
ــا نتيجه 2 بر يك  ــتم نهايى ب در مرحله يك هش
آمريكا را شكست دادند اما در مرحله يك چهارم 

ــدند و  نهايى با يك گل مقابل آرژانتين مغلوب ش
ــدند.پس از جام جهانى  از دور رقابت ها حذف ش
2014، تيم ملى بلژيك با سرمربى گرى ويلموتس 

ــه يورو 2016 صعود كرد و در اين رقابت ها پس  ب
ــتان را  ــود از گروهش، با چهار گل مجارس از صع
ــت داد اما در  ــتم نهايى شكس در مرحله يك هش
ــل ولزى كه براى  ــه يك چهارم نهايى مقاب مرحل
نخستين بار در رقابت هاى يورو حضور پيدا كرده 
بود، با نتيجه 3 بر يك شكست خورد و از تيم ملى 
ــس پس از يورو  ــد.مارك ويلموت بلژيك اخراج ش
ــو كورتوآ زد و او  ــام بزرگى به پدر تيب 2016 اته

ــانه ها  را به دادن اطالعات و تركيب بلژيك به رس
ــرد؛ اتهامى كه منجر به  ــان يورو متهم ك در جري
ــكايت كورتوآ از ويلموتس شد.او پس از اخراج  ش
ــچ تيمى حضور  ــى بلژيك مدتى در هي از تيم مل
نداشت تا اينكه پيش از جام جهانى 2018 روسيه 
ــاحل عاج انتخاب شد ولى  ــرمربى س به عنوان س
ــت مقابل مراكش نتوانست  پس از اينكه با شكس
ــاحل عاج را به جام جهانى برساند، از اين تيم  س
اخراج شد.نكته جالب درباره ويلموتس، حضور دو 
ــاله اش در فاصله سال هاى 2003 تا 2005 در  س

ــناى بلژيك است؛ دورانى كه چندان با  مجلس س
موفقيت همراه نبود و باعث شد ويلموتس دوباره 

تمركزش را روى فوتبال بگذارد.

 بازیکن اسبق استاندارد لیژ بلژیک:
        ویلموتس کارنامه درخشانی ندارد

ــك گفت:  ــژ بلژي ــتاندارد لي ــبق اس ــن اس بازيك
مارك ويلموتس كارنامه درخشانى ندارد و مسئوالن 
ــرى را براى هدايت  ــيون بايد مربى بزرگت فدراس
ــتخدام كنند.رضا ترابيان در گفتگو با  تيم ملى اس
ــا در خصوص احتمال حضور مارك ويلموتس  ايرن
بلژيكى به عنوان سرمربى در تيم ملى ايران گفت: 
مربيان بلژيكى بسيار با انضباط و با پشتكار هستند 
ــائل فيزيكى نيز توجه فراوانى دارند. وى  و به مس
ــتكار زيادى دارند  ــه داد: مربيان بلژيكى پش ادام
ــان از  ــابقه و كارنامه درخش و اگر يك مربى با س
ــور انتخاب كنيم، حتما مى تواند به رشد  اين كش
ــبق  فوتبال ملى ما كمك زيادى كند. بازيكن اس
پرسپوليس و استاندارد ليژ بلژيك گفت: ويلموتس 
در سرمربيگرى كارنامه موفقى نداشته و به اعتقاد 
ــن بايد مربى بزرگترى را جايگزين كارلوس كى  م
ــرد: كى روش در چند  روش كنيم. وى تصريح ك
سالى كه سرمربى تيم ملى ايران بود، دستاوردهاى 
خوبى داشت و در ساليان اخير مردم نگران صعود 
ــام جهانى نبودند و امروز توقع مردم ايران از  به ج
ــت. وى تصريح كرد: هر  ــال ملى باال رفته اس فوتب
ــت كم بايد به اندازه  مربى كه به ايران مى آيد، دس
ــار آن براى صعود  ــد و در كن كى روش موفق باش
تيم ملى از گروه خود در جام جهانى و قهرمانى در 
جام ملت ها ى آسيا تالش كند.ترابيان اظهار داشت: 
رزومه ويلموتس با كى روش قابل قياس نيست اما 
اميدوارم هر كسى كه سرمربى تيم ملى شد، بتواند 
ــان ايرانى نتايج خوبى  ــا بهره گيرى از توان مربي ب
ــاليان اخير مربيان  ــرد. وى تاكيد كرد: در س بگي
ــتفاده از دستياران ايرانى  خارجى اعتقادى به اس
ــيد ويلموتس نيز در اين  ــتند. مطمئن باش نداش
باره از مربيان خارجى كه در فوتبال ايران فعاليت 

كردند، سوال خواهد كرد.
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مهاجم قديمى فوتبال ايتاليا كه در لوشامپيونه 
ــت، ادعا مى كند فرانسه ضعيف ترين  لژيونر اس
ــارس،  ــزارش ف ــه گ ــال را دارد. ب داوران فوتب
ــاى معتبر  ــون در ليگ ه ــو بالوتلى تاكن ماري
ايتاليا، انگليس و فرانسه بازى كرده و مى تواند 
ــف فوتبال، ارزيابى كند.از  در زمينه هاى مختل
جمله مسائل داورى كه هميشه مورد توجه اش 
بوده است.فوروارد المپيك مارسى بعد از بازى 
ــر صفر ) در هفته  ــا المپيك ليون(باخت 3 ب ب
ــامپيونه از عملكرد داوران  ــم لوش سى و شش
ــاله اظهار  ــاد كرد.گلزن 28س ــوى انتق فرانس
ــن داوران فوتبال  ــه ضعيف تري ــت: فرانس داش
ــوند. وى  ــه متوجه حرف من مى ش را دارد.هم

ــوت  ــوى واقعا هولناك س افزود: داوران فرانس
ــا اين اظهارات بيان  ــاله ب مى زنند.گلزن 28 س
ــا به خاطر ضعف  ــرد زحمات خيلى از تيم ه ك

مفرط داورى، از بين رفته است.

ــاس خود را پس از كسب  ــردار آزمون احس س
ــيه در  ــتين جام قهرمانى ليگ برتر روس نخس
ــا بيان كرد. ــن رقابت ه ــورش در اي دوران حض

ــنيم و به نقل از شبكه تلويزيونى  به گزارش تس
MATCH TV روسيه، سردار آزمون، مهاجم 

ايرانى كه با لباس تركمن در جشن قهرمانى تيم 
ــن پترزبورگ در فصل 2019 - 2018  زنيت س
ــركت كرده بود، گفت: اين  ليگ برتر روسيه ش
نخستين جام قهرمانى من در ليگ برتر فوتبال 
ــتم به اين جام در  روسيه است. واقعا مى خواس
ــيه دست يابم و از زمانى كه به زنيت آمدم  روس
به آن فكر مى كردم.ايگور كورنيف، مدير ورزشى 
ــردار  ــه س ــين تيم زنيت نيز درباره مقايس پيش
ــزن 12 گله ليگ  ــون و فدور چالوف، 2 گل آزم
برتر روسيه به روزنامه اسپورت اكسپرس گفت: 

ــردار آزمون با هيجان و حس مثبتى به تيم  س
زنيت آمد. خيلى زود هم زبان مشتركى با ديگر 
ــش را پيدا كرد كه البته گاهى همانند  همبازيان
بازى يكشنبه شب گذشته برابر زسكا نتوانست 
گلى بزند. به طور كلى بازدهى خوبى براى تيم 

زنيت دارد.

ــيو  ــت «مائوريتس ــدره آ پيرلو» معتقد اس «آن
پوچتينو» يك ريشه يوونتوسى داشته و بانوى 
ــتر  پير براى فتح ليگ قهرمانان به چيزى بيش
ــاز دارد به چيزى  ــتيانو رونالدو» ني از «كريس
ــكو».به گزارش ايرنا،  ــت مانند يك «ايس درس
ــت:  ــنبه نوش تارنماى فوتبال ايتاليا روز دوش
ــاس گزارش ها ، پوچتينو كه تاتنهام را به  براس
ــانده  جمع چهار تيم اول ليگ برتر جزيره رس
ــگ قهرمانان را  ــيدن به فينال لي و روياى رس
نيز براى آنها به واقعيت بدل كرده است، يكى 
ــراى فصل آينده  ــا ى هدايت يووه ب از گزينه ه
ــود.در اين بين، پيرلو اظهار  ــوب مى ش محس
ــه يوونتوسى دارد؛  ــت: او (پوچتينو) ريش داش
ــال ها  در  ــت كه س ــرمربى مدرن اس او يك س
ــود از مدرن  ــس مربيگرى كرده و مقص انگلي
صرفا به سبك بازى وى محدود نمى شود بلكه 
او از تمام لحاظ مدرن است چرا كه از فوتبال 
ــته و از اين رو مجموعه اى از  ــپانيا برخاس اس
ــرد را در اختيار دارد. ــا ى منحصربف ويژگى ه

ــبق تيم ملى ايتاليا در  ــانه اى اس هافبك افس
ــى در خصوص ناكامى بانوى  ــخ به پرسش پاس
ــرد: آنها به يك  ــر در خط ها فبك، تاكيد ك پي

ــكو نياز دارند؛ سطح آنها در سرى آ فراتر  ايس
از ايتاليايى ها  است اما يووه بايد ليگ قهرمانان 
ــراى ماه ها  در ذهنش  ــح كند و آلگرى ب را فت
ــت؛ خط ها فبك  تنها يك تيم متصور بوده اس
ــود  ــت كه بايد تقويت ش يكى از مناطقى اس
ــوده كه آنها در  ــر اين باور ب ــايد آلگرى ب و ش
وسط زمين قدرت و كيفيت الزم را دارند.وى 
ــتيانو) را به  ــان افزود: او رونالدو (كريس در پاي
ــت كه آلگرى  ــن آورد اما واقعيت اين اس توري
ــاند يا  ــوپ را به او برس ــت چگونه ت نمى دانس
ــيدن  ــى او را تامين كند؛ براى رس ــه عبارت ب
ــگ قهرمانان ها فبك ها   ــح لي ــال و فت ــه فين ب

حياتى هستند.

ــال پارس جنوبى گفت:  ــم فوتب ــان تي دروازه ب
ــود كه  اميدوارم در هفته آخر تيمى قهرمان ش
ــدى در گفتگو  ــش را دارد.  رحمان احم لياقت
ــش برابر  ــاوى تيم ــاره به تس ــنيم، با اش با تس
ــا چند هفته  ــازى در تبريز گفت: م تراكتورس
ــكالت  نتايج خوبى گرفته بوديم و از طرفى مش
مالى هم در روحيه بازيكنان تاثير گذاشته بود. 
ــازى يك فوتبال  ــال مقابل تراكتورس با اين ح
ــتيم و اين بازى باعث  خوب را به نمايش گذاش
ــرايط خوب گذشته  ــد تا پارس جنوبى به ش ش
ــتيم برنده از زمين  ــردد. ما حتى مى توانس برگ
ــئله مهم اين بود كه خوب  بيرون بياييم و مس
ــازى كرديم. حاال هم خودمان را براى  فوتبال ب
ــپوليس آماده مى كنيم.وى با اشاره  بازى با پرس
به تقابل پارس جنوبى و پرسپوليس گفت: بدون 
شك اين حساس ترين بازى ليگ در اين فصل 
ــت، ما براى اين مسابقه انگيزه زيادى داريم  اس
ــخصيت خودمان  ــم از اعتبار و ش و مى خواهي

ــم. حتى بعد از بازى  ــابقه دفاع كني در اين مس
ــتقيم به  ــز ديگر به تهران نرفتيم و مس در تبري
ــويم. بچه ها هم  جم آمديم تا آماده اين بازى ش
ــازى دارند و مطمئن  ــزه زيادى براى اين ب انگي
ــپوليس قرار  ــدرت كامل برابر پرس ــيد با ق باش
خواهيم گرفت.احمدى درباره حضور مربيان و 
ــى در پارس جنوبى تصريح  بازيكنان پرسپوليس
ــه بازيكنان  ــت ك ــائل طبيعى اس كرد: اين مس
ــابق خودشان قرار  يا مربيان مقابل تيم هاى س
ــان و مربيان  ــيد بازيكن ــد. مطمئن باش بگيرن
ــپوليس شرافت  شان را  پارس جنوبى مقابل پرس
ــد و در اين بازى دنبال نتيجه  زير پا نمى گذارن
ــتيم. ما در بازى رفت هم شكست  گرفتن هس
بدى خورديم و مى خواهيم آن باخت را جبران 
ــخ به اين  كنيم.دروازه بان پارس جنوبى در پاس
پرسش كه آيا دوست ندارد پرسپوليس قهرمان 
ــان كرد: اميدوارم تيمى قهرمان  شود، خاطرنش

شود كه لياقتش را دارد.

ورزشى

ــب پيروزى  ــوى جهان پس از كس قهرمان ووش
ارزشمند در ليگ حرفه اى سانداى چين، گفت: با 
اين موفقيت، انگيزه ام براى رسيدن به تركيب اصلى 
ــران و تصاحب مدال طالى  ــوى اي تيم ملى ووش
رقابت ها ى قهرمان جهان، چندبرابر شد.به گزارش 
ايسنا؛ الهه منصوريان قهرمان نامدار ووشوى آسيا 
ــد مبارزه حساس خود در ليگ  و جهان موفق ش
حرفه اى چين را با با برترى مقابل «ژانگ» قهرمان 
سال 2015 جهان و دارنده مدال طالى بازى هاى 
آسيايى اينچئون به اتمام رسانده تا افتخار تازه اى 
را كسب كند.وى پس از اين پيروزى، اظهار داشت: 
در عضويت تيم شانگهاى هستم و در اين مرحله 
ليگ حرفه اى چين با حريف بسيار قدرتمندى 
ــدم. تيمى كه در اين مبارزه به مصاف  رو به رو ش
ــم از قهرمانان مطرح جهان در تركيب  آنان رفتي
خود سود مى برد.منصوريان با اشاره به اينكه براى 
ــب برترى در اين مبارزه سختى هاى زيادى  كس
ــت، گفت:  ــده اس را در ماه هاى اخير متحمل ش
ــون برابر اين  ــيايى اينچئ در فينال بازى هاى آس
حريف چينى شكست خورده بودم و براى جبران 

باخت، اميد زيادى داشتم.وى ادامه داد: وقتى برابر 
حريفى شكست مى خوريد در مبارزه بعدى هم 
انگيزه زيادى داريد و هم ترس از باخت وجود دارد. 
ــكل شدم، اما  در راند اول مبارزه كمى دچار مش
ــت و تغيير  در راند دوم با ضربات متعدد پا و دس
روش مبارزه به طور كامل بر حريف چينى تسلط 
ــيدم.دارنده سه مدال  پيدا كرده و به پيروزى رس
بازى هاى آسيايى، تصريح كرد: تمرينات سختى 
كه داشتم جواب داد و قطعاً اين پيروزى مهم در 
آينده ورزشى ام تأثيرگذار است.وى در مورد نحوه 
برگزارى ليگ حرفه اى چين، گفت: مسابقات در 
ــت وزن برگزار مى شود كه هر تيم تنها يك  هش
ــرم زنان دارد و هفت  نماينده در وزن 52 كيلوگ
رقابت ديگر در بخش مردان است. تيم شانگهاى 
كه در آن عضويت دارم، اكنون در رتبه سوم جدول 
ليگ حرفه اى سانداى چين است.وى با اشاره به 
اينكه براى ادامه تمرينات و مسابقات ليگ چين تا 
45روز ديگر در شانگهاى خواهد بود، گفت: پس 

از بازگشت به ايران تمام تالشم را به كار مى بندم 
تا در مسابقات انتخابى تيم ملى ووشوى ايران به 
موفقيت برسم.قهرمان سال 2017 جهان، گفت: 
ــم  اميدوارم بتوانم به تركيب اصلى تيم ملى برس
تا در مسابقات قهرمانى سال 2019 جهان كه به 
ــانگهاى برگزار مى شود به  ميزبانى چين و در ش
يك مدال طالى ديگر برسم، چراكه اكنون انگيزه 
ــت. آشنايى خوبى از شهر  ــده اس ام چند برابر ش
ــانگهاى دارم و مى خواهم اينجا كسب طالى  ش

جهان را جشن بگيريم.

ــپوليس تهران در فصل 98/97 ليگ برتر،  پرس
ــان خود، به هيچ  ــه دليل ضعف بزرگ مهاجم ب
ــبى را از خود  ــت عملكرد مناس ــوان نتوانس عن
ــادات فراوانى متوجه آنها اين  ــه بدهد تا انتق ارائ
ــود. به گزارش  تيم و خصوصاً خط حمله اش بش
ــپوليس تهران در فصل 98/97   ورزش11، پرس
در فاز هجومى خود شديداً دچار ضعف و مشكل 
ــكل بزرگ عمالً در نيم فصل دوم  بود و اين مش
ــو را بريد تا با  ــگ برتر امان برانك رقابت هاى لي
عملكرد بد عليپور و بوديمير، خط ها فبك سرخ ها 
ــرار بگيرد و بعضاً آنها متهم  ــز در ظن اتهام ق ني
ــب براى مهاجمان  به قرار ندادن خوراك مناس
شدند تا برانكو نيز از چنگ منتقدين رها نشود 
و او به عنوان مسئول اصلى ناكامى هاى سرخ ها 
ــود!اين روزها بازيكنان پرسپوليس در  معرفى ش
اقدامى كه خيلى به نظر به نفع تيم و هوادارانش 
نمى آيد، به دنبال آن هستند تا در اين وضعيت 
بدى كه مهاجمان تيم خود كه به طور كل گلزنى 
را فراموش كرده اند، را به آقاى گل فصل تبديل 
كنند و اين ماجرا در اتفاقات رقم خورده در چند 
ــت؛ به طور  ــهود بوده اس هفتة اخير كامالً مش
مثال ها فبك هاى سرخ ها كه بيش از مهاجمين 
بوى گل مى دهند؛ از موقعيت هاى ايده آل خود 
ــور يا ماريو  ــى مى كنند تا على عليپ چشم پوش
بوديمير از موقعيت استفاده كنند و عنوان آقاى 
ــد و خصوصاً و بوديمير از  ــت بياورن گلى را بدس
زير بار فشار انتقادات خالص شود! پرسپوليس در 
اوايل دوران حضور برانكو، حس زيباى يكدستى 

را تجربه كرد و اتحاد ستودنى اش را به رخ فوتبال 
ــيد و به همين واسطه توانست از قعر  ايران كش
جدول خود را جدا كند و به عنوان مدعى اصلى 
قهرمانى شناخته شود؛ اما آن روزها پرسپوليس 
سراسر ستاره بود و آمادگى و انگيزه! شرايط آن 
ــا بابك حاتمى هيچ  ــا كه گلزنى طارمى ب روزه
تفاوتى نداشت، با امروز سراسر متفاوت است، چرا 
كه امروز در تركيب پرسپوليس شايد فقط يك 
بازيكن آماده پيدا شود و هر گل براى سرخ ها در 
كورس بزرگ قهرمانى، هزاران گل بيارزد!حال با 
اين تفاسير، آيا اصرار برانكو و ديگر پرسپوليسى ها 
براى رساندن عليپور به آقاى گلى و بازگرداندن 
روحيه به او و بوديمير با قراردادنشان در تركيب 
ــانس سرخ ها  اصلى، در حالى كه اين آخرين ش
ــت، رفتارى عقالنى و  ــب قهرمانى اس براى كس
ــت خواهد بود؟! آيا اگر پرسپوليس جام را  درس
بنا بر تصميمات احساسى و اشتباه كادر فنى و 
ديگر بازيكنان از دست بدهد و خود همين افراد 
در برابر انگشت اتهام هواداران قرار بگيرند، باز هم 

خبرى از اتحاد خواهد بود؟!

بال ا و ری داوران  ی  ب ض ه صا را

ی کردم کر  ی  ا هر دم به  ی آ ی به ز از و

یاز دارد الدو»  ان به چیزی بی از «رو ا هر یووه برای  لیگ 

می گذاری ان را زیر پا  ود را  پولی  ابل پر

بعد از ديدار با تاج در تركيه

ويلموتس جانشين كى روش مى شود؟

منصوريان: 

د دبرابر  ب طالی جهان چ گیزه ام برای ک ا
اتحاد كشندة پرسپوليس براى عليپور و بوديمير؛ 

؟! ب کار چی ا د  ی دا کو  برا

بهداد سليمى گفت: فدراسيون آينده بايد ارتباط 
ــيون جهانى را اولويت قرار دهد چراكه  با فدراس
ــى از آن ضربه خورديم. ــال خيل در اين چهار س

به گزارش ايسنا، بهداد سليمى در مورد انتخابات 
ــته اى كه بايد از  ــه بردارى و مهمترين خواس وزن
ــرد: به نظرم  ــت، بيان ك ــيون آينده داش فدراس
وزنه بردارى و وزنه برداران خيلى مظلوم هستند. 
ــى خودم  ــه اجتماع ــش در صفح ــد روز پي چن
ــگاه وزنه بردارى  ــرى از وضعيت يك باش تصاوي
منتشر كردم كه بازخورد عجيبى داشت و خيلى 
ــهرهاى ديگر به من پيام دادند  از وزنه برداران ش
ــگاه هاى آنها بهتر از اين نيست.  كه وضعيت باش
ــتان هاى ما  ــف دارد كه شهرس ــاً جاى تاس واقع
ــى دارند و ميله و  ــر امكانات اوضاع وخيم از نظ
ــالن هاى متروكه دارند.  صفحه هاى شكسته و س
ــيون آينده  يكى از مهمترين كارهايى كه فدراس
ــت و به  ــگاه ها اس ــام دهد تجهيز باش ــد انج باي

وزنه بردارى شهرستان ها رونق دهد. من منظورم 
فقط چهار سال اخير نيست بلكه در اكثر سال ها 
اين شرايط پيش آمده است. االن بايد قبول كنيم 
پدر و مادرها فرزندانشان را به سالن هاى متروكه 
نمى فرستند و همين باعث مى شود وزنه بردارى 
ــرود. او ادامه داد: بحث ديگر ارتباط  رو به افول ب
ــيون جهانى است كه در اين چهار سال  با فدراس
ــه خورديم. با توجه به آزمايش  خيلى از آن ضرب
ــوران آمدند تا از 12نفر  دوپينگ اخيرى كه مام
ــت بگيرند به نظرم فدراسيون جهانى برخى  تس
ــا مى دهد در غير  ــيون م كدها را دارد به فدراس
ــال  ــى كه 10س اين صورت دليلى ندارد از كس
ــروم هم  ــده و مح ــش مثبت ش ــش آزمايش پي
ــت و االن هم ديگر سمت وزنه بردارى  ــده اس ش
ــت بخواهند مجدداً تست دوپينگ بگيرند.  نيس
ــيون جهانى يكى از  ــاط با فدراس ــن رو ارتب از اي
ــيون آينده بايد در  اولويت هايى است كه فدراس

ــته باشد.سليمى  نظر بگيرد و ارتباط خوبى داش
همچنين گفت: بحث ديگر بودجه است. با توجه 
ــالع دارم قرار  ــرايط ارزى و تا جايى كه اط به ش
ــت 30درصد از بودجه فدراسيون ها كم شود،  اس
كسى كه رييس مى شود بايد به فكر اسپانسرى 
و آوردن حاميان مالى باشد. البته ليگ ما هم رو 
ــرايط ليگ به گونه اى  ــت و بايد ش به نابودى اس
پيش برود كه وزنه برداران ازلحاظ مالى حمايت 
شوند.سليمى در مورد اينكه گفته مى شود هنوز 
ــتگى اش مشخص نيست، تاكيد  تكليف بازنشس
ــن در ورزش قهرمانى  ــاره م ــور دوب ــرد: حض ك
ــت چراكه در بازى هاى آسيايى رسماً  منتفى اس
خداحافظى كردم اينكه چراكه فدراسيون سعى 
ــئله دامن  ــانه ها به اين مس مى كند از طريق رس
ــرده ام واقعاً دليلش  ــن اين كار را نك بزند كه م
ــم. چيزى كه من و مردم مى دانيم اين  را نمى دان
است كه ديگر قصد وزنه زدن ندارم. او در پاسخ به 

اين پرسش كه ادامه فعاليتش در وزنه بردارى به 
چه شكل خواهد بود، تصريح كرد: آقاى صالحى 
ــيد دوره سه ماه مربيگرى را  اميرى زحمت كش
ــن در نظر گرفت كه فكر  ــتان براى م در مجارس
ــال 98 باشد و فكر مى كنم بعد  مى كنم اواخر س
ــليمى در  از آن هم اتفاقات خوبى خواهد افتاد.س
پاسخ به اين پرسش كه در آينده به فكر رياست 
فدراسيون نخواهد بود، تصريح كرد: براى همين 
دوره خيلى ها پيشنهاد دادند كه ثبت نام كنم اما 
حقيقتاً من براى اين دوره در خودم نديدم كه اين 
كار ا انجام دهم. چون تازه ورزش قهرمانى را كنار 
ــتم از طرفى مى خواهم از لحاظ تحصيلى  گذاش
به شرايط ايده آل مديريتى برسم. همچنين بايد 
ــته  تجربه اى در زمينه مديريت يا مربيگرى داش
باشم كه بتوانم مديريت فدراسيون وزنه بردارى را 
انجام دهم. براى دوره بعد هم بايد ديد شرايط به 

چه شكل مى شود.

بهداد سليمى: 
وردی ی ضربه زیادی  یون جها درا دا با  باط  اطر ار ب



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7 در میان بگذارید.

 
ی��ک متخصص رادیوتراپی انکول��وژی، گفت: کم خونی 
همراه با فقر آهن در افراد باای ۴۰ سال می تواند نشانه 
ابتا به س��رطان روده بزرگ باش��د.به گزارش مهر، علی 
اخوان، در آستانه برگزاری کنگره جامعه جراحان اظهار 
داش��ت: این کنگره از هجدهم تا بیس��ت و دوم خرداد 

ماه س��ال جاری برگزار می شود که مباحث مختلفی از جمله تومور 
رکتوم، کلون، تومورهای زنان و سرطان پستان در آن مورد بحث و 
گفت و گو قرار می گیرد. وی با بیان اینکه امروزه یکی از سرطان های 

شایع مربوط به دستگاه گوارش است گفت: در برخی 
از مناطق کشور س��رطان معده و مری و در برخی از 
نقاط سرطان روده بزرگ و رکتوم شیوع بیشتری دارد 
ولی به طور کلی امروزه در میانه سرطان های دستگاه 
گوارش سرطان روده بزرگ و رکتوم آمار بیشتری را به 
خود اختصاص داده است.اخوان تاکید کرد: افراد باید هرگونه تغییر 
در اجابت مزاج خود از جمله یبوس��ت و اسهال های طوانی یا دفع 
خون در مدفوع و درد هنگام دفع را جدی بگیرند و جهت بررس��ی 

مشکل خود حتماً به پزشک مراجعه کنند. این متخصص رادیوتراپی 
انکولوژی بیان داش��ت: ابتاء به کم خونی از نوع فقر آهن در افراد 
باای ۴۰ سال می تواند از جمله عائم ابتاء به سرطان روده بزرگ و 
رکتوم باشد لذا افراد در صورتی که در آزمایش خون آنها این مشکل 
مشخص شد باید جهت بررسی های بیشتر حتماً به پزشک مربوطه 
مراجعه کنند. این متخصص رادیوتراپی انکولوژی خاطرنشان کرد: در 
کنگره جامعه جراحان امسال روش های نوین در درمان تومورهای 

رکتوم و انتهای روده بزرگ مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

 گنجاندن گردو در رژیم غذایی بهترین راهکار کاهش کلسترول 

 کم خونی همراه فقر آهن در افراد باای ۴۰ سال نشانه  ابتا به سرطان 

گردو به خاطر داشتن میزان باا امگا ۳ و سایر اسیدهای چرب ضروری برای فعالیت 
بدن و افزایش سوخت و ساز مفید است.به گزارش مهر، تحقیقات نشان داده است 
که افرادی که همراه یک رژیم پایین آورنده کلسترول گردو مصرف می کنند میزان 
کلسترول خون شان کاهش می یابد و مصرف روزانه یک تا دو عدد گردو در طول روز 
می تواند برای بدن مفید باشد.

زندگی 14 سه شنبه  ۲۴ اردیبهشت  ۱۳98    شماره 5۴55

 

 چای کیس��ه ای از زیبایی پوست ومو تا مس��ائل مربوط به خانه داری،کاربرد دارد چای سیاه حاوی 
تانیک اس��ید اس��ت که قرمزی و تورم پوست را از بین می برد. چای کیسه ای را در آب گرم گذاشته 
سپس آن را برای دو الی سه دقیقه روی قسمت مورد نظر بمالید. این کار را می توانید روزی دوبار انجام 

دهید تا به نتیجه دلخواهتان برسید.

اسکراب شکر از رایج ترین انواع اسکراب های 
خانگی اس��ت که برای از بین بردن موهای 
زیرپوستی نیز مناسب اس��ت. این اسکراب 
باعث می ش��ود از پوست ایه برداری صورت 
گی��رد و موهای زیرپوس��تی در بیایند. این 
اسکراب، پوست شما را بسیار نرم نیز می کند. 
یک فنجان شکر را با یک و نیم فنجان روغن 

زیتون ترکیب کنید. 

چای کیسه ای سیاه

 اسکراب شکر
س��رکه س��یب پایه ثابت اکثر نسخه های 
درمانی طب سنتی مطمئنا فواید و خواص 
بسیاری دارد . سرکه سیب برای کاهش تورم 
و امکان عفونت بسیار مؤثر است. کافی است 
کمی پنبه را به سرکه سیب آغشته کنید و 
به پوست بمالید و بگذارید کامل جذب شود، 
سپس ناحیه را با آب ولرم بشویید. این کار را 

روزی دو بار تکرار کنید.

 سرکه سیب

 خیار دارای خاصیت مرطوب کنندگی و ضد التهاب است و برای برطرف کردن آثار ناشی از موهای 
زیرپوستی بسیار مؤثر است. همچنین ویتامین سی موجود در خیار به بهبود در خارش پوست کمک 
می کند. چند تکه خیار را برای نیم ساعت در یخچال بگذارید تا کاماً خنک شوند و در طول روز مرتب 

روی قسمت آسیب دیده بمالید. 

2 خیار

3

1

4

5

 چند راهکار خانگی برای رفع موهای زیر پوستی

آفتاب یزد – فائزه مظفری : نوبت به آبله مرغان 
که مي رسد، همیشه سوااتي اینگونه ذهن ما را 
ب��ه خود درگیر مي کند: آی��ا آبله مرغان واگیردار 
اس��ت؟ آیا اگر آبله مرغان گرفته باش��یم زونا هم 
مي گیریم؟ آی��ا آبله مرغان فقط در افراد مس��ن 
ایجاد مي ش��ود؟ آیا ممکن است شخصي دو بار 
آبله مرغ��ان بگیرد؟ چط��ور مي توانیم عایم این 
دو بیماري را از هم تش��خیص دهیم؟ و سوااتی 
دیگر که ذهن افراد را درگیر می کند .با توجه به 
اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره با دکترایرج 
خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی 

گفت وگوکرده است .

وی در این باره می گوید : آبله مرغان بیماری ویروسی 
است که در اثر ورود ویروس "واریسا زوستر" شخص 

به این بیماری مبتا می شود .
دکترخس��رونیا خاطرنش��ان کرد: درابت��دا فرد 
مبت��ا ب��ه بیماری آبل��ه مرغان ، حالت��ی مانند 
سرماخوردگی و تب دارد و پس از گذشت دو الی 
سه روز دانه های قرمز رنگ بر روی پوست نمایان 
 می ش��ود که به مرور زمان ای��ن دانه ها چرکی

 می شود وحالت پوسته پوسته می شود .
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ادامه داد: 
ی��ک هفته بعد از روی��ش دانه های قرمز بر روی 
پوس��ت فرد مبتا به بیماری آبله مرغان ، ریزش 
پوسته ها آغاز می ش��ود که در این موقع امکان 

انتقال بیماری به افراد دیگر وجود دارد .
وی اظهارکرد:معم��وا کودکان زیرده س��ال که 
به بیماری آبله مرغان مبتا می ش��وند، درمدت 
کوتاه��ی بهبود می یابند اما در بزرگس��اان، این 
مدت بیشتراست و احتمال بروز عوارض در آن ها 

بیشتر است. 
دکتر خسرونیا بیان کرد : پس از بهبودی بیماری 
آبله مرغان ، فرد برای تمام زندگی در برابر آبله مرغان 
ایمنی دارد. گاهی پس از طی شدن سیر بیماری 
آبله مرغان، ویروس در بدن به حالت خفته باقی 
می ماند ،این ویروس خفته ممکن اس��ت سال ها 
بعد دوباره بیدار شده و بیماری زونا را ایجاد کند.
این متخصص ابراز داش��ت : ش��ایع ترین عارضه 

بیماری آبله مرغان، عفونی شدن ضایعات پوستی 
می باشد که به صورت جوش های چرکی و غالبا 
دردناک تظاهر کرده و با بجای گذاری اس��کار یا 
جوش��گاه بهبود می یابد. از دیگر عوارض نسبتا 
ش��ایع بیماری عفونت های سیس��تم تنفس��ی 
خصوصا عفونت بافت ریه ها یا پنومونی می باشد 
که با تب های شدید، سرفه های خلطی همراه با 
تنگی نفس و سختی تنفسی تظاهر می کند که 
ممکن اس��ت بعد از اتم��ام دوره بیماری و بهبود 

نسبی جوش ها بروز نماید .
وی اف��زود : درم��ان بیماری آبل��ه مرغان اغلب 
معط��وف ب��ه کنترل تظاه��رات بیم��اری مانند 
 اس��تفاده از داروه��ای ت��ب ب��ر جه��ت کنترل
 ت��ب و اس��تفاده از داروهای ض��د خارش جهت 
کنترل خارش ضایعات می باشد ودر بیشتر مواقع 

نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست .
دکتر خسرونیا توصیه کرد: کودکان مبتا بیماری 
 آبله مرغ��ان روزانه ب��ا اس��تفاده از صابون های 
ضد عفونی کننده استحمام شده وتشویق گردند 
از خاراندن ضایعات خودداری نمایند. بدین منظور 
ازم است ناخن های کودک را کوتاه نگهداشته تا 

از صدمه زدن به جوش ها جلوگیری شود.
رئیس جامعه پزش��کان متخصص داخلی اظهار 
ک��رد : یکی از راه های اصلی پیش��گیری از ابتا 
ب��ه بیماری آبله مرغان ع��دم تماس با فرد بیمار 
و ایزوله کردن فرد مبتا می باش��د تا زمانی که 
تمامی جوش های سطح بدن فرد مبتا خشک 

شده و ضایعه آبداری وجود نداشته باشد.
وی در پایان گفت : ابتا به آبله مرغان برای برخی 
از افراد از جمله زنان باردار به دلیل اینکه موجب 
ایجاد نقص در جنین یا سقط جنین وجود دارد 
و افرادی که دارای سیس��تم ایمنی بدن ضعیفی 
هستند مانند افرادی که شیمی درمانی می کنند، 
خطرناک است و همچنین در صورتی که ضایعات 
زونا در ناحیه چشم مشاهده شد حتما افراد باید 
به پزشک مراجعه کنند بدین خاطر که احتمال 

آسیب رساندن به بینایی فرد وجود دارد.

محقق��ان معتقدن��د کافئین بیش ازح��د در بدن 
باعث ناراحتی قلبی می ش��ود ام��ا تحقیق جدید 
نشان می دهد حفظ س��طح خاصی از کافئین در 
 بدن می تواند مضر نباش��د. به گزارش خبرآناین،
 بر این اساس مرگ های ناشی از بیماری های قلبی 
براثر خوردن بیش ازحد کافئین در بدن ثابت شده 
اس��ت و تحقیق مذکور تأکید می کند که خوردن 

بیش از 6 فنجان قهوه در روز خطر مرگ ناش��ی 
از ناراحت��ی قلبی را تا 22 درصد افزایش می دهد.
این تحقیق بر اساس تحلیل جامعه آماری و روی 
ژن CYP1A2 به عنوان متابولیزه کننده کافئین 
تمرکز کرده اس��ت.تحقیق مذکور روی این نکته 
تأکید می کند که خوردن روزانه 6 فنجان می تواند 

محافظت کننده هم باشد.

یک متخص��ص تغذیه گفت: روزه داران مبتا به 
دیابت بای��د در این ایام مواد قن��دی را حذف و 
نشاسته ها را جایگزین آن کنند.به گزارش مهر، 
برلیان��ت بزرگمهر متخصص تغذیه درباره تغذیه 
روزه داران مبتا به فش��ار خون باا توضیح داد: 
ای��ن افراد باید با نظر پزش��ک روزه بگیرند و در 
ص��ورت روزه گرفت��ن نیز حتماً بای��د از مصرف 
غذاهای شور و چرب پرهیز کنند.بزرگمهر افزود: 
روزه داران دارای فشار باید مصرف موادی ازجمله 
س��ااد، نان س��بوس دار و س��بزی را به منظور 
تنظیم قند خون در برنامه غذایی خود قرار دهند.
وی ضمن اشاره بر لزوم ورزش یا پیاده روی برای 
این افراد، اظهار داشت: به عاوه این دسته از روزه 
داران لزوماً از خوردن مواد شیرین، شور و گوشت 
قرمز ت��ا حد امکان پرهی��ز کنند.این متخصص 
تغذیه در خص��وص افراد دیابتی نیز توضیح داد: 
بیماران دیابتی ابتدا به پزش��ک مراجعه کنند و 
در صورت نبود مش��کل روزه بگیرند. در صورت 
نبود مانعی برای روزه گرفتن نیز مواد نشاسته ای 

را جانشین مواد قندی و شیرین کنند تا قند آنها 
در طول روز متعادل باشد. مصرف قند برای این 
افراد در ماه مبارک رمضان باید به حداقل برسد و 
 سعی شود از مواد شیرین همچون خرما استفاده

 شود.
بزرگمهر درباره مص��رف مایعات نیز عنوان کرد: 
در این ایام بهتر اس��ت چای کمتر مصرف شود 
چ��ون موجب دفع مواد مغذی از بدن می ش��ود. 
به عاوه متأس��فانه برخ��ی در فاصل��ه افطار تا 
سحر از نوش��ابه های گازدار به جای آب استفاده 
می کنند اما این امر بس��یار برای بدن مضر بوده 
و باید از آن پرهیز ش��ود.وی ضمن اشاره بر لزوم 
مصرف وعده س��حری افزود: مصرف مواد دارای 
نشاس��ته از جمل��ه برنج، ن��ان، ماکارونی، گندم 
و جو ب��ه دلیل اینکه قند ب��دن را به تدریج باا 
می برند و از گرس��نگی جلوگی��ری می کنند در 
وعده سحر ضروری است. به همین منظور بهتر 
 اس��ت روزه داران وعده سحری را به طور خاصه

 میل نکنند.

 گفتگو

یافته  

توصیه  

 آفتاب یزد در گفت و گو با رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی بررسی کرد 
آبله مرغان چیست و چه عائمی دارد؟

 قهوه برای قلب مضر است؟

روزه داران دیابتی مواد قندی را حذف کنند

 یک هفته بعد از رویش دانه های قرمز 
بر روی پوست فرد مبتا به بیماری آبله 
مرغان ، ریزش پوسته ها آغاز می شود 
که در این موقع امکان انتقال بیماری به 

افراد دیگر وجود دارد

موهای رش�د نکرده که معموا با نام موهای زیر پوستی شناخته می شوند، موهایی هستند 
که پیچ خورده و به داخل پوست رفته اند و به جای اینکه به سمت باا رشد کنند و از پوست 
بیرون بیایند،  در زیر پوس�ت رش�د کرده اند. در اکثر موارد، موهای زیر پوستی خودبخود از 
پوست بیرون می آیند. اما برخی درمان های خانگی و ساده  برای این مشکل وجود دارند که 
می توانند فرایند بهبود را سرعت بخشیده و التهاب و قرمزی پوست را در این نواحی از بین 
ببرند.به گزارش سامت نیوز،در این مطلب راهکارهای ساده برای برطرف کردن این مشکل 

را توضیح خواهیم داد.

   لوپ��وس ی��ک بیم��اری خودایمنی اس��ت که 
9۰ درصد مبتایان را زنان تش��کیل می دهند؛ 
بیماری ه��ای خود ایمنی به بیماری هایی گفته 
می ش��ود که در آن سیس��تم ایمنی، بافت های 
س��الم بدن را به عنوان یک عامل خارجی فرض 
ک��رده و ب��ه آن ها حمل��ه می کند. ب��ه گزارش 

ایرن��ا، مطالعات جدید نش��ان می دهد تجربیات 
و اس��ترس های منف��ی دوران کودک��ی اعم از 
چالش ه��ای خانوادگی، بی توجه��ی  به کودک 
یا سوء اس��تفاده روحی و جس��می می تواند بر 
ش��دت بیماری لوپوس در بزرگسالی موثر باشد 
و افرادی که دوران کودکی ناآرامی داش��ته اند، 

 هن��گام ابت��ا به لوپ��وس عائم ش��دیدتری را 
تجربه می کنند، س��امت کلی کمت��ری دارند 
و احتمال بروز افس��ردگی در این افراد بیش��تر 
اس��ت.لوپوس به دو نوع DLE و SLE تقسیم 
بن��دی می ش��ود. نقط��ه ه��دف DLE معموا 
پوست اس��ت و روی ارگان های دیگر بدن تاثیر 

نمی گذارد. نوع SLE جدی تر اس��ت و عاوه بر 
پوس��ت، اندام های حیاتی را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. در نوع ش��دید بیماری، بافت مفاصل 
و عض��ات و غش��ای ریه، قل��ب، کلیه ها و مغز 
آس��یب می بیند. تش��نج، افس��ردگی، گیجی و 
سکته مغزی، از عوارض لوپوس هستند.خستگی 
 و ناتوانی از مهمترین و اولین نشانه های لوپوس

 است. 

 تاثیر تجربیات منفی کودکی بر شدت بیماری لوپوس

ش��رکت گازاس��تان یزد در نظر دارد به منظوراجرای عملیات نصب سیس��تم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار CGS  اول ،CGS دوم یزد و 
نیروگاه آلستوماز طریق مناقصه اقدام نما ید . لذا براساس آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده 12 قانون بر گزاري مناقصات به شماره8۴136 /ت  3356۰ همورخ 
85/۰7/16 از کلیه شرکتهاي تایید صاحیت شده ازسویسازمان برنامه و بودجه  کشور که داراي حداقل پایه 5در رشته نیرو و گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی 
امور پیمانکارانمورد تایید اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالي ارجاع کار میباشنددعوت به عمل مي آید که از تاریخ نشر این آگهي به منظور 
دریافت اسناد ارزیابي توان اجراي کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IRمراجعه نمایند. 

شماره تلفن تماس:3192232۰-۰35 نمابر ۰35-36238522
ضمناً نامه اعام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابي کیفي میبایست حداکثر )دو هفته (1۴روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهي فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه 

و اخذ شماره به امور قراردادهاي شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
=وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي کند .

روابط عمومی=فرم آگهي الکترونیکي مناقصه از طریق پایگاه اینترنتي www. shana.ir  و www. nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است.

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یك مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران(

مناقصه شماره : 346680
مجوز شماره : 1398/922

چاپ  نوبت اول : 98/۲/۲۴            چاپ  نوبت دوم : 98/۲/۲8

ول 
ت ا

 نوب

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گازاستان یزد

تحقیقات نش��ان می دهد زایمان زودرس )زایمان قبل از هفته 
37 ب��ارداری( موجب توقف رش��د کامل کلیه ها در مرحله آخر 
بارداری می ش��ود که در نتیج��ه نفرون های کمتری در کلیه ها 
تش��کیل می شود؛ نفرون ها فیلترهای هس��تند که مواد زائد و 
س��می را از بدن خ��ارج می کنند. به گ��زارش مهر،تعداد کمتر 
نفرون ها با ابتاء به فش��ارخون باا و بیماری پیشرونده کلیوی 
در سنین باا مرتبط است. محققان دریافتند زایمان زودهنگام 
با افزایش دوبرابری ریس��ک ابتاء ب��ه بیماری مزمن کلیوی تا 

سنین میانسالی مرتبط است.
 28 هفت��ه  از  )کمت��ر  زودرس  بس��یار  زایم��ان  همچنی��ن 
 بارداری( افزایش ریس��ک ابت��اء به بیماری مزم��ن کلیوی را 
س��ه برابر افزایش می دهد.به گفته محققان، رابطه بین زایمان 
زودرس و بیم��اری مزم��ن کلیوی تا س��ن 9 س��الگی بس��یار 
 قوی اس��ت، س��پس این روند تضعیف می ش��ود، اما در سنین
  1۰ تا 19 س��ال و 2۰ تا ۴3 سال همچنان به میزان باا وجود 

دارد.

ب��ه گفته محققان، اس��ترس در اوایل زندگی م��ی تواند منجر 
به افکار منفی ش��ود که نتیجه آن، ابتا به اختال افس��ردگی 
در س��نین بااس��ت.به گزارش مهر، به گفته محققان دانشگاه 
بریستول بریتانیا، افس��ردگی ناشی از تأثیر متقابل فرایندهای 
بیولوژیکی و روانش��ناختی بر یکدیگر است.محققان با استفاده 
از موش های آزمایش��گاهی تازه به دنیا آمده نشان دادند زمانی 
که این موش ها در معرض هورمون استرس »کورتیکوسترون« 
قرار گرفتند، نس��بت به حاات منفی در میزان ش��ناخت شان 
به مراتب حس��اس تر ش��دند.تحقیق نش��ان داد که این میزان 
"کورتیکوس��ترون" تأثی��ری ب��ر موش های عادی نداش��ت، اما 
موج��ب ب��روز ح��اات و واکنش ه��ای منف��ی در موش های 
ت��ازه بدنیا آمده ش��د.همچنین آنها دریافتن��د موش های تازه 
متولدش��ده در مورد یادگیری ارزش پاداش ناموفق بودند.بروز 
این اختال در ش��ناخت مرتبط با پاداش جالب اس��ت چراکه 
 همین مس��ئله یکی از ویژگی های اصلی افس��ردگی محسوب 

می شود.

محقق��ان دریافتن��د میزان ب��اا »پلی کلرو ب��ی فنیل«ها در 
خون می تواند منجر به مرگ زودهنگام ش��ود.به گزارش مهر، 
پل��ی کلرو بی فنی��ل )PCB( گروهی از آاینده های زیس��ت 
محیطی هس��تند که برای سامت انس��ان ها و سایر موجوات 
زنده خطرناک هس��تند.در ای��ن مطالعه، بالغ ب��ر 1۰۰۰ فرد 
س��المند در رده س��نی 7۰ س��ال برای م��دت طوانی تحت 
نظ��ر بودن��د.PCB بس��یار به ُکن��دی تجزیه می ش��وند و در 
بافت چربی ذخیره می ش��وند و در ب��دن باقی می مانند.دراین 
مطالعه، غلظت PCB خون ش��رکت کنندگان در س��ال های 
2۰۰1 تا 2۰۰۴ اندازه گیری وس��پس در زمان رس��یدن آنها 
تا س��ن 75 س��الگی، غلظت آن ان��دازه گیری ش��د.در طول 
دوره 1۰ س��اله مطالعه مش��خص ش��د اف��راددارای بااترین 
می��زان PCB درخون ، 5۰ درصد بیش��تر با مرگ بخصوص 
به دلیل بیم��اری قلبی-عروقی، روب��رو بودند.مطالعات قبلی، 
 رابطه بین میزان باا PCB در خون را با تصلب شریان نشان

 داده بود.

PCB  خون و مرگ زودهنگام  ارتباط استرس  با افسردگی تاثیر  زایمان زودهنگام بر کلیه



ــيون اميد مجلس شوراى اسالمى،  محمود صادقى عضو فراكس
ــوراى عالى امنيت ملى ايران در  درباره ضرب االجل 60 روزه ش
ــتن دارى  ــورد برجام گفت: ايران بيش از اندازه از خود خويش م
نشان داد، فكر مى كنم انتظار مى رفت ايران خيلى زودتر از اينها 

از اين ضمانت اجرا در برجام استفاده كند.
وى افزود: خروج يكجانبه آمريكا از برجام به عدم اجراى تعهدات 
ساير كشورها منجر شد، خروج آمريكا بر طرف اروپايى نيز تاثير 
ــت اعمال فشارى كه آمريكا داشت موجب شد آنها هم به  گذاش

تعهدات خود در لغو تحريم ها عمل نكنند.
ــيون اميد مجلس شوراى اسالمى  اين عضو فراكس
ــت  تصريح كرد: ايران تكاليف خود را انجام داده اس
ــام تكاليف بارها مورد تاييد آژانس انرژى  و اين انج
ــت اگر منافع  اتمى قرار گرفت بنابراين طبيعى اس

ــت،  ــود ماندن در آن معقول نيس ايران در اين توافق تامين نش
ــاس  هرچند ايران هنوز قصد خروج از برجام را ندارد ولى بر اس
بندهاى 26،36 و 37 برجام مى تواند از حق خودش دفاع كرده 

ــش تعهدات عمل  ــو متقابل در جهت كاه و به نح
كند. اين بندها حتى به نوعى حق عدم اجراى كامل 

تعهدات يعنى خروج از برجام را به ايران مى دهد.
به گزارش ايسنا، صادقى عنوان كرد: به نظر مى رسد 
اين ضرب االجل 60 روزه يك هشدار براى طرفين 
ــت و تاكيد دارد كه اين توافق بايد براى طرفين  ديگر برجام اس
ــد، آنها نبايد توقع داشته باشند اين انتفاع يكجانبه  برد برد باش

باشد.

سه شنبه  24 ارديبهشت  1398    شماره 5455 سياسى

ژاپن براى مذاكره با كره شمالى اعالم آمادگى كرد

د بود وثر خوا ی  ی  ی ا ۶ روزه شورای عا 5ضرب االجل 

به  رغم آزمايش هاى موشكى اخير پيونگ يانگ ، دولت توكيو ديروز دوشنبه اعالم كرد كه 
به دنبال برپايى مذاكرات مستقيم با كره شمالى است. به گزارش ايرنا به نقل از رويترز، 

«يوشى هيد سوگا»، دبير كابينه ژاپن گفت، موضع دولت توكيو با وجود آزمايش هاى 
موشكى پيونگ يانگ تغييرى نكرده است و ما همچنان به دنبال برپايى مذاكرات با 

كره شمالى هستيم. 

1515 aftab.yz@gmail.com

آفتاب يزد در اين باره با حسين كنعانى مقدم و صباح زنگنه گفت وگو كرده است

ــار در  آفتـاب يـزد- گـروه سياسـى : انفج
ــى در نزديكى آب هاى  ــتى تجارى امارات 4 كش
ــور . خبرى كه ابتدا منتشر  ــرزمينى اين كش س
ــپس تكذيب، اما با گذشت زمان معلوم  شد و س

شد كه ماجرا عين واقعيت است .
ــتى تجارى اين  ــد كرد 4 كش ــاال امارات تايي ح
ــور هدف عمليات خرابكارى قرار گرفته اند.  كش
ــار در مجموع هفت  ــر انفج ــى مبنى ب خبرهاي

كشتى بين المللى نيز شنيده شد.
ــمى وزارت خارجه امارات  با اين حال به طوررس
ــى تجارى  ــتى غيرنظام ــار كش ــالم كرد چه اع
ــرض عمليات  ــنبه  در مع ــى روز يكش چندمليت
تخريبى در نزديكى ساحل شرقى اين كشور قرار 
گرفتند. هر چند وزارت خارجه امارات اعالم كرد 

كه اين حمله تلفات انسانى به دنبال نداشت.
ــت:  ــه امارات آمده اس ــه وزارت خارج در بياني
ــات الزم را اتخاذ كرده و  ــات ذى ربط اقدام مقام
ــى و بين المللى  ــازمان هاى محل با همكارى با س
ــى را آغاز كرده و به محض پايان  تحقيق و بررس

يافتن تحقيقات نتايج آن را اعالم خواهد كرد.
ــه امارات در بيانيه خود اعالم كرد،  وزارت خارج
ــتى هاى تجارى  ــه عليه كش ــات خرابكاران عملي
ــا «تحولى خطرناك»  ــد جان خدمه آنه و تهدي

محسوب مى شود.
ــه هيچ گونه  ــده ك در بيانيه همچنين تاكيد ش
ــتى ها به محيط خارج  ــواد زيان آور از اين كش م

نشت نكرده است.
ــالم كرد،  ــارات همچنين اع ــه ام وزارت خارج
ــكل  ــارات و بندر الفجيره به ش ــت در ام وضعي
ــت و كارهاى تجارى در بندر فجيره  طبيعى اس

بدون توقف ادامه دارد.
ــى بايد براى  ــرد: جامعه جهان ــارات تأكيد ك ام
ــالمت  ــرى از به خطر افتادن امنيت و س جلوگي

دريانوردى اقدام كند.
ــه منابع خبرى  ــى رخ داد ك ــن اتفاق در حال اي
ــديد  متعددى اعالم كردند كه چندين انفجار ش
ــده و پس از اين  ــارات را لرزان ــدر الفجيره ام بن
ــديدى رخ داده  ــوزى بسيار ش انفجارها، آتش س
ــوع اين انفجارها را  ــت، خبرگزارى امارات وق اس
ــپوتنيك  ــرد. خبرگزارى اس ــر تكذيب ك پيش ت
ــا 10 نفت كش در  ــزارش داده بود كه هفت ت گ
ــت و دليل اين  ــش گرفته اس ــن انفجارها آت اي

ــويى آنطور كه  ــت. از س رخداد هنوز معلوم نيس
ــانه اى همچنين به  ــنا مى نويسد منابع رس ايس
ــاهدان از پرواز جنگنده هاى آمريكايى  نقل از ش
ــر داده بودند.  ــر فراز اين بندر خب ــوى ب و فرانس
ــزارى امارات به  ــت كه خبرگ ــن در حالى اس اي
ــالم كرد كه  ــانه اى الفجيره اع ــل از دفتر رس نق
ــا در اين بندر طبق معمول ادامه دارد.  فعاليت ه
دفتر رسانه اى الفجيره از رسانه ها خواسته است 
ــر اخبار دقت داشته و به منابع رسمى  تا در نش

متكى باشند.
واکنش امارات به حمله به نفتکش ھای این کشور

ــى از بزرگترين  ــره يك ــت بندر فجي گفتنى اس
ــتى در جهان بوده  قطب هاى سوخت گيرى كش
و نزديك به بندر هرمز قرار دارد.در بيانيه اى كه 
در خبرگزارى WAM منتشر شد، آمده است: 
ــتى هاى تجارى  هدف خرابكارى قرار دادن كش
ــاق خطرناكى ــى خدمه آنها اتف ــد زندگ و تهدي

 به شمار مى رود.
ــده  ــتى هاى هدف گرفته ش ــن بيانيه به كش اي
ــاره نكرده اما اعالم كرده كه اين كشتى ها از  اش
مليت هاى مختلفى بوده اند و اين اتفاق به نشت 

آلودگى منجر نشده است.
ــكل مى گيرد  ــه اين اتفاقات اما در حالى ش هم
ــيده اند و  ــه اى به اوج رس ــه تنش هاى منطق ك
ــاو هواپيمابر و  ــنگتن اعالم كرده كه يك ن واش
ــاير نيروها از جمله بمب افكن ها را به منطقه  س

خليج فارس اعزام كرده اند .
در اين بين، خبرگزارى دولتى عربستان سعودى 
ــتان  گزارش كرد خالد الفالح، وزير انرژى عربس
سعودى اظهار كرده كه دو نفتكش سعودى نيز 
ــه در نزديكى آب هاى  ــه خرابكاران در يك حمل
ساحلى امارات متحده عربى هدف قرار گرفته و 

متحمل خسارت قابل توجهى شده اند.
ــير بازگشت به  ــتى ها در مس وى گفت: اين كش
عربستان سعودى بودند تا به بارگيرى نفت خام 
به مقصد آمريكا بپردازند با اين حال وزير انرژى 
عربستان سعودى به نام اين نفتكش ها اشاره اى 

نكرد.
ــالت تلفات  ــبختانه اين حم ــت: خوش فالح گف
ــته است اما باعث  ــت نفتى به دنبال نداش يا نش

صدمه ديدن قابل توجه اين دو كشتى شد.
ابراز نگرانی تھران

سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان حوادث 
ــتى در درياى  ــنبه براى اين چند كش روز يكش
ــيار نگران كننده و تاسف بار دانست  عمان را بس
ــدن ابعاد دقيق اين حادثه  ــن ش و خواهان روش
ــيد عباس موسوى با اشاره به تأثير منفى  شد.س
اين حوادث بر سالمت كشتيرانى و امنيت عبور 
ــه از  ــبت به هرگونه دسيس ــرور دريايى نس و م
سوى بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنيت 
ــيارى  ــان هوش ــدار داد و خواه ــه هش در منطق
كشورهاى منطقه نسبت به هرگونه ماجراجويى 

از سوى عوامل خارجى شد.
ــى از حادثه روى داده  ــه هنوز جزئيات در حاليك
ــخص  ــببين اين اتفاق مش ــده و مس ــان نش بي
ــتند اياالت متحده نيز در پى حوادث اخير  نيس
ــردد در نزديكى بندر  ــبت به ت درياى عمان، نس

«فجيره» هشدار داده است . از سويى فارس هم 
در گزارشى مى نويسد تيم تحقيقات بين المللى 
ــه «هدف  ــى حادث ــب براى بررس از يكشنبه ش
ــارى» در نزديكى  ــتى تج قرار گرفتن چهار كش
ــدر فجيره  ــارات، وارد بن ــرزمينى ام آب  هاى س
ــى  ــورهاى عرب ــاق كش ــن اتف ــى اي ــد.در ط ش
ــيه خليج فارس نيز به اين حادثه  واكنش  حاش
ــوراى همكارى خليج فارس در  ــان دادند . ش نش
بيانيه اى «عمليات خرابكارانه عليه چهار كشتى 
تجارى» در نزديكى آب هاى منطقه اى امارات را 

محكوم كرد.
بنا بر گزارش خبرگزارى رويترز، «عبداللطيف الزيانى» 
ــارس در  ــكارى خليج  ف ــوراى هم ــر كل ش دبي
ــن رفتارهاى  ــرد كه «چني ــن بيانيه تأكيد ك اي
ــش و  ــش تن ــه افزاي ــد ب ــئوالنه مى توان غيرمس
درگيرى در منطقه بينجامد و منافع ملت ها را با 

خطر بزرگى مواجه سازد.»
وزارت خارجه عربستان سعودى هم  در بيانيه اى 
ــه بندر فجيره، آن را  ضمن محكوم كردن حادث
ــوردى و امنيت جهانى»  ــراى دريان «تهديدى ب
ــتان  ــه عربس ــه وزارت خارج ــت.در بياني دانس
سعودى بر همبستگى اين كشور با امارات براى 
ــده  مقابله با «عمليات هاى خرابكارانه» تأكيد ش

است.
«سفيان القضاه» سخنگوى رسمى وزارت خارجه 

ــور با هر  اردن «بر موضع ثابت و مخالف اين كش
ــات جنايتكارانه و تهديد عليه امنيت  گونه اقدام
ــالمت دريانوردى در خليج (فارس)» تأكيد  و س
ــا صدور بيانيه اى  ــرد.وزارت خارجه مصر نيز ب ك
ــدر فجيره، بر  ــردن حادثه بن ــن محكوم ك ضم
ــارات براى مقابله  ــتگى با دولت و ملت ام همبس
ــى تالش هاى مربوط  ــا تمامى چالش ها و تمام ب
ــارات، تأكيد كرد.در اين  ــم زدن ثبات ام به بره
بيانيه آمده است كه قاهره هر گونه تالشى براى 
ــالمت تمامى  برهم زدن امنيت ملى امارات و س
مرزهاى زمينى و دريايى آن را محكوم مى كند.

ــدور بيانيه اى  ــن هم با ص ــه بحري وزارت خارج
ــارات را محكوم كرد و  ــه در بندر فجيره ام حادث
گفت : «بحرين به شدت عمليات هاى خرابكارانه 
و هدف قرار گرفتن كشتى هاى تجارى غيرنظامى 
ــى آب هاى منطقه اى امارات در درياى  در نزديك
ــى امارت فجيره را محكوم  ُعمان واقع در نزديك
ــى جنايتكارانه و تهديدى  مى كند و آن را اقدام

براى امنيت و سالمت دريانوردى مى داند.
بحرين همچنين بر حمايت از تمامى تصميمات 
ــظ امنيت و منافع  ــارات براى حف ــات ام و اقدام
ــت به  خود تأكيد كرد و از جامعه جهانى خواس
مسئوليت خود براى تضمين سالمت دريانوردى 
و مقابله با هر گونه تهديدى براى صلح و امنيت 

بين المللى، عمل كنند.
همچنان كه گفته شد ايران نيز در واكنشى اين 

اقدام را محكوم كرده است. 
سناریوھای یک حمله

حسين كنعانى مقدم فعال سياسى بابيان اينكه 
امنيت خليج فارس براى ايران هميشه مهم بوده 
ــورهايى كه نقش اساسى در  است و يكى از كش
ــت به آفتاب يزد گفت:  اين امنيت دارد ايران اس
ــيار  ــتى ها افتاد بس «اتفاقى كه درباره اين كش

ــتى اين حادثه را  ــف بار بود و ايران به درس تاس
ــه در اين اتفاق نيز  ــت ك محكوم كرد. بعيد نيس
ــابه سازى  ــتى براى مش ردپاى رژيم صهيونيس
يك يازده سپتامبرمجدد دركار باشد. به عبارتى 
ــاخت  ــتى ها همان س ــايد حمله به اين كش ش
ــد  ــپتامبر براى توجيه حركات آتى باش يازده س
ــت آمريكا انجام دهد. دراين مسير  كه ممكن اس
ــت عربستان يا امارات خود نيز به اين  ممكن اس

موضوع كمك كنند.»
ــناريوى دوم اين است كه اين  وى مى گويد: «س
ــت تا توجيه  حمالت براى آن صورت گرفته اس
حضور نيروهاى آمريكايى براى ايجاد امنيت در 

منطقه باشد.»
ــد: «هرگونه  ــار مى كن ــى اظه ــن فعال سياس اي
ــورهاى  درگيرى يا تنش در اين ناحيه تمام كش

اسالمى را به خود مشغول خواهد ساخت».
ــون واكنش ايران در اينباره  كنعانى مقدم پيرام
ــاد. واكنش  ــن اتفاقى نبايد مى افت گفت: «چني
وزارت خارجه همچنان بايد در مسير محكوميت 
ــورمان بر اين  ــويى كش ــد و از س اين اقدام باش
ــتان نبايد  موضوع تاكيد كند كه امارات و عربس
خودشان را اسير ماجراجويى آمريكايى ها كنند، 
ــد امنيت خليج  ــا مى توان ــى كه مطمئن موضوع

فارس را تحت فشار قرار دهد.»
باید منتظر روشن شدن ابعاد ماجرا شد 

ــناس مسائل بين الملل اظهار  صباح زنگنه كارش
ــورى مايل نيست در حيطه  مى دارد: «هيچ كش
مناطق خودش شاهد چنين اتفاقاتى باشد. چرا 
كه بى ترديد چنين موضوعى بر اعتبار آن كشور 
ــن شدن  ــه وارد مى كند. بايد منتظر روش خدش
ــيله اى كه به چنين  ــاق، حجم آن و وس نوع اتف
ــر مبناى آن  ــده بود و ب انفجارهايى منجرب ش

آينده خليج فارس را مورد ارزيابى قرار داد.»

ــاره داشت كه   در هر صورت بايد بر اين نكته اش
ــت منطقه و امنيت  ــد ايران همواره بر امني تاكي
ــال ها  ــارى در همه اين س ــاى دريايى تج راه ه
ــورها بايد بتوانند از اين  ــت و همه كش بوده اس
ــتفاده كنند. از طرفى  ــراه به نحو صحيحى اس آب
ــيار ضرورى  ــى در منطقه، بس ــكارى امنيت هم
ــى كه در ناحيه  ــت. بى ترديد با هر نوع اتفاق اس
ــرف  ــورهاى مش ــارس بيفتد همه كش ــج ف خلي
ــق و تفحصى  ــراه حق دارند كه تحقي ــر اين آب ب
ــه حوادث ــت اينگون ــد تا عل ــاره كنن ــن ب در اي

 مشخص شود.
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تهران هم محكوم كرد
 و هم ابراز نگرانى

مشاور موگرينى: 
بال ون ب د جان بو
گ ا  درگیر کردن ایران با ج

ــاور فدريكا موگرينى در گفت وگويى ضمن  مش
ــاره به  ــت برجام و همچنين اش ــاره به اهمي اش
ــودن رويكردهاى جنگ طلبانه دولت  بى نتيجه ب
ــه اروپا مانند آمريكا اهداف  آمريكا تاكيد كرد ك
پنهانى ندارد و حداقل 120 روز زمان نياز است تا 
بتواند حسن نيت خود درباره پايبندى به تعهدات 
ــد. به گزارش  ــان ده برجامى اش را به ايران نش
ايسنا، پايگاه اينترنتى شبكه راديويى سى بى سى 
بخشى از گفت وگوى اين شبكه با ناتالى توچى، 
مشاور فدريكا موگرينى، مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا را منتشر كرد. توچى درباره نگرانى 
كسانى كه سعى دارند از تنش ميان آمريكا و ايران 
ــا به ويژه نگرانى هاى  بكاهند مى گويد: نگرانى ه
اتحاديه اروپا به چند دليل بسيار جدى هستند. 
ــه جامع اقدام عمل  ــت كه برنام منظورم اين اس
ــته اى ايران، يك  ــترك يا همان توافق هس مش
عنصر مهم در قانون جهانى منع اشاعه تسليحات 
هسته اى است كه به وضوح در آينده مورد استناد 
قرار خواهد گرفت و همچنين عنصرى مهم براى 
كمك به امنيت خاورميانه يا حداقل عدم تشديد 

ناامنى در خاورميانه است.
ــرانجام و مهم تر از همه  ــى تصريح كرد: س توچ
اينكه (اين توافق) موضوعى مهم است كه نشان 
مى دهد چندجانبه گرايى، ديپلماسى چندجانبه 
و قانون بين المللى به واقع قابل اجراست و هنوز 
هم مى تواند اجرا شود. روشن است كه ما، بدون 
ــن ابزارها، نظامى مبتنى بر قوانين بين المللى  اي
ــيار به اين قوانين  ــتيم و همگى ما بس نمى داش

وابسته هستيم.
اين مشاور فدريكا موگرينى براى تشريح ذهنيت 
دولت آمريكا به ويژه جان بولتون از اثربخش بودن 
اعمال فشار بر ايران از طريق تحريم ها و همچنين 
غلط بودن رويكرد اروپا در رابطه با ايران در نظر 
آمريكا گفت: نكته اين است كه ما اساساً اهداف 
مختلفى داريم. اهداف اتحاديه اروپا در چارچوب 
برجام، محدود نگه داشتن برنامه هسته اى ايران 
ــت. ما  ــه خودى خود، هدف ماس ــت و اين ب اس
اهداف پنهانى نداريم. هدف دولت آمريكا، اول از 
همه و بيشتر از همه جان بولتون، كه شما نيز به 
آن اشاره كرديد، اساساً يك هدف متفاوت است و 

آن "براندازى حكومت" در ايران است.
ــدن  ــت كه تمديد نش او گفت: واقعيت اين اس
ــوى  ــى معافيت هاى تحريم هاى ايران از س برخ
آمريكا، پايبندى به برجام را براى ايران غيرممكن 
مى سازد. سوال اين است كه آيا استراتژى آمريكا 
مبنى بر براندازى حكومت در ايران واقعاً در حال 
نتيجه دادن است؟ صادقانه بگويم كه من شرايط 
را در آستانه براندازى در ايران نمى بينم. من طى 
يك سال گذشته تغييرى در استراتژى ايران در 
ــت خارجى آن در خاورميانه  خاورميانه و سياس
ــتراتژى آمريكا اصًال  ــم. به نظرم اين اس نمى بين

نتيجه بخش نبوده است.
آمریکا توان نظامی آغاز جنگ با ایران را ندارد

ناتالى توچى درباره نظر برخى كه مى گويند هدف 
ــكا و به ويژه جان بولتون آغاز يك جنگ با  آمري
ايران است و تنش هاى اخير ايجاد شده از سوى 
ــى بد از ايران را دنبال  آمريكا هدف بروز واكنش
مى كند توضيح داد: من فكر نمى كنم كه چنين 
چيزى ممكن باشد چرا كه صادقانه بگويم؛ فكر 
ــته باشد  نمى كنم آمريكا توان نظامى اين را داش
ــگ در ايران برپا كند. منظورم  كه واقعاً يك جن
اين است كه آن ها مى توانند جنگ را آغاز كنند 
ــت كه مثًال  اما هدف آن ها پيروزى در جنگ اس
در عراق كه كشورى به طورى غيرقابل مقايسه 
ــت، موفق به  ــر و ضعيف تر از ايران اس كوچك ت
پيروزى در جنگ نبوده اند. بنابراين فكر نمى كنم 
ــد.وى افزود: اگر  ــى واقع بينانه باش كه اين هدف
ــى وجود داشته باشد، راه  امكان حذف ديپلماس
ــود و اين دقيقاً همان  منتهى به جنگ باز مى ش
دليل نگرانى اروپايى ها درباره افزايش تنش هاى 
اخير است و ما نه تنها در نهايت با اصرار به آمريكا 
ــاب تنها مى تواند منجر  مى گوييم كه اين انتخ
ــود، بلكه در تالشيم تا ايران را  به رنج بيشتر ش
قانع كنيم به نفع آن ها نيست كه اين ها را شدت 

ببخشد يا سرانجام وارد بازى آمريكا شوند.
ــام اروپايى در توضيح اينكه جان بولتون  اين مق
ــاب مى كند تا  ــده حس روى همين موارد ياد ش
ــران خود را درگير كرده و دليلى براى مداخله  اي
ــار كرد: من فكر  ــى] به آمريكا بدهد اظه [نظام
مى كنم نظر شما كامالً درست است. اين احتماالً 
ــت كه جان بولتون مى خواهد  همان چيزى اس
ــه كمى  ــراى اينك ــزود: ب ــد. وى اف ــاق بيفت اتف
خوش بينانه تر به موضوع نگاه كنيم من واقعاً فكر 
ــراى ايران كامالً واضح  مى كنم كه تمام اين ها ب
است. اگرچه حسن روحانى، رئيس جمهور ايران 
گفته است كه ايران اگر طرف مقابل به تعهداتش 
ــد، ديگر به تعهدات برجامى خو عمل  عمل نكن
ــن  ــى اگر اظهارات حس نمى كند؛ اما واقعاً كس
ــى را بخواند مى بيند كه موضوع واقعاً اين  روحان
نيست كه ايران حداقل به همين زودى ها برنامه 
هسته اى خود را از سر بگيرد. ما، شصت روز زمان 
ــم كه احتماالً 120 روز  داريم، اما مى توانم بگوي
ــم تا واقعاً بتوانيم كارى كنيم كه  زمان نياز داري
به ايران نشان دهد ما واقعاً به سهم خودمان، به 

توافق پايبنديم.

نگاه خارجى 

اصر  ی یکی از ع کو
ی  ی روی ا بط با  ر

ب ال  ی ب   گ ا
ــانى كه جــذب اين ميز ها  يكى از كس
شد، يك دانشــجوى دختر ايرانى بود كه 
ــتغال در انگليس بود  به دنبال اقامت و اش
كه با فراخوان BC مواجه شد و به سمت 
آن ها رفت و بعد از يك فرآيند طوالنى به 

استخدام BC درآمد 
غالمحسين اسماعيلى سخنگوى قوه قضاييه 
در حاشيه جلسه مسئوالن عالى قضايى اظهار 
ــه اى در ارتباط با يكى از  ــرد: اخيرا محاكم ك
ــور انگليس در  عناصر مهم نفوذ فرهنگى كش

ايران اسالمى داشتيم.
وى ادامه داد: از ساليان دور، شوراى فرهنگى 
ــل با نام  ــروف به بريتيش كانس ــس مع انگلي
ــران و تهران دفاترى  ــارى (BC) در اي اختص
ــش اقدامات  ــر در پوش ــت كه اين دفات داش
ــعى  فرهنگى تحركاتى را انجام مى دادند و س
ــى در بخش هاى  ــتحاله و نفوذ فرهنگ در اس

مختلف ايران اسالمى داشتند.
سخنگوى قوه قضاييه بيان داشت: مستندات 
ــاى غيرقانونى اين دفتر  ــوط به فعاليت ه مرب
ــد و با تصميم مراجع ذيصالح  جمع آورى ش
ــوراى فرهنگى انگليس در  دفاتر مربوط به ش

تهران در سال 1387 تعطيل شد.
وى گفت: در مرحله دوم سعى كردند با احياى 
ــش هاى  ــدد فعاليت هاى خود تحت پوش مج
ــد و فعاليت هاى  ــور حضور يابن ديگر در كش
ــان فرهنگى و به تعبير ما  به اصطالِح خودش
ــيارى  ضدفرهنگى را انجام دهند كه با هوش
ــور اين توطئه آن ها  ــتگاه اطالعاتى كش دس
ــتند در پوشش هاى ديگر  عقيم ماند و نتوانس

در كشور ما فعاليت داشته باشند.
ــوم  ــت: در مرحله س ــماعيلى اظهار داش اس
ــرى از  ــره گي ــا به ــه ب ــد ك ــم گرفتن تصمي
ــجويان و ايرانيان مقيم انگليس و جذب  دانش
آن ها با حمايت سرويس اطالعاتى انگليس، به 
ــام برنامه هاى فرهنگى خود و در ظاهر به  انج
گفتگو هاى ايرانى-ايرانى مبادرت كنند؛ به اين 
معنا كه از ايرانيان مقيم انگليس و شهروندان 
داخل كشور براى اين منظور استفاده نمايند.

ــه داد: در اين  ــه ادام ــخنگوى قوه قضايي س
ــدند عده اى را جذب كنند و  ــتا موفق ش راس
براى آن ها آموزش هاى مختلفى را با حمايت 
ــدارك ديدند. با  ــرويس امنيتى انگليس، ت س
گستردگى اين فعاليت ها چهار ميز در شوراى 
ــت عناوين مختلف به  ــى انگليس تح فرهنگ

عنوان ميز هاى ايران تاسيس شد.
وى گفت: يكى از كسانى كه جذب اين ميز ها 
ــجوى دختر ايرانى بود كه به  ــد، يك دانش ش
ــتغال در انگليس بود كه با  دنبال اقامت و اش
فراخوان BC مواجه شد و به سمت آن ها رفت 
 BC و بعد از يك فرآيند طوالنى به استخدام

درآمد.
ــراف  ــت: در ادامه با اِش ــماعيلى بيان داش اس
سرويس امنيتى انگليس، آموزش هاى الزم به 
او داده شد و بعد از اعتمادى كه به او شد، در 
انگليس توانست به عنوان مسئول ميز ايران در 
ــوراى فرهنگى انگليس موسوم به بريتيش  ش
ــاى مختلفى را  ــد و فعاليت ه ــل دربياي كانس

ساماندهى كند.
ــخنگوى قوه قضاييه اظهار كرد: مشاراليها  س
مكررا با نام مستعار به كشور رفت و آمد كرد 
ــور  ــاى مختلف فرهنگى را در كش و پروژه ه
طراحى، برنامه ريزى، مديريت و هدايت نمود 
ــداف فرهنگى  ــتاى اه و اين پروژه ها در راس

استعمار پير در ايران اسالمى اجرا شد.
وى افزود: اين فرد با گروه هاى مختلف به ويژه 
در زمينه هنر و تئاتر ارتباط گيرى كرد تا در 
ــتا بتواند پروژه هاى نفوذ و شبيخون  اين راس

فرهنگى را عملياتى كند.
ــماعيلى اظهار داشت: اين فرد تحت رصد  اس
ــى ايران قرار  ــتگاه هاى اطالعاتى و امنيت دس
ــد و فرآيند رسيدگى به  گرفت و دستگير ش

پرونده او در دادسرا و دادگاه انجام شد.
ــت: در فرآيند  ــه گف ــوه قضايي ــخنگوى ق س
رسيدگى به پرونده قضايى، اين فرد اعترافات 
ــى از قبيل:  ــه موضوعات ــى را در زمين صريح
ــوراى به  ــا اين ش ــذب، همكارى ب ــوه ج نح
ــط  ــده توس اصطالح فرهنگى، تعاليِم داده ش
ــرويس امنيتى انگليس به وى و همچنين  س
ــى اش انجام داد و  ماموريت هاى ويژه فرهنگ
اطالعات خوبى را در زمينه ساير افراد جذب 
ــى و  ــده به اين مجموعه در فرآيند دادرس ش
ــات ارائه و اقرار كرد و نهايتا به موجب  تحقيق
حكم دادگاه، به تحمل ده سال حبس محكوم 
ــزود: اين فرد  ــد. به گزارش ميزان، وى اف ش
بيش از يكسال است كه در بازداشت مى باشد 
ــده در مرحله  ــه دليل اينكه پرون و تاكنون ب
تحقيقات و صدور حكم بود، آن را اعالم نكرده 

بوديم.

 امنيتى

 حسين كنعانى مقدم  

اتفاقى كه درباره اين كشتى ها افتاد 
بسيار تاسف بار بود و ايران به درستى 
ــرد. بعيد  ــه را محكوم ك ــن حادث اي
ــاق نيز ردپاى  نيســت كه در اين اتف
رژيم صهيونيستى براى مشابه سازى 
يك يازده سپتامبرمجدد دركار باشد. 
ــايد حمله به اين كشتى  به عبارتى ش
ــاخت يازده سپتامبر براى  ها همان س
توجيه حركات آتى باشــد كه ممكن 
است آمريكا انجام دهد. دراين مسير 
ممكن است عربستان يا امارات خود 

نيز به اين موضوع كمك كنند 

 صباح زنگنه

 هيچ كشــورى مايل نيست در حيطه 
ــاهد چنين اتفاقاتى  مناطق خودش ش
ــد چنين  ــى تردي ــرا كه ب باشــد. چ
ــور خدشه  موضوعى بر اعتبار آن كش
وارد مى كند. بايد منتظر روشن شدن 
نوع اتفاق، حجم آن و وسيله اى كه به 
ــده بود  چنين انفجارهايى منجرب ش
ــاى آن آينده خليج فارس را  و بر مبن

مورد ارزيابى قرار داد

  آيت اهللا سيدابراهيم رئيسى در جلسه مسئوالن 
ــان اينكه ماه رمضان بهترين  عالى قضايى، با بي
فرصت براى تقويت اراده است، گفت: آنچه امروز 
پيش روى ماست، جنگ اراده هاست. اراده هايى 
با اتصال به خدا و ارزش هاى الهى، راه ايستادگى 
ــد و اراده هايى نيز با  ــت را طى مى كنن و مقاوم
ــتكبار و فتنه انگيزى در صدد  فزون خواهى، اس
پيشبرد اهداف شيطانى خود هستند، اما ترديدى 
نداريم كه پيروز اين ميدان، اراده هاى متصل به 
ــاره به  ــى با اش ــدا خواهند بود.آيت اهللا رئيس خ
ــتان خالى  پيروزى هاى مردم غزه و يمن با دس
ــتى، آل سعود و آمريكا  در برابر رژيم صهيونيس
ــاندن حكومت هاى مستكبر  و به استيصال كش
اظهار كرد: آنچه امروز با آن مواجهيم، شيطنتها، 
فتنه ها و جنگ اقتصادى، روانى و سياسى است 
كه دشمن به راه انداخته و در مقابل اين اقدامات 
خصمانه، آنچه موجب پيروزى ملت بزرگ ايران 
ــد، نه مذاكره، نه تسليم و نه پيام هاى  خواهد ش
نادرستى است كه متضمن هر گونه عقب نشينى 
ــاوزان به حقوق  ــتقبال از مذاكره با متج ــا اس ي

ــد بلكه پيروزى ما صرفا در گرو همان  مردم باش
ــت كه از معلم بزرگ خود  آموزه هاى وااليى اس
ــه الزكيه)  حضرت امام خمينى (قدس اهللا نفس
ــالمى حضرت  ــر بصير و فرزانه انقالب اس و رهب
ــه اهللا تعالى) در طول  آيت اهللا خامنه اى (حفظ
40 سال گذشته آموخته ايم و آن چيزى نيست 

جز ايستادگى، مقاومت، اتكال به خدا، اعتماد به 
داشته هاى مادى و معنوى و در يك كالم، اعتقاد 

عميق به شعار راهبرى «ما مى توانيم».
به گزارش ميزان، رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه 
ــمن  با اراده پوالدين مى توانيم بر اراده پليد دش
ــق بياييم، اين امر را در گرو دارا بودن حضور  فائ
ــئوالن و دورى از حركت هاى  فعال مردم و مس
ــرد: امروز،  ــان ك ــت و خاطرنش منفعالنه دانس
ــدان پيروز خواهند  ــگران فعال در اين مي كنش
ــود. با اتمام حجت مقام معظم رهبرى به همه  ب
ــاى قوا و كارگزاران كشور  مسئوالن نظام، روس
ــادى، ميدان حاضر،  به ويژه در حوزه هاى اقتص
ــت و هيچ بهانه اى پذيرفته  ميدان عمل و اجراس

نيست.

ــناد مربوط به  ــت اس ــت اكوادور قرار اس دول
ــه در حال حاضر  ــس ويكى ليكس را ك موس
ــفارت اين كشور در لندن است،  در اختيار س
ــنا، به  به آمريكا تحويل دهد. به گزارش ايس
نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، جوليان آسانژ، 
ــايت افشاگر ويكى ليكس كه  مؤسس وب س
از 2012 در سفارت اكوادور در لندن پناهده 
ــده بود، آوريل سال جارى ميالدى توسط  ش
پليس انگليس دستگير شد و حاال دولت كيتو 
قصد دارد تا اسناد مربوط به وى را كه اكنون 
در اختيار سفارت اكوادور است، به مقام هاى 
آمريكا تحويل دهد.روزنامه اسپانيايى ال پائس 
ــت تلفن همراه،  گزارش داد، اكوادور قرار اس
كامپيوترها، كارت هاى حافظه و ساير وسايل 
ــه در اتاق محل  ــانژ را ك ذخيره داده هاى آس
اقامتش در سفارت اكوادور در لندن هستند، 
به آمريكا تحويل دهد. انتظار مى رود كه روند 
جست جو در سفارت اكوادور 20 مى صورت

 گيرد.

 رئيس قوه قضاييه:
ادگی قاو و ای ؛ فقط  ی ذاکره و    

ژ را  ا اد آ  اکوادور ا
د ی د ریکا  ب آ

ــيطنت ها،   آنچه امروز با آن مواجهيم، ش
فتنه ها و جنگ اقتصادى، روانى و سياسى 
ــه و در  اســت كه دشــمن به راه انداخت
مقابل اين اقدامات خصمانه، آنچه موجب 
پيروزى ملت بزرگ ايران خواهد شد، نه 
مذاكره، نه تسليم و نه پيام هاى نادرستى 
است كه متضمن هر گونه عقب نشينى يا 
استقبال از مذاكره با متجاوزان به حقوق 

مردم باشد



 

وقتی عکس احمد توکلی و بهزاد نبوی هر دو 
عصا به دس��ت و یکی از چپ س��نتی یکی از 
جناح راست سنتی را در ضیافت رئیس جمهور 
در یکی از س��ایت ها دی��دم افکاری در ذهنم 
حلول کرد. این غافل��ه عمر عجب می گذرد. 
چقدر پیر ش��ده اند خصوصا به��زاد. ای وای 
که گاهی چقدر زود دیر می ش��ود! وقتی دو 
چهره سیاس��ی عصا به دست را می بینی که 
پیرش��ده  وکم��ر خم کرده اند ب��ا وجود یک 
عقبه تقابل های سیاس��ی در ضیافت دوستی 
ب��ه هم لبخن��د می زنند  با ه��م راه می روند 
حکایت:" دور روز دنیا ارزش این همه جدال 
ندارد"  به ذهن متبادر می ش��ود. یک زمانی 
هر کدامش��ان یک چریک سیاسی حتی یک  
ماکس��یموس یا گادیاتور سیاسی بودند اما 
از ت��ب و تاب افتادند. چنانکه یکی از بزرگان 
سیاس��ت گفت: من دیگر ب��رای ورود به کار 
سیاسی احساس تکلیف نمی کنم. حتما اوهم 
از تب ت��اب افتاده. این قان��ون عمر و پیری 
و فرزانگ��ی اس��ت. قاع��ده قطار عمر اس��ت 
که س��ر راه خود بسیار ایس��تگاه ها و مناظر 
را می نگ��رد و می پیمای��د ت��ا در نهایت آرام 
گیرد در ایس��تگاه آخ��ر و روزی قطارهای از 
کارافتاده متروکه با واگن های زنگ زده و گرد 
و خاک گرفته و تار عنکبوت زده  می ش��وند. 
اما آدمی  با پیری متروکه نمی ش��ود زنگار و 
گرد و خاک متروکگی بر او نمی نش��یند مگر 
محبوب نباش��د. زمانی بهزاد چپگرای سنگ 
اصاحات چی ها را به س��ینه م��ی زد و احمد 
توکلی راستگرای سنتی مثل فرهاد عاشق وار 
روی س��نگ های کوه نام اصولگرایی را حک 
می ک��رد. اما حال ش��اید در گوش هم نجوا 
کردن��د:" چقدر ح��رص و جوش های به حق 
و ناحق خوردیم" . به قول پیکاس��و:"  گاهی 
چق��در حرص و ج��وش و غص��ه چیزایی را 

خوردیم که  بیهوده بود".
قاعده زندگی این اس��ت همیشه نزاع نیست. 
عاقب��ت ی��ک روز تازیان��ه  گ��ذر عمر زخم 
پیری بر پش��ت آدمی  می نهد و از تک و تاپ 
می اندازد . مان��دا هم یک عمر مبارزه را در 
طاقچه خاطرات ضد آپارتاید خود گذاشت. در 
پیری فقط گل ه��ای باغچه اش را آب می داد 
و از عشق و دوستی سخن گفت... البته عصا 
دس��ت گرفتن اینان دلیل ب��ر ازکارافتادگی 
نیس��ت اما از کارافتادگی تنش های سیاسی 
را بای��د به فال نیک گرفت. اگر قرار باش��د با 
پیری که شاید ردای فرزانگی و دانایی را نیز 
به تن آدمی کند تعامل و دوس��تی پیش آید 
کاش همه زود پیرشویم، عصا به دست شویم 

و به آرامش و دوستی  برسیم! 
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 کاش دست به عصا 
شویم 

 امیر حسین ذاکری 
روزنامه نگار

 دیالوگ 

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می 
ش��ود بافاصله در دیگری باز می شود اما ما 
آنقدر به در بس��ته خیره می شویم که در باز 

شده را نمی بینیم. 
“ هلن کلر”

آرایه 
 ظریفی ظاه��را رئیس دولت ای��اات متحده 
آمریکا یعنی  دونالد ترامپ در کاخ س��فید دور 
از دس��ترس معاونین تندروی خ��ود تفالی به 
حافظ زد و گفت حافظا! اخیرا خیلی ها دوست 
دارند من در دور بع��دی رای نیاورم. چینی ها 
رؤیای رئیس جمهور ش��دن جو بایدن را دارند 
برخی خواهان آمدن سندرز هستند رقبا برایم 
برنامه ریختند آمارها از افزایش مخالفانم خبر 
 می دهد تو را به شاخه نباتت در فالت مرا پندی 

ده  قدری آرام گیرم. در فال وی گفتیم:
روزگاریس�ت که ما را نگران می داری  
  مخلصان را نه به وضع دگران می داری
نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
همه را نعره زنان جام�ه دران می داری

در تفس��یرش هم گفتیم: درمسیری که انتخاب 
کرده اید با مشکات و سختی هایی روبرو خواهید 
ش��د و رقیبان نعره زنان عرصه را بر ش��ما تنگ 
خواهند کرد. این را آمار نظرسنجی ها هم می گوید 
نیاز به فال حافظ ندارد. دچار غم و اندوه هستید 
و احساس تنهایی می کنید خصوصا با این معاونین 
دوربری خود نگرانی ات بجاست اما نگران مباش! 
اگرانتخاب��ات 2020  آنگونه که حافظ میل دارد 
بشود خودت و یک جهان شاید به آرامش برسد! 

 حافظ نامه 

خانه اش آنقدر کوچیکه ک��ه به آن می گویند:" 
قفس ماکیون". مرا می بیند با سام می گوید: چه 
عجب این ورا؟ این روزها آدم غریبه ها را بیشتر 
می بینه تا آشنایانش��و. روی میز تلویزیون چراغ 
گردسوز روشن است شعله اش پت پت کنان نور 
ناچیزی تقدیم اتاق می کند. انگش��تانم یخ زده 
دس��تم را می گیرم باای آن. سرما نشت کرده 
ت��و پاهام. اگه میش��د پاهام را ه��م روی چراغ 
می گرفت��م. زن دایی می رود طرف آش��پزخانه. 
می گوید آس��یه می گوید: اون ورا هم آب و برق 
بیش��تر از این ور قطع میش��ه. آره الهی بمیرم 
سردته نه؟ صبر کن عا ء الدینو بیارم. می گویم 
چی بگم زن دایی حسابش دستم نیست. خودم 
می روم توی آشپرخانه عاء الدینو بیارم. می گوید 
خدا عمر بده همسایه باایی مون برام نفت میاره 
خ��ودم که دیگه جون به تنم نمونده. پیت نفت 
ببرم و بیارم؟ خدا خودش یه نظری به هممون 
به همه مردم بکنه. امروز صبح از گزگز دس��ت 
و پام بیدار شدم. دستام همچین خشک شدند 
مث��ل چوب خش��ک. از ترس رفتم نش��ون زن 
همس��ایه دادم. چکار کنم از بس ترسیده بودم. 
زن همسایه دلداریم داد گفت چیزی نیست فقط 
خواب رفته. راستش همین خواب رفتن هاست 
ک��ه گاهی مردم میفت��ن و  می میرن. گفتم با 
به دور. از آش��پرخانه با سینی چای برگشت. از 
مظفر پس��رش که تو ژاپن است حرف زد. گفت 
فاصله اینجا تا ژاپن فاصله اینجا تا جهنمه. هر روز 
ک��ه نامه بده می فهمم که نه از خوبش نه بدش 
چی��زی نمی گه. فقط می دونم یه اواد بی خیال 

دارم اون سر دنیا. اینم از آخر و عاقبت من!
 برشی از اندوه مونالیزا نوشته شاهرخ گیوا

 برش 

راک��ی )سیلوس��تر اس��تالونه( : ” هیچ کس 
نمی تونه ضربه ای محکم ت��ر از زندگی بزنه، 
چیزی که خیلی اهمیت داره اینه تا چه حد 
می تونی محکم ضربه بخوری و به مس��یرت 
ادام��ه بدی. ای��ن طوری می تون��ی  تو هر 

مسابقه ای  برنده بشی.«
  راکی بالبوآ-  سیلوستر استالونه 

ادامه از صفحه اول:
... در سال 1397 چراغ پر فروغ حیاتش خاموش 
شد؛ تاریخ ۲7 اس��فند 1397 رئیس صداوسیما 

اعام کرد که دیگر برنامه نود پخش نمی شود!
آن چه مسلم است، مردم هنوز توقف این برنامه 
را باور نکرده اند و اگر اغراق نباشد شاید روزانه 
در پی اخباری هستند که نوید آغاز مجدد پخش 

این برنامه محبوب و تاثیر گذار را دهد.
ام��ا در مقابل، گویی مدیران س��یما و بااخص 
 ش��بکه س��ه می خواهند از راه  ه��ای گوناگون، 
کور س��وی امید مخاطبان به از سرگیری پخش 

برنامه نود را خاموش کنند.
در مقاب��ل عادل فردوس��ی پور ب��ه هیچ عنوان 
روش مدیران تلویزیون را برنمی گزیند و سعی 
دارد همواره مخاطبان پرش��مارِ برنامه نود را به 
آرامش فرا خواند و نگذارد، احساس کینه و غم 
در دل مخاطبان رشد کند، چنانکه شاهد بودیم 
در مراس��م امضای کتاب خود در نشرچش��مه 
که با اس��تقبال کم نظیر هواداران او برگزار شد، 
فردوسی پور از شعار دادن مخاطب ها جلوگیری 
می کرد و سعی بر آن داشت، ایشان را به آرامش 

دعوت کند.
ش��اید واضح ترین واکنش او سخنرانی اش در 
مراسم دریافت جایزه بهترین برنامه تلویزیونی 
در ۲1 اس��فند 1397 ب��ود. او در بخش هایی از 
 س��خنانش گف��ت: " من خیلی خوش��حالم که
 امسال در سخت ترین س��ال کاری ام دو جایزه 
گرفت��ه ام از هیئ��ت داوران که اس��امی آنها را 
دیدید... من فرزند رس��انه ملی هس��تم. در این 
۲۲–۲3 س��ال، همیشه س��عی کردم صادقانه و 
پاک کار کنم و مدیون رس��انه هستم. اینکه در 
سخت ترین س��ال کاری ام و در سالی که حتی 
در رس��انه ام به من بی مهری شد، اینکه می بینم 
خانواده بزرگ رسانه من را می بیند و تاش من و 
همکاران 1۵۰–۲۰۰ نفره من دیده می شود، برایم 
خیلی ارزشمند است. این جایزه دوم که مردم به 
من دادند، فراتر از ارزشمند است. به خصوص 
امسال که سال عجیب و غریبی را سپری کردم. 
من همیشه به مردم مدیون هستم و واقعاً نمی دانم 
چطور از مردم تشکر می کنم خیلی منقلب شدم 
به خاطر س��ختی هایی که در این سال کشیدم و 

به نظرم خیلی از آنها ناحق بودند. همه از جلوی 
 چش��م هایم رد می ش��ود ولی ای��ن جایزه مثل 
یک اکس��یر است. مثل این لطف هیئت داوران، 
لطف مردم و لطف سازمان نسبت به من؛ این ها 
برایم یک اکسیر است که تمام سختی ها و غم ها 
را کنار می گذارم. خیلی تشکر می کنم به خاطر 
حواشی ایجاد ش��ده؛ از وزیر محترم ارتباطات، 
از پلی��س فت��ا، دکتر میرباقری، س��تاد برگزاری 
جش��نواره؛ که خیلی محکم ایستادند و صیانت 
کردند از آرای مردم که همیش��ه خط قرمز من 
است. از آنها واقعاً سپاسگزارم. این جایزه را من 

مدیون مردم هستم و تقدیم به مردم می کنم... ".
اما برخورده��ا در مقابل چنین مجری نجیب و 
 با اخاقی به هیچ عنوان روا نیس��ت؛ مردی که

 س��ال ها جوانی اش را صرف تهیه برنامه ای با 
کیفیت و تخصصی در حوزه فوتبال کرد، اینگونه 
مورد بی مهری و رفتاری که در ش��ان او نیست 

قرار بگیرد. 
حال خبر فروش میز او به یک هندوانه فروش در 
رباط کریم نیز بر ادامه روند فشار و سعی بر تحقیر 

او تاکید می کند!
میزی که روزگاری مجری ای توانمند و محبوب، 
همراه با مهمانان سرشناس و متخصص فوتبال 
پش��ت آن می نشس��تند و مخاطب��ان را جذب 
گفتگوهای جذاب و س��ازنده خود می کردند، 
امروز محلی برای برش زدن یا چیدن هندوانه ها 

شده است!
پش��ت کردن به عادل فردوس��ی پور و تخریب 
او تنها به ضرر س��یما خواهد بود و روز به روز 
مخاطبان خود را بواسطه این گونه سیاست ها از 
دس��ت می دهد. عادل فردوسی پور و دیگرانی 
همچ��ون او را می توان س��رمایه ه��ای ملی به 
حس��اب آورد، صداوس��یما خود مجال رش��د 
فردوس��ی پور را فراهم کرد و به ناگاه عرصه را 
بر او تنگ کردند و در نهایت برنامه ای که مانند 

فرزندش بود را از او گرفتند!
اما مردم هنوز، دوشنبه شب ها منتظر دیدن برنامه 
نود و مجری محبوبش��ان عادل فردوس��ی پور 
هستند تا با آن لحن جذاب و بی تکلفش فوتبال 
را در هفته ای که گذش��ت به تحلی��ل و داوری 

کارشناسان بگذارد.

ادامه از صفحه اول:
جلساتی که ممکن است یک فرد به تنهایی بتواند 
نتایج آن را پیش بینی و به دس��ت آورد چرا باید 
به اتاف وقت چند مدیر و مسئول سپری شود؟ 
این از برگزاری جلس��ه بدون اثر که اگر قرار بود 
 این جلس��ات نتایج داش��ته باش��ند امروز شاهد 
پیش��رفت های مختلفی در سازمان های دولتی و 

نیمه دولتی بودیم! 
 همانط��ور ک��ه در بخش خصوصی ب��رای وقت 
و زم��ان بن��دی اقتصادی ارزش قائل می ش��وند 
بای��د در بخ��ش دولتی نی��ز برای زم��ان ارزش 
 قائل ش��د، مس��ئله تغییرات بی ثمری است که 
پی در پی صورت می گیرد! با تغییر یک وزیر یا یک 
 مدیرعامل تا پایین ترین س��طوح سازمانی دچار

  تغیی��رات می ش��ود آن ه��م ب��دون مطالع��ه 
برنام��ه ری��زی و ارزیاب��ی! متاس��فانه در بعضی از 
س��ازمان ها مثل هواپیمایی مل��ی ایران در عرض 
مدت کوتاه سه مدیر عامل تعویض می شود! برای 
یک س��ازمان تخصصی که با آب��روی نظام و جان 
مردم سر و کار دارد این تغییرات مدیریت به غیر از 
خسران و زیان چیزی نخواهد داشت! بهتر نیست 
قبل از انتصاب مدی��ران  ابعاد مختلف تخصصی، 
تعهدی و  روابط قبیله سااری فرد سنجیده شود 

سپس برای وی حکم اداری صادر شود؟!  
برای جایی مثل برج میاد حکم صادر می ش��ود 
و بع��د از م��دت کوتاه��ی مدیرعام��ل تعویض 
می گردد؛  تزلزل اداری و سرگش��تگی سازمانی 
باعث می شود کارکنان شاغل در سطوح مختلف 
احس��اس ناامنی اداری نموده و نسبت به آینده 
خوش بی��ن نباش��ند، در این ص��ورت بازندگان 

اصل��ی باز هم م��ردم و ارباب رج��وع و صاحبان 
 کار هس��تند که ب��ه این س��ازمان ه��ا مراجعه 

می نمایند!
  اخی��راً ش��هرداری نم��اد یکی از ای��ن تغییرات
 بی اس��اس شده  است! شهرداری تهران که خود 
در عرض مدت کوتاهی چند ش��هردار را تعویض 
کرده امروز نیز دست خوش تغییر و تحوات است، 
یک سازمان خدماتی و تخصصی به عهده کسانی 
واگذار ش��ده که س��ابقه چندانی در امور شهری 
ندارند و اگر هم سابقه داشته باشند سابقه مرتبط 
و تخصصی برای مدیریت شهری ندارند!  به نظر 
اینجانب از نظر رفتار سازمانی باید مدیران ارشد ، 
وزرا و مخصوصاً جناب آقای رئیس جمهور نسبت 
به این انتصابات حساس��یت از خود نشان داده و 
اجازه ندهند سازمان ها و ادارات کشور تبدیل به 
طرح کادر و آموزش گردند! قبیله سااری و رانت 
اداری نباید در مورد سرنوش��ت س��ازمانی کشور 
دخالت کند؛ توصیه هایی از نهادها و س��ازمان ها 
و اف��راد مختلف برای انتص��اب بدترین لطمات و 
ضربات را به پیکره اقتصادی و اداری کشور وارد 
می س��ازد. اگر بتوان از این انتصابات جلوگیری 
کرده و در مورد برگزاری جلس��ات نیز مدیریت 
 برنام��ه ریزی و تبیین جلس��ات را در س��اعات 
 غیر اداری به اجرا در بیاوریم؛ این کندی و فشل بودن 
سازمانی از کشور جمع شده و جلوی کارچاق کنی 
و رانت خواری و همچنین حق حساب گیری به 
ش��دت گرفته می ش��ود اما اگر قرار باشد که این 
وضعیت ادامه یابد متاسفانه شاهد کندی حرکت 
سازمانی  و زیان های انباشت برای کشور و مردم 

خواهیم بود!

بیش از 60 سال قبل بعنوان دانش آموز، دانشجو و 
در نهایت با کسوت مدرس و مشاور به عضویت این 
سیستم پذیرفته شده، تمام وقت و با همه وجود در 
مقاطع مختلف آموزشی، خالصانه، همچون شمع 
افروخته و با مطالعات شبانه روزی خدمت رسان 
بوده ام. در گذشته، وقتی به آثار منتقدین چنین 
نظام های آموزش��ی برمیخوردم، سخت برآشفته 
گشته و از آنها رویگردان میشدم. زیرا هرگز حاضر 

به قبول و تحمل آنها نبودم.
اینکه چرا از تعلی��م و تربیت با عناوینی از قبیل: 
آموزش س��تمدیدگان "پائولو فریره" یاد شده و یا 
مدرس��ه زدائی از جامعه مطرح می ش��ود؟ "ایوان 
ایلی��چ" یعنی چگونه ممکن اس��ت ک��ودکان و 
نوجوانان با حضور در مدرس��ه و دانشگاه، مغموم 
و مظلوم واقع شده باشند؟ آری معتقد بودند که: 
شادی، آزادی و شیرین ترین دوران عمر عزیز آنها 
به بهانه دریافت مشتی مواد درسی انتزاعی، فاقد 
محتوی، ناملموس، فّرار، غیر س��ازنده و بیگانه از 
واقعیات زندگیشان، آنهم با روشهای صوری، سرد 
و خش��ک، تمرین و تک��رار و طوطی وار، طی یک 
حبس طوانی و با اعمال ش��اّقه مثله شده و تباه 
 می گ��ردد. به طوری که: توانا ب��ود هرکه دانا بود
 ز دان��ش دل پیر برنا بود، هرگز در مورد اکثریت 

قریب به اتّفاق آنها صدق نمی کند.
در صورتیک��ه س��اده لوحانه و خوش بینانه تصّور 
می کردند که از گلس��تان و بوس��تان مدرس��ه و 
دانشگاه، تعداد کثیری فیلسوف، مخترع، دانشمند، 
سیاستمدار، عارف و شاعر، هنرمند، اقتصاددان و 
مصلح اجتماعی ش��کفته می شود. مگر فردوسی، 
مولوی، خیام، ابن س��ینا، رازی، ادیسون، گالیله، 
گان��دی و ... چقدر آموزش دیده بودند یا نگار من 
که به مکتب نرفت و خط ننوشت، چگونه مسئله 
آموز صد مدرس شد )فرمایش حافظ درباره پیامبر 
اکرم(؟ می گویند: دور سفرهای گردآوری شده اند 
ک��ه هیچ میلی به صرف محتوای آن ندارند. انگار 
اشتهایش��ان به کلّی کور شده. چرا که هیچ یک 
از آنه��ا مطابق س��فارش و نیاز واقعی خودش��ان 
نبوده اس��ت. در نتیجه، نه به خواست خودشان، 
بلکه با مکانیس��م حضور و غیاب، تنبیه و تهدید، 
 هم از جانب خانواده و هم مدرس��ه، س��ر از آنجا 
درآورده اند. لذا قلباً حاض��ر به دریافت، نگهداری 
و تجزیه و تحلیل چنین مواد آموزش��ی نیستند. 
در نتیجه بااجبار پ��اره ای از آنها را فقط تا زمان 
حس��اب پس دهی، یعنی جلس��ه امتح��ان، در 
گوش های از بخش اورژانسی و سطحی ذهن خود 
بایگانی کرده و بعداً به کمک مکانیسم فراموشی از 

شّر آنها خاص می شوند.
حت��ی گروهی هم ک��ه نه با اعمال زور و فش��ار، 
بلک��ه به کمک تش��ویق و تطمی��ع و باج دهی یا 
ملتمس��انه روانهء مرکز آموزشی می شوند، هنگام 
رفتن خیلی به کندی، کس��الت آمی��ز و با اکراه، 
راهی ش��ده و جلسه درس را هم با احساس اجبار 
س��پری می کنند. به طوری که بیشترین وقت و 
انرژی مربی و استاد صرف کنترل و نگهداری آنها 
می شود. اّما موقع تعطیل شدن با هلهله و شادی 
و ف��رار، از آنجا دور می ش��وند. بدتر از همه اینکه 
به بهانه تحصیل، سال ها از هرگونه خدمت رسانی 
به خانواده و حتی انجام امور شخصی خود معاف 
ش��ده و پخته خور و س��ربار و جیره خوار بار آمده 
و در نهایت خیلی سرس��ری، کج دار و مریض و با 
بی میلی، دوران تحصیل را سپری کرده و در آخر 
این مطالب و مواد تحمیلی، تجویز ش��ده را پس 
از آخری��ن آزمون ها و امتحانات به کلّی از صفحه 
ذهن آش��فته خود پاک می کنند. وقتی که دوران 
تحصیات طوانی، یکنواخت و کس��ل کننده در 
س��طوح مختلف پایان می یابد و ب��ا هر مقطعی 
راهی جامعه می ش��وند، تنها درص��د محدودی، 
آنهم خیلی به س��ختی در بخش ه��ای مرتبط با 
تحصیات خود جذب می ش��وند که همین عده 
نیز به خوبی درمی یابند که بیشتر آموخته هایشان، 
 هیچ کاربردی در مقام عمل نداش��ته اس��ت. اّما 
 غم انگیزتر و زیانبارتر اینکه، زبده ترینشان که استثناً و 
به کمک بینش و ادراک خاص خود هوشمندانه به 
قلّهء دانش صعود کرده اند، همانند پرندگان مهاجر 
پر می کش��ند و ضمن پشت پا زدن به هزینه های 
سنگینی که صرف آموزششان شده، به طور رایگان 
در س��رزمین ممالک بیگانه فرود آمده و موجبات 
تسریع پیش��رفت و ترّقی آنها را فراهم می سازند. 
راستی چرا؟ شاید چون اّواً میهن پرست، وفادار و 
خدمتگزار بار نیامده اند و مشکات کشور خودشان 
در قلم��رو دغدغه های آنان جایگاهی نداش��ته و 
بیشتر به منافع ش��خصی خود می اندیشیده اند، 
ثانیاً زمینه جذب آزادانه و قانونمند آنها در مشاغل 
متناس��ب با تخص��ص و عاقه خودش��ان فراهم 
نگردیده اس��ت چرا که باید تماماً مطابق سلیقه 
مدیران موسس��ات و سازمان های مربوطه، به کار 
 گمارده ش��ده و برابر منویات سفارش��ی آنان و نه 
بر اس��اس دانش و بینش و آموخته های خودشان 
عمل کنند واّا نه تنها خبری از ارتقاء شغلی نخواهد 
بود بلکه ممکن است به بهانه های واهی عذرشان را 
هم بخواهند. در نهایت اکثریت تحصیلکرده و یا در 
واقع سوادآموخته ها با انبوهی از مطالب و مفاهیم 

انتزاعی به گروه بیکاران می پیوندند.
حاا که بیش��ترین محصوات ای��ن همه مراکز 
آموزش��ی اس��تاندارد و غیر اس��تاندارد در حوزه 
تقاضا و اشتغال به بن رس��یده و خریداری ندارد 

آیا هنوز هم ادامه چنین روندی در  قلمرو انسانی 
 منصفانه و شایس��ته اس��ت؟ آیا در مورد س��ایر 
کااه��ای تولیدی فاقد تقاضا و ب��ازار مصرف نیز 
چنین اتفاقی ب��ه وقوع می پیوندد که محصوات 
تولید شده با هزینه های خیلی سنگین، در انبارها 

انباشته شده و بگندد؟
آی��ا عمر عزیز و امید و آرزوی انس��ان ها به اندازه 
کاای عرضه شده به بازار ارزش ندارد؟ آیا انصاف 
اس��ت تحصیلکرده های دانش��گاهی روی دوش 
خانواده هایشان انباشته ش��ده و تباه گردند؟ یا از 
روی درماندگی، حّتی به مشاغل کف و بی ربط، از 
قبیل پاکبانی، کولبری، دستفروشی، مسافرکشی 
با خودروی فرسوده پدر و مادرش روی آور شوند؟ 
در پایان، نه تنها برای کشور و خانواده هایشان که 
سال ها در انتظار رشد و شکوفایی آنها بودند بلکه 
برای خودش��ان نیز مفید واقع نش��ده و به دلیل 
معافی��ت از خدمت رس��انی به خان��واده، به بهانه 
تحصی��ات همواره جیره خ��وار، پخته خور و صد 
البت��ه خودخواه، زیاده طل��ب و از خود راضی بار 
آمده و در ایام فرس��ودگی پدر و مادرشان، بازهم 
به کول س��واری ادامه می دهند. لذا هرگز قابلیت 
توانایی و انگیزه اس��تقال و خودکفایی و مراقبت 
از پدر و مادر پیر و کهنسالی را که سرمایه و عمر 
گرانبهای خود را صرف هزینه های آموزش��ی آنها 
کرده اند نخواهند داش��ت. در نتیجه، بابا نان داد، 
مام��ان آب داد ادام��ه داش��ته و به باب��ا برایم زن 
گرفت، خانه خرید و یا با فروش داریی خود برایم 
 اشتغال ایجاد کرد یا مرا به خارج فرستاد، منتهی 

می شود.
چرا که دانش و بینش، حس خانواده دوس��تی و 
خدمتگزاری عم��ا و به طور ج��دی، جایگاهی 
در محور آموزه های درس��ی آنان نداشته و خیلی 
صوری و س��طحی از آن عب��ور کرده اند به همین 
دلیل اس��ت که ام��روزه تمام مراک��ز نگهداری از 
سالمندان، در سراسر کشور با ظرفیت کامل فعال 
ش��ده و هزاران نفر از آنها هم حتی مجهول الهویه 
بوده و کسی سراغشان را نمی گیرد. در صورتی که 
زمانی به عنوان رهبر و سرور و فرمانروای خانواده، 
همواره مورد احترام بوده اند و کام وحی نیز طی 
آیات متع��دد، به صراحت احترام به پدر و مادر را 
"حتی اگر کافر هم باشند" سفارش فرموده است. 

کاش به جای پ��در و مادر یا حتی بودجه رایگان 
دولتی، سرمایه گذاران خاصی، هزینه های آموزش 
مدارس و دانش��گاه ها را برعهده میگرفتند تا پس 
از پ��رورش محصوات خ��ود و عرضه آنها به بازار 
مص��رف، س��ود آن را مطالب��ه می کردند تا بدین 
طریق ورشکس��تگی های کان خود را به نمایش 
می گذاشتند. آیا چنین مشکاتی نباید به سرعت 
و دقت و عالمانه مورد بازبینی و چاره اندیشی قرار 
گرفته و برطرف گردد؟ و به جای انباشت مطالب 
و مفایم حجیم و یکنواخ��ت و تکراری و انتزاعی 
برای عموم میهمانان نظام آموزشی، هر فرد یا گروه 
متناسب با ذائقه و نیاز واقعی خود و شرایط خانواده 
و منطقه عرضه شود؟ و اینکه آیا این نسخه هایی 
که در غیاب آنها و از دیرباز پیچیده میشود، واقعاً 
درمانگر و چاره س��از بوده است؟ آیا نباید بپذیریم 
که افزایش حجم مطالب و مواد درسی تئوریکال و 
انباشه شدن آنها در ذهن، مغز، این حساس ترین، 
پیچیده ترین و ظریف ترین اعجاز آفرینش، منفعل 
گش��ته و ب��ا بیهوده خوانی آنها، فرص��ت، قدرت، 
خردورزی، اندیشمندی، تجزیه و تحلیل و نقد و 
بررسی و در نتیجه امکان ابداع و اختراع و کشف و 
ش��هود، از آن سلب شده و در واقع می پوسد؟ چرا 
درس و مشق فردای فراگیران، گزارش نوع، میزان 
و چگونگی همکاری و خدمتگ��زاری به خانواده، 
متناس��ب با نیازها و ش��رایط هر ی��ک از آنان و 
درنتیجه مهارت آموزی در مسیر نیل به خودکفایی 
خودش��ان نباش��د؟ اصواً چرا باید با لباس فرم، 
شیک و اتوکش��یده، در مدرسه و دانشگاه حضور 
یابند؟ تا بعداً هرگز حاضر به پوش��یدن لباس کار 
نشوند؟ اصاً، چگونه ممکن است فراگیران را بدون 
عش��ق و عاقه و برخاف میل باطنی و شناخت 
نیازهای آنی و آتی خودشان، به رشد و شکوفایی، 
بالندگی و خودکفایی رساند؟ چرا چنان بار نیامدند 
تا امروز همانند سّد محکمی  در برابر هجوم سیل 
ویرانگر مفاس��د اقتصادی، بروز انواع آس��یب های 
اجتماع��ی، معادات و گاهی مداخات سیاس��ی 
ناش��یانه و مخرب و بحران آفرین ایستادگی کرده 
و از پیدایش و گسترش آنها جلوگیری کنند؟ مگر 
احتمال وقوع این ه��ا را به کمک همان اطاعات 
حجیم خود، پیش بین��ی نمی کردند؟ تا به موقع 
پیشگیری کنند که عاج واقعه قبل از وقوع باید 
کرد. که مهم تری��ن و حیاتی ترین ویژگی، دانش، 
قدرت، دق��ت و صحت پیش بینی آن اس��ت. اما 
حیف و صد افس��وس که تاریخ مصرف بس��یاری 
ازاین اطاعات خام دریافتی، آنهم با بهره گیری از 
تست های عجیب و غریب و جادویی کاس های 
کنکور پس از ورود به یکی از صدها دانشگاه دولتی 
و آزاد، واق��ع در کوهپایه ها و ش��هرها و بخش ها، 
تمام شده و به کلی از صفحه ذهن آشفته مصرف 
کنندگان محو میشود. بطوریکه حتی نمی توانند 
برخ��ی از آنها را از ابتا به انواع مواد مخدر ایمنی 
بخشند. اما غم انگیزتر از تبلیغات سودآور موسسات 
ذیربط ازجمله صدا و سیما،حّتی تقلّب در جلسات 
امتحان، فروش پایان نامه و جعل مدارک تحصیلی 
نی��ز به وقوع می پیوندد و گاهی هم با پارتی بازی 
در اس��تخدام و ارتقای ش��غلی و دس��ت یازی به 
پس��ت های حس��اس و پردرآمد موجبات ظهور 
تخلفات بع��دی ادامه می یابد. اینگونه اس��ت که 
کشور عزیزمان با وجود منابع و ذخایر بسیار غنی 
و ممتاز در دنیا و سوابق تاریخی درخشان با چنین 

معضاتی درگیر شده است .

 

 یادداشت 

 

حجت پناهی
کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

 ستانده ها و داده های 
مدرسه و دانشگاه

 میِز عادل هم تحمل نشد!

تغییرات بی ثمر، جلسات بی اثر

خس��ته اند. س��اخته ش��ده اند برای ویرانی. با 
وزیدن بادی ولرم نام خود را فراموش می کنند 
و به سختی نفس می کش��ند. چنارهای تهران 
که  قریب به یک قرن آدم های بس��یاری را در 
قلب خود جای داده اند این روزها حال خوشی 
ندارند. انگار غزالی زخمی  را زیر ساقه های خود 
قایم کرده اند که در اردیبهش��ت تهران چنین 

بال بال می زنند.
بلندترین خیابان خاورمیانه و دلرباترین خیابان 
مش��جر جهان به لطف جانوران موذی و آهن و 
سیمان و پلش��تی هوای غریبه با اکسیژن!! در 
بهار چش��م نواز در خودش زندانی ش��ده است. 
ش��اید اگر صدای خفیف پای آب در عصرهای 
ولیعصر به گوش نرس��د و معدود یاکریم ها زیر 
این سقف کوتاه پرنکشند، گریزی نمی ماند جز 
آنک��ه طنابی ببافیم به قدر یک ابر و دور گردن 
س��بزهای بی سایه بیندازیم. آنها که عشق های 
بسیاری را به خاطر س��پرده و عشاق زیادی را 

زیر چتر خود بازیگوش کرده اند.
اگر چش��مان اس��تانبول  با سروها و اله هایش 
جیرانی اس��ت، دی��دگان تهران نی��ز با همین 
چناره��ای ب��ی بدیل، نرگس��ی ش��ده اس��ت. 
چنارهایی که این روزها در اوج بی حوصلگی به 
حیات گذش��ته خود نگاه می کنند و امیدوار به 
فرداهای غبارآلود، جسد ترد و لطیف خویش را 

از آینده بیرون می کشند.
ح��اا که در این ش��هر درندش��ت، زندگی لب 
طاقچ��ه ع��ادت از یاده��ا رفت��ه و دردانه های 
ولیعص��ر پیراه��ن چرکی��ن خود را با اش��ک 
شستش��و می دهند، کاش مس��ئوان برای این 
چند هزار یادگاری فکری کنند تا عشاق جوان، 
گم ش��ده در غروب، کلمات نجی��ب را بر زبان 
خود بنشانند و چنارهایی که از آفت زمانه جان 
سالم به در برده اند را مهمان شعری از سهراب 
س��پهری کنند. چاقوهای تی��ز را از زیر گلوی 
چنارهای خرامان ولیعصر برداریم و ساعت قلب 
خود را با س��اعت بیداری این برگ های خسته 
تنظی��م کنیم تا پس ف��ردا که تاریکی همه جا 
را گرفت، دریچه میت��رال و دریچه آئورت این 
س��بزهای نیمه جان به دست جراحان بی رحم 
نیفت��د و پرنده ه��ای آبی رن��گ را همچنان به 

ماقات های عصرگاهی بپذیرند!

 

 نکته 

 

 امید مافی 
روزنامه نگار

 چنارها ایستاده 
می میرند!

 روزنام�ه آفت�اب ی�زد در نظ�ر دارد ه�ر روز در این 
س�تون بخش�ی از خاطرات سیاس�یون برجس�ته 
 کش�ور را به چاپ برساند. این سلسله خاطرات را با 
مرح�وم  اکبر هاشمی رفس�نجانی از  مس�ئوان  با 
سابقه نظام ادامه می دهیم. او زاده رفسنجان  و رئیس 
مجمع تش�خیص مصلحت نظام، نماینده تهران در 
مجل�س خب�رگان رهبری و رئیس هیئت موس�س 
 و هیئت امنای دانش�گاه آزاد اسامی بود. هاش�می
  همچنی�ن اولی�ن رئیس مجلس ش�ورای اس�امی

 و چهارمی�ن رئی�س جمه�ور ای�ران در دو دوره 
 پیاپ�ی بی�ن س�ال های 1368 ت�ا 1376 ب�وده و 
 ب�ه عن�وان یک�ی از پرنفوذتری�ن ش�خصیت های 

سیاسی نظام شناخته می شود.

 هوا خیلی گرم شده 
و کولر نداریم

دوشنبه 10 مرداد 1362
تم��ام امروز در خانه ماندم؛ اس��تراحتی ش��د. 
چن��د صفحه ای هم از مقال��ه هفتم تیر روایت 
هجران نوش��تم. بخشی از وقتم صرف خواندن 
 خاطرات زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی
 آمریکا 1 درباره جریانات مربوط به سقوط شاه 
و پیروزی انقاب اسامی شد. از این خاطرات، 
خیلی چیزها بدس��ت می آید 2. یک��ی از آنها 
خسارات عمده وابستگی برای وابستگان است 
و روزهای ذلت بارشان، در موقعی که حمایت 
ارباب، ضعیف می ش��ود و دیگری بی عاطفگی 
اس��تعمارگران و توجه انحصاریشان به منافع 
خودش��ان و دیگری ضعف هر دو که در مقابل 
ق��درت مردم، هر دو به زانو درمی آیند و خیلی 

چیزهای دیگر.
از دفتر امام خواستم، کس��ی آمد، برای اینکه 
فکری برای س��ردکننده تابس��تان بکنیم؛ هوا 
خیلی گرم ش��ده و کولر نداریم؛ دیشب، ناچار 
در حیاط خانه خوابی��دم، که از لحاظ امنیتی 
کار درستی نبود. سوالی هم از شورای نگهبان 
ک��ردم؛ راج��ع به تفس��یر اص��ل 111 که آیا 
خبرگان می توانند در دوره های بعد، آیین نامه 
داخلی بنویس��ند، یا فق��ط در همین اجاس 

ممکن است؟ تردید به وجود آمده است.
از وض��ع جبهه، جویا ش��دم. قرار ش��د، دفترم 
اخبار را بفرستند. آقای جاسبی رئیس دانشگاه 
آزاد اسامی از من خواست که به آقای محمد 
غرضی وزیر نفت بگویم، یک س��اختمان خالی 
را در اختیار جهاد بگذارد که جهاد، ساختمان 
بنیاد مس��تضعفان را به دانش��گاه آزاد اسامی 

واگذار کند.
محسن از رفسنجان آمد و از سامتی بستگان 
و مخصوصا حاجیه والده، خبر داد؛ خوش��حال 

شدم.
والده در روستای فاقد امکانات زندگی می کند 
و سننشان باا است. ارتباط تلفنی نداریم و این 
مایه دلواپسی اس��ت. آیت اه آقای خامنه ای، 
اط��اع دادند که آقای عس��کر اوادی، وزارت 
بهزیستی را نپذیرفته است. دیشب، قرار شد به 
ایشان تاکید کنند؛ حدس می زدم. چون آقای 
اسداه بادامچیان در صحبت هایش، با این نظر 
و حتی با ادامه نخست وزیری آقای میرحسین 
موسوی مخالف  بود؛ صحبت از نخست وزیری 

دکتر وایتی می کرد. 
... ادامه دارد

________________________________

پی نوشت: 
 zebignew k.brzezinski 1-زبیگنیو برژینس�کی
)1928-( خاطرات خود را از دوران انقاب اس�امی، 
در کتاب�ی تحت عن�وان »قدرت و اص�ول اخاقی« 
آورده است. برژینسکی در خاطرات خود می نویسد: 
»جلس�ه ای درروز ده�م ژانویه برای بررس�ی اوضاع 
ای�ران در کاخ س�فید تش�کیل دادیم. ون�س، وزیر 
خارجه آمریکا پیشنهاد خود را درباره لزوم برقراری 
تماس باآیت اه خمینی تکرار نمود و دایل سولیوان 
س�فیر آمریکا در تهران و موافقت شاه را با این اقدام 
بازگو کرد. من با این پیشنهاد مخالفت کردم و گفتم 
به نظر من، چنین تماس�ی هر قدر که محرمانه باشد، 
فاش خواهد ش�د. آیت اه 78 س�اله در نتیجه یك 
ب�ار ماقات و مذاک�ره با فرس�تاده ای از طرف دولت 
آمریکا، تغییر عقی�ده نخواهد داد. س�رانجام کارتر 
رئیس جمهور، تصمیم گرفت به جای تماس مستقیم 
ب�ا آیت اه خمینی، از دولت فرانس�ه بخواهیم که از 

طرف ما، با او تماس برقرار کند.«
2- مت�ن این خاطرات به ص�ورت پاورقی در روزنامه 

کیهان – مرداد و تیر 1362- به چاپ رسیده است. 

 فلش بک سیاسی 


