
گزارش آفتاب یزد 
دستور و بخشنامه در بازار اجاره بهاء نتیجه معکوس خواهد داشتاز تبعات دولتی شدن اجاره مسکن
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قوانینی که نوشدارو 
بعد از مرگ سهرابند

تصویب مجازات 5 تا 25 سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی
وادت باسعادت امام حسن مجتبی)ع( مبارک باد

فانوس های عاطفه خاموش شده اند. آوازهای 
مهربانــی به گوش نمی رســد و گریه ها و 

خنده هایمان هیچ شده است. هیچ!
در این روزهای نفرین شده تهی از عاطفه، 
آفتاب یخ زده در رگ هایمان می خزد تا یادمان 
برود کوه از نخستین سنگ آغاز می شود و 

انسان از نخستین درد.
و چشمانت راز آتش است

و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد

و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن...

این روزها آنقدر کافه ایم که نه رد قدم های 
یکدیگر را می بوییم و نه دهانمان آشــیانه 

شادمانی است. 

خالی از 
خویشی و غربت!

امید مافی
روزنامه نگار

سرمقاله

اینفوگرافی

ماجرای سرمایه گذاری 
با پول معلمان 

برای خرید مازراتی 

تخریب هدفمند عارف 
در آستانه انتخابات 

هیئت رئیسه
15
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علی دایی هم 
حذف شد؟
عاقبت طرح 

تعویق کنکور چه شد؟

سقوط عجیب قیمت 
دار و یورو در بازار

دولت روحانی 
ِگل گیر است
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گفته می شود تیم های لیگ برتری 
از عقد قرارداد با شهریار منع شده اند

آفتاب یزد گزارش می دهد

برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات 31 متهم پرونده بانک سرمایه

اسکندر و چنگیز هم نتوانستند 
چه برسد به تو!
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در واگذاری بدون تشریفات 
 D19 معدن

مسئله فقط یوزها نیستند!
14

قیمت در سراسر کشور  2000 تومان

هربامداد در سراسر کشور

4

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد می توانند مشــکات، 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 منســجم 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.

 مخاطبان محترم
           و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه و محل کار خود در 
سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما 
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

پیامک: 09213553193 )شبانه روز(
تماس: 09128197782 )ساعت 6 عصر تا 9 شب(

اگر به جای سعید حجاریان بودم به حسن روحانی پیشنهاد می دادم 
استعفا ندهد و بماند زیرا رفتن وی شرایط را تغییر نمی دهد

صادق زیباکام در سالگرد پیروزی دولت به آفتاب یزد گفت: 

گفت وگوی آفتاب یزد با محمود میرلوحی 
به مناسبت سالگرد پیروزی لیست اصاح طلبان 

در انتخابات شوراها:

شعار شفافیت را 
عملی کردیم

به نظر می رسد که مطرح شدن بحث واگذاری 
ســهام سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی 
بیشتر از آنکه جنبه اجرایی واقعی داشته باشد 
یک اقدام ظاهری برای کاستن از میزان انتقادات 
به دولتی بودن بخش خودروسازی کشور است.

خصوصی ســازی یک مفهوم علمی اســت که 
تحقق آن چارچوب های خاص خود را می طلبد 
و اینگونه نیســت که تصور شود با یک اعان و 
قیمت گذاری، مشتری های واقعی آماده خرید 
وارد عرصه می شوند. البته تجربه خصوصی سازی 
در ایران نشــان می دهد خصولتی ها همیشــه 
آماده هســتند تا با پول های ناشــفاف ناشی از 
 رانت وارد کارزار شــوند و سهام مورد عرضه را 

خریداری کنند.
در صورت وقوع این امــر، ظاهر موضوع موجه 
جلوه داده شــده و در واقع وانمود می شود که 
خصوصی سازی صورت گرفته یا در حال انجام 
اســت اما واقعیت این است که زیرساخت های 
اقتصادی دولتی زده ایران آشفته تر از آن است 
که بخواهد به سمت یک اقتصاد مستقل و فارغ 

از حضور دولت حرکت کند.
همین بخش خصوصی فعلی نیز بیشتر متشکل 
از بنگاه هایی است که شخصیت حقیقی مستقل 
اما وابستگی و عقبه دولتی دارند. منظور از بخش 
خصوصی در اقتصاد، شرکت ها و افرادی هستند 
که هیچگونه اتکایی به دولت ندارند و ســرمایه 
آنها به صورت شــفاف در سیستم بانکی تبادل 

دارد.
مثا در موضــوع اتحادیه اروپــا و کانال مالی، 
مســئوان دولتی اتحادیــه اروپایی می گویند 
تســلطی بر روی شرکت هایشان که از مجازات 
اقتصــادی امریکا واهمه دارنــد، ندارند. چنین 
بخش خصوصی با ســرمایه شــفاف و قانونی 
مســتقل از دولتها و حکومتها فعال است حال 
آنکه ما در ایران با بخش هایی در تجارت روبرو 
هستیم که با بهره گیری از رانت ها و اطاعات و 
سرمایه های ناشفاف وارد عرصه شده اند و گرچه 
بعضا خصوصی به نظر می رسند اما بدون اتکا به 

دولت توان رقابت ندارند.
در نتیجه وقتی زیر ســاخت ها آمــاده گریز از 
بخش دولتی به سمت خصوصی سازی نیست، 
نمی توان انتظار داشت که مثا ادعای واگذاری 
ســهام دو خودرو ســاز کاما دولتی به بخش 
خصوصی چندان جنبه عملیاتی داشته باشد؛ 
البته خصوصی سازی با همان افراد و شرکت های 
خصولتی ممکن است اتفاق بیفتد اما سهامداران 
آنها افراد بخش خصوصی با سرمایه های شفاف و 

استاندارد نخواهند بود.

چندی پیش رئیس محترم سازمان محیط زیست 
در دیدار با سفیر ترکیه درباره انتقال آب از دریاچه 
وان به دریاچه ارومیه صحبت کرده بود که بسیار 
جای تعجب دارد چرا که انتقال آب ممکن است 
که یک مسئله را حل کند یعنی در مبدا آب را کم 
کند و در ماخذ آب را افزایش دهد اما راه حل کلی 
و قابل استفاده نیســت! از وان به دریاچه ارومیه 
70کیلومتر فاصله اســت و آب دریاچه وان باید 
70کیلومتر منتقل شود، لوله کشی های خاصی 
انجام شــود و پمپ هایی ســر راه قرار دهند که 
این پمپ ها آب را از ســر باایی و سر پائینی رد 
بکند! این کار از نظر تکنیک قابل انجام اســت و 
با صرف انــرژی و مقدار زیادی پول می توان این 
کار را انجام داد اما من واقعا نمی دانم که مسئوان 
محیط زیســت با واقعیت رو به رو هستند و یا 

خیال پردازی می کنند!
چندی پیش دولت ترکیه در زمینه محیط زیست 
نشستی را برپا کرد و عده ای را نیز دعوت کرد و 
من هم جزو مدعوین بودم. در این جلسه جوانان 
زیاد ترکی هم حضور داشتند. نهایتا در این جلسه 
عکس هایی از دریاچــه وان و دریاچه ارومیه در 
وضعیت فعلی اش به نمایش گذاشتند ! همین 
موضوع باعث شــد که همه مهمانان متفقا بیان 
کردند که از دریاچه وان مثل چشممان مراقبت 

می کنیم که به حال و روز دریاچه ارومیه نیفتد!
من متعجبم که چطور حاا از انتقال آب دریاچه 
وان صحبت به میان آمده است! من معتقدم دولت 
ترکیه اجازه انتقال حتی یک قطره از آب دریاچه 

وان را نخواهد داد! 

ترفند خودروسازان 
برای کاهش انتقادات

به حقایق بپردازید  
نه خیال پردازی ها!

رضا یوسفی
کارشناس اقتصاد

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

یادداشت 4یادداشت 1

به دنبال حضور جمعی از قربانیان اســید پاشی در 
نشست مجلس شــورای اسامی، بنده هم همانند 
برخی نماینــدگان خانه ملت از ســر وظیفه برای 
دلجویی و ادامه پیگیری قبلی برای  شنیدن صدای 
این عزیزان در بین شان حاضر شدم اما حضور بنده و 
گفت وگو با یکی از این عزیزان حواشی ای ایجاد کرد 
که ازم می دانم توضیحاتی کوتاه ارائه دهم: حضور 

بنــده در آن جمع صرفاً 
برای شنیدن صدای آنها 
و استماع نظرات خودشان 
برای نطــق موافق و ابراز 
همــدردی و دلجویی با 
این عزیزان بود. در حین 
گفت وگو، صحبتی کامًا 
دوستانه و از سر شوخی 
و مــزاح در آن جمــع 
به عنوان یــک نماینده 
خانم با یکی از خانم های 

آسیب دیده صورت گرفت که به گواه خود ایشان از 
سر مزاح بود. به گواه پزشک معالج این عزیز گرانقدر، 
بنده از مدت ها قبل پیگیر پرونده قربانیان اسیدپاشی 
استان اصفهان از جمله ایشــان بودم و البته که به 
وظیفه ام عمل نموده ام و حتما باید بیشتر هم تاش 
می کردم. آنچه در برخی رسانه ها درباره مرتکبین و 
مجرمین این حادثه مطرح شده کاماً سوبرداشت بود 
و شاید اگر این دوستان رسانه ای از میزان حمایت های 
بنده از طرح مربوط به اسیدپاشی مطلع بودند و نیتم 
در گفت و گو با عزیــزان حاضر در صحن مجلس را 
می دانستند، شاید این تصورات برایشان پیش نمی آمد. 

البته در این بین، عاوه بر قربانیان اصفهان از سایر 
مناطق کشور نیز عزیزانی در مجلس حضور داشتند 
و ســؤال بنده در گفت و گو به صورت کلی در مورد 
مرتکبین و معاونین وقوع جرم بوده و نه شــخص 
خاصی؛ باید اعام کنم که به عنوان خادم مردم استان 
اصفهان از مدت ها قبل، در جریان پرونده اسیدپاشی 
استان اصفهان بودم و اذعان پزشک معالج گواه این 
پیگیری است. البته با یادآوری این نکته که بنده به 
عنوان نماینده مردم استان اصفهان و البته مردم ایران 
تمام تاشم را برای احقاق حقوق ملت کرده و خواهم 
کرد، تأکید می کنم همچنان مطالبات مردم عزیز 
اصفهان را پیگیری خواهم کرد. در پایان سخن تاکید 
می کنم، مسائل مربوط به 
آسیب دیدگان و قربانیان 
برحسب  را  اسیدپاشــی 
وظیفه پیگیــری خواهم 
نمود و اعام می کنم نظر 
به اینکه در پایان صحن 
علنی به دلیل برخی اخبار 
منتشر شده و شائبه های 
ایجاد شــده تصور کردم 
خانم ابراهیمــی از بنده 
دلخور شده است، به سراغ 
ایشان رفتم تا اگر ناخواسته سوءتفاهمی ایجاد شده 
عذرخواهی نمایم و هم اکنون نیز ابایی از آن ندارم و 
اگر دلخوری برای این دختر عزیز کشورمان پیش آمده 
عذرخواهی می کنم اما باید عرض کنم پس از سؤال 
مــن از این دختر خوب و مقاوم اصفهان که مبادا از 
حرفم مکدر شــده باشــد با بزرگ منشی با اعام 
اینکه ناراحت نیستم، اضافه کرد »من نیاز چندانی 
به حمایت ندارم و خودم حامی کسانی خواهم بود 
که شرایط آنها دشوارتر از من است« که این سخن 
این دختر عزیز اصفهانی بار مسئولیت من را به عنوان 

نماینده مردم بسیار سنگین تر کرد.

روز گذشــته قوانینی در رابطه با افزایش مجازات 
اسیدپاشان تصویب شد که البته جنبه بازدارندگی 
را افزایش می دهد اما کافی نیســت چرا که باید از 
نظر فرهنگی و اجتماعی نیز به نکاتی اشــاره کرد 
که جنبه بازدارندگی را افزایش دهد؛ عوامل خیلی 

مهمــی در این موضوع 
دخیل هستند و اگر ما 
بازدارندگی  به  بخواهیم 
باید  بپردازیم  اجتماعی 
به آن ها توجه کنیم. نکته 
مهم این است که اساسا 
چه کسانی به اسیدپاشی 
اقدام می کننــد؟ این ها 
هستند  افرادی  معموا 
که اختاات شخصیتی 
یعنی  دارنــد  روشــن 
افراد  مشخص است که 
بــا چه تیــپ و اختال 
شــخصیتی به این کار 
دست می زنند! اولین گام 
برای فرهنگســازی این 

اســت که در آموزش و پرورش از دوران کودکی به 
بحث غربالگری از لحاظ روانی توجه داشته باشیم 
یعنی در آموزش و پرورش توســط کارشناسان و 
مشاوران، کودکان مورد ارزیابی قرار بگیرند و اگر با 
اختال این چنینی رو به رو شدند شخص را مورد 
درمان قرار دهند تا این اختاات شخصیتی قبل از 
این که بتوانند ابعاد بزرگ تری به خود بگیرند و در 
جامعه مثل اسید پاشی ظهور و بروز پیدا کنند درمان 

شوند؛ البته این موضوع نیازمند کار کارشناسی شده 
و آموزش به کودکان در مقاطع سنی گوناگون است 
تا بتوانند خشم خود را کنترل کنند و از رفتار های 
هیجانــی تا جای ممکن دوری کننــد. اگر به این 
موارد اشاره شود به صورت اتوماتیک مسائلی مثل 
اسیدپاشی خود به خود از جامعه حذف خواهد شد.

نکته دیگری که در این کار مهم است این است که 
بایــد به همه افراد جامعه در زمینه مواجهه با افراد 
دارای اختال شخصیتی آموزش داده شود، باید دید 
معموا به چه کسانی اسید پاشی صورت می گیرد؟ 
معمــوا اسیدپاشــی ها 
در مواجهــه بــا یــک 
رابطه احساســی صورت 
فرد  یعنــی  می گیــرد، 
اسیدپاش بر روی همسر 
یا نامزد یا عشــق بر باد 
می پاشد.  اسید  رفته اش 
به این ترتیب فردی که 
روی او اســید پاشــیده 
شده در اغلب موارد با فرد 
اسید پاش رابطه داشته و 
اینجاست که افراد جامعه 
باید آموزش ازم را دیده 
باشند که وقتی با فردی 
می کنند  برقــرار  رابطه 
اختاات  نشــانه  کــه 
شخصیتی را به همراه ویژگی های خاص شخصیتی 
و رفتاری دارد، خیلی جدی این مسئله را مد نظر 
قرار بدهند که فرد هر زمان ممکن است دست به 
چنیــن اقداماتی بزند، بنابر این جامعه باید آگاهی 
ازم را داشته باشد که راه برخورد با افرادی با چنین 
شخصیتی چیست؟! به طور کلی معموا اسید پاشی 
در همه جای دنیا بیشتر به این صورت اتفاق می افتد 

که دوطرف یکدیگر را می شناسند!

از عذرخواهی کردن 
ابایی ندارم 

بازدارندگی از پدیده 
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 آقای ظهرابی! اطاعات غلط به شما داده اند
یا عمداً برخی واقعیت ها را نمی بینید؟!

به دلیل برخی اخبار منتشر شده و 
کردم  تصور  ایجاد شده  شائبه های 
خانم ابراهیمی از بنده دلخور شده 
است، به ســراغ ایشان رفتم تا اگر 
شده  ایجاد  سوءتفاهمی  ناخواسته 
عذرخواهــی نمایم و هم اکنون نیز 
ابایی از آن ندارم و اگر دلخوری برای 
این دختر عزیز کشورمان پیش آمده 

عذرخواهی می کنم

باید به همه افراد جامعه در زمینه 
مواجهه بــا افــراد دارای اختال 
شــخصیتی آموزش داده شــود، 
بایــد دید معموا به چه کســانی 
اسیدپاشی صورت می گیرد؟ معموا 
اسیدپاشی ها در مواجهه با یک رابطه 
احساسی صورت می گیرد، یعنی فرد 
اسیدپاش بر روی همسر یا نامزد یا 
عشق بر باد رفته اش اسید می پاشد. 
به این ترتیب فردی که روی او اسید 
پاشیده شده در اغلب موارد با فرد 
اسید پاش رابطه داشته و اینجاست 
که افراد جامعه باید آموزش ازم را 

دیده باشند

پر رونق ترین مشاغل 
در سال 2020

مشاغل جدید 
سمت و سوی 
خود را از 
مدرک محوری  
به سمت 
مهارت محوری 
سوق داده اند

پاسخ ایرانی ها به توئیت جنگ طلبانه و ضد ایرانی ترامپ 
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سياسى22سه شنبه  31 ارديبهشت 1398    شماره 5461
آفتاب  يزد- گروه سياسـى: محمود ميرلوحى از اعضاى 
ــوراى عالى سياستگذارى اصالح طلبان و حزب اتحاد ملت  ش
كه اين روزها به واسطه فعاليتش به عنوان عضو شوراى شهر 
ــناخته مى شود، به مناسبت سالگرد پيروزى ليست  تهران ش
اميددر شوراى شهر  با حضور در تحريريه روزنامه آفتاب يزد 
ــواالت خبرنگار ما درباره عملكرد  در گفتگويى تفصيلى به س
اصالح طلبان در شوراى شهر  پنجم  و بازتاب  اين عملكرد بر 
اعتماد عمومى مردم به اصالح طلبان و... سخن گفت.  درادامه 

مشروح اين مصاحبه را مى خوانيد:

ــتيد   جناب ميرلوحى! همان طور كه مســتحضر هس

ــوراى شهر پنجم كم حاشيه نداشته  طى ماه هاى اخير ش
ــده اند.  اما بياييد  ــانه اى ش ــيه ها يى كه رس اســت؛ حاش
ــر بيندازيم. در  ــار از بعدى ديگر به اين موضوع نظ اينب
كنار همه اين حواشى اگر از شما سوال كنند كه شوراى 
شهر پنجم در دوسالگى خود چه دستاوردهايى در طول 
ــما  ــه خواهيد گفت؟اگر ش ــته اســت چ اين مدت داش
بخواهيد از عملكرد شوراى شهر در اين مدت دفاع كنيد 

چه مى گوييد؟
ــت اميد از همان ابتدا براى  در ابتدا بايد بگويم  معتقدم ليس
ــهر برنامه ريزى داشت.  ما از همان ابتدا  ــوراى ش ورود به ش
گفته بوديم كه چه كارهايى را انجام مى دهيم و چه كارهايى 
ــت گفتيم كه شوراى شهر  را انجام نمى دهيم. از همان نخس
جديد تمام تمركز خود را بر روى امور شهرى خواهد گذاشت 
ــائلى مثل مجلس و پاستور فكر نخواهد كرد. گفته  و به مس
ــت مى دهيم به  ــه حفظ محيط زيس ــم كه اولويت را ب بودي
ــت  ــتيم، اولويت را به نيروهاى پاكدس فكر باغات تهران هس
ــهر را با رعايت  ــناس مى دهيم و  تالش مى كنيم ش و كارش
ــه مطالبات مردم و با هزينه كمترى اداره  اولويت ها ،  توجه ب
كنيم. به همين دليل وقتى در بيستم ارديبهشت ليست اميد 
انتخاب شد تكليف معلوم بود.  ليست اميد طورى چيده شده 
ــيونهاى آن قبل از انتخابات نيز  بود  كه عمال اعضاى كميس
معلوم شده بود.  يعنى مشخص بود كه چه كسانى قرار است 
ــيون ها يى در شوراى شهر  قرار بگيرند.  همين  در چه كميس
ــيون برنامه و بودجه  5 نفرى كه به عنوان مثال عضو كميس
هستند يعنى آقاى علوى،  آقاى رسولى، آقاى فراهانى،  خانم 
ــيون  ــاً بر همين مبنا و براى همين كميس آروين و من اساس
ــاير كميسيون ها  نيز به  ــت قرار گرفتيم.  در مورد س درليس
ــده بود كه چه  ــه عبارتى از قبل معلوم ش ــن ترتيب.  ب همي
كسانى در چه كميسيون ها يى جاى خواهند گرفت. علت اين 
انتخاب ها  هم به دليل اين بود كه به هر حال هر كدام از اين 
ــيون ها  صاحبنظرتر، متخصص تر و يا از  افراد در اين كميس
قبل تجربه كارى در اين زمينه را داشتند.  پيشتر نيز ليست 
اميد  اشاره كرده بود كه چه جهت گيرى ها يى خواهدداشت.  
ــيون ها ى ما  ــن دليل بود كه بعد از انتخابات، كميس به همي
ــد و در آن سه ماه  ــكيل رسمى شورا تشكيل ش پيش از تش
ــيون ها ى ما به طور مرتب  ــمى شورا كميس پيش از آغاز رس
ــورا  ــهريور در ش فعال بودند به نحوى كه وقتى ما روز اول ش
مستقر شديم، كميسيون ها  بر مبناى قولى كه به مردم داده 

بودند اولويت ها ى خود را تعيين كردند.
ــكيل شورا،  ــما مى بينيد كه در همان هفته اول و دوم تش ش
ــيون ها  در صحن گزارش ارائه مى كنند از جهتى ديگر   كميس
ــود را تبيين و ابالغ  ــتهاى برنامه اى خ ــا در آبان ماه سياس م

كرديم.
اين موضوع نشان مى دهد كه شورا بر مبناى سياست ها يى كه 
ــل تدوين كرده بود و پيش بينى ها يى كه در زمينه ها ى  از قب
ــى را مى كند و چه  ــت و  گفته بود چه كارهاي ــف داش مختل
كارهايى را انجام نمى دهد،  برنامه اى را تدوين كرده است كه 

بر مبناى همان اولويت ها است.
ــز به خوبى  ــث  بودجه 97 و 98 ني ــا ى ما در بح ــت  ه اولوي
ــات تهران را  ــم كه ديگر باغ ــود. وقتى ما گفتي ــده مى ش دي
ــب در آمد كنيم  ــا ازبين بردن آن كس ــن نمى بريم تا ب از بي
ــا را اگر ببينيد ــما تمام مصوبات م ــاى حرفمان مانديم. ش پ

در همين مسير حركت كرده است. موضوع باغات معموالً در 
جلسات غير علنى مطرح مى شود. اما آوردن چنين موضوعى 
در صحن و بررسى جدى آن بيانگر اهميتى  است كه شوراى 
ــبت به اين موضوع داشته  ــت  مردم نس پنجم و بنا به خواس
ــت.  شما اكنون مى بينيد كه ديگر در سطح شهر نابودى  اس
باغات  يك گناه نابخشودنى و مصوبه و الزام شهردارى است.  
ــائل در بودجه هم ديده شده است.  نتيجه اش  اين جور مس
اين مى شود كه در سال 97 نه تنها اجازه نداديم باغى از بين 
برود بلكه باغاتى را هم خريديم  تا امروز به فضاى عمومى و 
ــود. در محالت و مناطق اين اتفاق مى افتد و  پارك تبديل  ش
اين مسائل نشان مى دهد كه ما به  اولويت ها و قول ها ى مان 

عمل مى كنيم.
امروز آثار اين موارد را در شهر مى بينيد. تاكيد مى كنم شوراى 
ــت وديگر براى پاستور و مجلس  ــهر براى شهر تهران اس ش
برنامه ريزى نمى كند. اين شورا شورايى است كه در اولويتش 
ــكالت  ــى، كاهش آلودگى هوا و حل مش ــل ونقل عموم حم
ــت. رد پاى شورا را در حل بسيارى از  شهرى است نه سياس
مسائل شهرى مى بينيد؛ مثال در حفظ محيط زيست وباغات.  
اين شورا درراستاى شفافيت واطالع رسانى موفق بوده است.

در بحث كسب در آمد حالل از منابع پايدار مشاهده مى كنيد 
ــت ما ديگر شيوه ها ى  ــورا اتفاقات مهمى افتاده اس كه در ش
گذشته را دنبال نمى كنيم.  شيوه ها ى گذشته نتيجه اش اين 
شد كه آن بدهى ها ى انبوه به وجود آمد، پروژه ها  متوقف شده 
وكار پيش نمى رفت. هرچند در آن دوره شهردارى و شوراى 
شهر چون صداوسيما رادر اختيارداشت مرتب ازاين مى گفتند 
ــورد اما درحقيقت پروژه ها يى كه در  كه فالن پروژه كليد خ
ــال 97 راه اندازى شد همان پروژه ها يى مثل امام على (ع)،  س
صياد و... از مدتها قبل در  دوره ها ى پيشين تعطيل شده بود. 

 مصداق ها ى بيشترى هم دراينباره داريد؟
ــهيد رستگار در جنوب شهر، شهيد بروجردى،  مثال پروژه ش
ــيار كند ودر حد توقف بوده است اما در  امام على(ع) و... بس
دوره جديد مى بينيد كه پروژه ها جان گرفته است.  اين بيست 
ماه كه شوراى پنجم  مستقر بود همان بيست ماهى است كه 
ــبش با توطئه ها ى ترامپ و تالطم ها  و وضعيت خاص  هر ش
اقتصادى و... روبه رو بوديم. با وجود همين شرايط خوشحاليم 
ــد  ــى  كه گرفته ش كه اعالم كنيم كه با تصميمات كارشناس
ــا  را متوقف كرديم و  ــا  وهمين طور وام گرفتن ه اوال بدهى ه
ــب منابع متعلق به شهردارى را جمع آورى  به صورت مناس
مى كنيم و با برنامه مناسب بودجه ها  را با اولويت بندى ها يى 

كه داشتيم تخصيص مى دهيم. 
همين امر باعث شد تا فعاليت ها  و شرايط بدون آثار منفى در 
جريان باشدو يك اتفاق مثبت كه در اين دوره رخ داد تشكيل 
ــيوه اش در دوره ما  خزانه دارى كل بود يا هولوگرام با آن ش
ــد.اين اتفاق تحولى در شهردارى به شمار مى آ يد تا  ملغى ش
ــهردارى به  ــل از آن مناطق وهمه بخش ها ى درآمدى ش قب
نحوى رها شده بود.  درمردادماه ورودى منابع مالى شهردارى 
ــه پرداختى حقوق  ــود در حاليك ــه 140  ميليارد ب ــه خزان ب

ــد.  ــارد ش ــهردارى 600 ميلي ش
در گزارش مالى كه در سال 95 آمده 
ــارد وام گرفته  ــزار ميلي ــج ه پن
ــت.  اما به خاطرهمين  ــده اس ش
ــى وخزانه كه  اصالح نظامات مال
ــوراى پنجم مى بينيد  اين  در ش
ــال 97 به  پنج هزار ميليارد در س
هزارميليارد رسيده است، آن هم 
نه براى پرداخت حقوق و هزينه ها ى 
ــدام ازاين مبالغ را  جارى. هيچك
نكرديم.  جارى  هزينه ها ى  صرف 
 140 آن  ــد  مى بيني ــى  طرف از 
ميلياردتومان مردادماه در اسفند 
ــتصد ميليارد  97 به دوهزار وهش

ــى 20 برابر.  ــيد. يعن ورودى رس
ــرايط بحرانى  آن هم در همين ش
ــوراى  ــى  كه ش ــور. از زمان كش
ــه روى كار آمده تاكنون  پنجم ب
ــم كه بدهى بار  با افتخار مى گوي
ــن بدهى ها يى كه به  نياورديم. اي
شهردارى تحميل شده  ناشى از 
سود بدهى ها يى است كه قبلى ها  

به وجود آورده اند. 
ــده  ــا روزى هف ــه م ــه آنك نتيج
ــود بانكى بابت  ــارد بايد س ميلي
كنيم.  پرداخت  بانكى  بدهى ها ى 
ــى از وام گرفتن و  ــا اين ها  ناش ام
تسهيالت گرفتن ما نيست. با اين 
حال با برنامه ريزى ها يى كه انجام 
ــور مى كنيم درحال  ــم تص داده اي

ــتيم و آن ها  را كاهش مى دهيم.  مهار و مديريت بدهى ها  هس
ــود پس مى گيريم و به  ــه در اختيار افراد غير ب ــى را ك امالك
پيمانكاران مى دهيم پيمانكاران زيادى از سال 93  طلبكارند 
و متاسفانه حسابهاى آنها تسويه نشده است. از سويى تعداد 
ــه بود عوض  ــان در طرح ها رفت ــانى كه ملكش زيادى از كس
اينكه پول اين ملك ها  به آنها داده شود به صورت وام به آنها 
پرداخت شد. اكنون بانك هم به سراغ اين افراد رفته، افرادى 
كه هم خانه شان را داده اند و هم اكنون از طرف بانك تحت 

فشار قرار گرفته اند.

 مشكل اين عده در شوراى پنجم به چه نحو است؟ 
آيا حل شده است؟

دارد حل مى شود. با خزانه دارى كه تشكيل شده هم به جذب 
وجوه نقد و هم غير نقد مى پردازيم. تا با جذب اين درآمدها، 
ــيم.  اينطورى نيست  ــهردارى را پاسخگو باش بدهى هاى ش
ــود برخى درآمدها چه مى شوند. شما مى بينيد  كه معلوم نش
ــر منابع  كه به خاطر همين اصالح رويه آن بالهايى كه بر س

شهردارى مى آمد ديگر نمى آيد. 

 مثال چه بالهايى؟
ــزار ميليارد تومان  ــام ]...[ داريم كه 4 ه ــركتى به ن مثال ش

پول ها ى ما را به غارت  برده است. 

 چه دوره اى اين اتفاق افتاد؟

ــن پول را  ــم تالش مى كنيم اي ــا. اكنون داري ــل ازم دوره قب
پس بگيريم. 

 اين شركت در چه حوزه اى فعاليت مى كرده است؟
ــا  را به آن  ــه هولوگرام ه ــت ك ــركت كارگزار بوده اس اين ش
ــد طلبهاى  ــوده كه برون ــان آن ب ــد. ماموريت اولش مى دادن
ــك بگيرند درواقع  ــد و بيايند از ما مل ــكاران را بپردازن پيمان
ــهردارى  تهاتر كنند. نه تنها اين كاررانكردند بلكه پولهاى ش
ــتند  ــانى كه مى خواس ــراغ كس راهم گرفتند يعنى رفتند س
ــت را به ما بدهى  ــه بگيرند و به آنها مى گفتند اگر پول پروان
ــانى كه  ما تخفيف مى دهيم ولى اين تخفيف مربوط به كس
نقدى پرداخت مى كردند بوده، آنها پول را مى گرفتند تخفيف 
ــهردارى  را مى دادند اما اين پول به جاى اينكه به صندوق ش
ــهردارى  ــت ش بيايد نزديك به چهار هزار ميليارد آن از دس

خارج شده است. 

 تالشتان در اين زمينه به چه نحوى بوده است؟
ــى از پرونده آقاى شريفى،  تالش مان را انجام داده ايم. بخش
قائم مقام قاليباف نيز مربوط به همين موضوع است.  اكنون 
ــت.   ــده اس ــت ها  را موجب ش ــكيل خزانه، اصالح سياس تش
هولوگرام وآن كارگزارى ها  شفاف شده اند. سازمان امالك در 
جايگاه واقعى خودش مستقرشده است.  خوشحاليم بگوييم 
ــاختمانى كه به شورايعالى  دردوره ما به جز دو مورد يكى س
ــتفاده از آن داده شده است و ديگرى يك  استان ها  اجازه اس
ــت پيگير امالكمان هستيم.  در حال حاضر  موزه نقاشى اس
ــهردارى كه در اختيار  ــتيم كه 1940 ملك ش در تالش هس
ديگران است را پس بگيريم يا آن را بابند 6 ماده 55  تطبيق 
ــت كه دراختيار  بدهيم وببينيم كدام يك از آنها مصلحت اس

آنها باشد.

 اين امالك عمدتا در اختيار چه كسانى است؟
ــخاص مختلفى اند اما برخى از اين امالك نيز  انجمن ها  و اش
ابدا نبايد در اختيار چنين اشخاصى باشد آن هم بدون قرارداد 

و بدون اجاره. 

از لحاظ ارزشى قيمت آن مشخص نيست؟
ــيار باالست.  يكى از اين امالك كه پس گرفته شد، گفته  بس

شده 160 ميليارد فروخته شده است. 

 من فكر مى كنم در پروسه اى كه شما بخواهيد اين 
ــازى شديدى عليه شورا  امالك را برگردانيد يك جوس

شكل بگيرد؟
اين اتفاق افتاده است.  همين االن به خاطر اين  موضوع من 

دادگاهى شده ام. 

 احتماال دردسرهايتان بيشتر هم خواهدشد.
ــران نمى دهيم و معتقديم  ــر ملكى را به ديگ ــه.  ولى ديگ بل
ــت و منابع  ــجد حرام اس ــت به مس چراغى كه به خانه رواس
بايد به خزانه مركز وارد شود. در مجموع اميدداريم بااولويت 

ــدى طلبكارها وانضباط در پرداخت ها  و صرفه جويى  و رتبه بن
بتوانيم برخى از مشكالت را حل كنيم. 

ــهر پيرامون  ــفافيت در ش  از شيشــه اى شــدن و ش
شوراى پنجم سخن گفته بوديد.

ما يك شعار با عنوان شفافيت داده ايم.  شفافيت يعنى اينكه 
ــد. شما مى بينيد كه  ــتوها، رانت ها و... نبايد باش ديگر در پس
ــد. اكنون بااين  ــفافيت از سوى شورا اعالم ش ــايت ش يك س
ــارج ازمزايده  ــهردارى نبايد خ ــامانه هيچ قراردادى درش س
ــاور نمى كردند  ــايت را ب ــد. خيلى ها  اين س ــه باش و مناقص
امااكنون خوشحاليم كه بگوييم نه تنها در تهران كه در اغلب 
كالنشهرها اين سايت نهادينه شده است. هم اكنون در سايت.

مى توانيد اين شفافيت را ببينيد. امروز  ديگر هيچ  ذيحسابى 
ــهردارى تهران و شركت ها  مجاز نيست پروژه اى كه در  در ش
ــده رابه عنوان پروژه، امضاى قرارداد  ــايت تعريف نش اين س
ــد آن پروژه غير مجاز  ــايت نياي بكند. اگر پروژه اى دراين س
ــود وما به  ــته مى ش ــت.  بعد از اين قدم ها ى بعدى برداش اس
ــوراها  ــهردارى و ش ــمت مى رويم كه ديگر مديران ش اين س
هيچكدام حق ندارند در استخدام يا در ارتقا و در عقد قرارداد 
بستگان درجه يك خود را لحاظ كنند. شهردارى به اين الزام 
ــاختمان را هم ديجيتال كند  ــده است كه صدور پروانه س ش
ــن كار را انجام دهد. امروزه  ــى در خانه اش بتواند اي وهر كس
ــفافيت افتاده است.  از ابتداى  اتفاقات مهمى دراين بخش ش
اين حركت كه هدفش رانت زدايى است بركات زيادى نصيب 

مديريت شهرى شد.  
مثال در حوزه پسماند مى توانيم بگوييم كه در سال 97 حدود 
500 ميليارد جلو افتاديم كه تنها همين اقدامات شفاف سازى 

300 ميليارد به سودمان تمام شد.ما سال 96،  460 ميليارد 

براى رفت وروب هزينه كرديم و سال 97، 530 ميلياردمصوب 
كرده بوديم ولى 440 ميليارد هزينه داديم يعنى 20 ميليارد 
ــت كه مى بينيد در سال  ــال 96. اين در حالى اس كمتر از س
ــور چه قدر افزايش يافت و بعضا سه برابر  97 هزينه هاى كش

شده است.  از سويى هزارتن هم توليد پسماند كشور كاهش 
پيدا كرده است. 

 چرا كاهش يافته است؟

يك دليل آن همين شفافيت ها ست. يكى انضباط مالى است.  
از سويى به سمت وسويى مى رويم كه توربين ها  هم ديجيتال 
مى شود. به ماشين هاى پسماند، جى پى اس نصب شده است 
ــاه آينده فقط چهار كارديجيتالى در حوزه  و ظرف يكى دوم
پسماند خواهيم داشت. اپليكيشن ها يى هم دراين زمينه وارد 
ــل نيز ديجيتال  ــاختار جمع آورى وحم ــده اند.  س عرصه ش

شده اند. 
كارهاى مناسبى دراين زمينه صورت گرفته است.  خوشحاليم 
ــال  بگوييم كه با همه افزايش ها  و تورم ها ، هزينه اى كه در س
ــتيم 20 ميليارد كمتر بوده و اميدواريم همين روند  97  داش

ــود.  اين ها  در كنار رفت وروب بهتر، نظم  ــى حفظ ش كاهش
وانضباط بيشتر دراين زمينه است.

پيشتر به ما مى گفتند كه مافياى پسماند در تهران وجود دارد 
ــفانه همين طور هم بود. وقتى كه شرايط جديدى را  و متاس
ــماند مناطق به مزايده گذاشته  اعالم كرديم وگفتيم بايد پس
ــهريور 97مقاومت كرد و  ــان مافيايى تا ش ــود همان جري ش
ــكل بگيرد. مشكالتى هم  ــت كه مزايده ها يمان ش نمى گذاش
ــهردارى فهرستى  ــتر در ش ــهردارى بود. پيش درون خود ش
ــركت ها ى صاحب صالحيت. خود اين  ــتند با عنوان ش داش
ــتند در  ــت ها  هم رانت زا بود و فقط افرادى مى توانس فهرس
مزايده شركت كنند كه دراين ليست بودند. درراستاى همان 
سياست رانت زدايى كارى كرديم تا همه شركت ها  بتوانند در 
مزايده ها  حضور داشته باشند. خوداين اتفاق باعث شد كه ما 
در سال 96 در پسماند 12 ميليارد درآمد از تهران داشتيم.  

 قرار بود تا يكســرى سياســت هاى تشويقى نيز در 
زمينه افشاى فسادها در راستاى همراهى مردم در بحث 

شفافيت به كار گرفته شود؟
ــمت نيز مى رويم. اليحه اى در اين زمينه نيز نوشته  به آن س

شده و ان شاءاهللا ما نيز به اين سمت برويم. 

ــفافيت  ــه قدر اين موضــوع مى تواند به بحث ش  چ

كمك كند؟
به هرحال ما دراين زمينه تالشى هايى كرده ايم و همين االن 
هم توانسته ايم فضا را نسبت به قبل شفاف تر كنيم كه عايدات 
ــيارى هم داشتيم. تا پيش از اين اجاره بهايى توسط اين  بس
ــد ما اكنون  ــت دريافت نمى ش امالكى كه در اختيار بقيه اس

ــى مى كنيم باالى 100  پيش بين
ــل  مح از  ــط  فق ــان  ميلياردتوم
ــن اجاره ها  دريافت  دريافت همي

كنيم.
ــزار متر فضاى تجارى در  750 ه

ــتوران، دكه   ــتيم، رس پاركها داش
و...  داشتيم.  امسال 100 ميليارد 
ــن محل پيش بينى كرديم و  از اي
ــم از اين محل  ــاءاهللا بتواني ان ش
ــم.  ما هر نوع  ــب درآمد كني كس
درآمد و منبعى را كه مى توانستيم 
ــهردارى پيش بينى كنيم  براى ش
اين كار را انجام داديم. خوشحاليم 
كه از نظر منابع پايدار به شرايط 
ــال 95  ــيديم. در س ــرى رس بهت
ــهردارى 4 هزار ميليارد تومان  ش
ماليات ارزش افزوده دريافت كرد 
ــال 96 و 97 به  ــى كه س در حال
ــن رقم كاهش پيدا  يك مرتبه اي
ــل تغييرات  قانونى  كرد و به دلي
اين رقم به 2500 ميليارد تومان 
رسيد يعنى هزار و 500 ميليارد 
تومان در سال 96 كاهش درآمد 
ــهردارى به  ــدار ش ــع پاي در مناب
ــئوالن قبلى  وجود آمد ولى  مس
ــال 95،  ــن در س ــم اي ــى رغ عل
ــتند و  20درصد منابع پايدار داش

ــان  از طريق منابع  بقيه درآمدش
ناپايدار مانند فروش و دارايى و... 
بوده است.  اينها همه دارايى ها يى  
مانند شهر آفتاب را آماده كرده بودند تا بفروشند (كارى را كه 
ما انجام نداديم)  ولى در عوض در حال حاضر منابع پايدار ما 

باالى 30 درصد شده است. 
ــد افزايش منابع پايدار يعنى 2 هزار ميليارد منابعى  10 درص

كه قبًال وجود نداشته است و ما اينها را شناسايى كرده ايم و 
آنها را در گردش درآمدهاى شهردارى قرار داديم.

 تا پايان دوره، پيش بينى شما چه قدر است؟
ــتر از اين  ــل 40 درصد.  البته ما خوش بينيم كه بيش حداق
ميزان نيز خواهد شد.  از طرفى ما ارزش افزوده را نيز پيگيرى 
كرديم. رفاقت ما با مجلس و دولت، برخى از گره ها  را گشوده 
ــت، امتيازات زيادى را از دولت گرفتيم، طلب ها ى مان را  اس
ــم.  قانون ارزش  ــال از دولت اخذ كردي ــد از 10 تا 15 س بع
افزوده نيز امسال به نفع شورا به شرايط دوره پيش برگشت.  
شناسايى منابع جديد را نيز در نظر گرفتيم و تمام اينها ما را 

در ادامه راه يارى خواهد رساند.
ــتفاده از محل ماده 100 به  ــته تراكم فروشى و اس در گذش

عنوان محل درآمد اصلى شهردارى در نظر گرفته شده بود.
ــتاديم،   ــا ما اين كار را نكرديم، بر روى طرح تفصيلى ايس  ام
بلندمرتبه سازى چالش ها ى  زيادى دراين دوران ايجاد كرده 
ــهردارى و وزارت  ــت.  به خاطر همين كشمكش ميان ش اس
مسكن زياد بود متاسفانه هنوز قوانين آن طور كه بايد شكل 
نگرفته است به دليل همين است كه شما مى بينيد در منطقه 
ــت كه در كوچه زير  ــاختمان بلند مرتبه اى اس يك 200 س
20مترى ساخته شده است.  آن زلزله اى كه آمد ديديد چقدر 

نگرانى ايجاد كرد. برج ها ى بلند در كوچه ها ى باريك ناشى از 
همين سرپيچى ها ى قانونى است.

ــى كرديم و گفتيم  ــوم اين موضوع را پيش بين در برنامه س
ــت نيست كه فقط سه درصد پول ساختمان در  كه اين درس

ساخت و ساز پول عوارض شود. 
از سال 93 دفترچه قيمت گذارى امالكى را اجرا نمى كردند، 
ــت  ــم و در واقع هزينه پروانه را درس ــا آن را اجرا مى كني م
ــالها بود كه با پاركبان ها  كشمكش داشتند و  مى گيريم. يا س

هيچ پولى به شهردارى نمى رسيد. 

 آيا پيمانكارى در آن موقع اين كار را مى كرد؟
ــت؟  ــه ببينيم ماجرا چه بوده اس ــب برگرديم ك ــد به عق باي
درحاليكه در همه جا پاركبان ها  حضور داشتند ولى شهردارى 
ــت. در حال حاضر در منطقه  ازاين موضوع هيچ عايدى نداش
ــورت ديجيتال انجام  ــوت جايگزين پاركبان ها  به ص 2،  پايل
مى شود. كارت شهروندى مانند كارت ترافيك صادر مى شود، 
ــت و از اين طريق در آمدى  ــابى در نظر گرفته شده اس حس
ــركت مى شود. در بحث پسماند نيز قبال اشاره شد،  نصيب ش
حدود 5 هزار ميليارد تومان اقتصادپسماند درتهران است ولى 
ــت. اما  ــهردارى تا پيش ازاين از اين موضوع عايدى نداش ش
ــهر هوشمند و با  ــت. در بحث ش اكنون اين اتفاق افتاده اس
ــرده ايم كه منبع درآمد  ــتارت آپ ها  پيش بينى ك كمك اس
ــهردارى شكل بگيرد. ما 1500 كيلومتر فيبر نورى  آينده ش
ــتيم.  در حاليكه  ــدى از آن نداش ــود وعاي داريم كه هيچ س
ــت. تالش داريم راه ها ى مختلف  سرمايه وظرفيت بسيار اس
ــكل دهيم تا مجبور نباشيم تراكم فروشى كنيم  در آمد را ش
و باغ ها  را بفروشيم.  اعالم كرديم ازاين كارها نخواهيم كرد. 

ــوراى شهر  ــائلى كه همواره در بحث ش  يكى از مس
ــهر آنقدر  ــوراى ش ــرح بود اين مطلب اســت كه ش مط
غرق در پرداخت بدهى ها ســت  كه اساسا نمى تواند به 

طرح ها ى عمرانى برسد.
ــاى نجفى در  ــارد بدهى داريم. آق ــزار ميلي ــا حدود 62 ه م
ــود كه مجددا  ــاره كرده ب ــش به 52 هزار ميليارد اش گزارش
ــارد از اين بدهى  ــد. 30 هزار ميلي ــوارد جديدى يافت ش م
ــت. دراينباره نيز اولويت بندى كرديم.  بابت پروژه ناتمام اس
ــهردارى. در  ــال بودجه ش 30 هزار ميليارد يعنى اندازه دوس

ضمن فراموش نكنيم كه بودجه شهردارى همه اش عمرانى 
نيست. وگرنه هشت هزار ميليارد بودجه از بودجه هجده هزار 
ــنل و اشخاص جارى است. سالها طول  ميلياردى هزينه پرس

مى كشد تا همين پروژه هاى نيمه تمام حل شود.
ــش  ما در طرح ها يمان به مترو اولويت داده ايم. روى خط ش
ــد واگن را دراولويت  ــويى خري و هفت تمركز كرده ايم. از س
ــت دوهزار واگن بخريم و دوميليون ونيم  قرارداديم و قراراس
ــانيم. اغلب پروژه ها ى  ــافركنونى را به هفت ميليون برس مس
روى زمين هم فعال شده است ما سال گذشته 740 ميليارد 
ــرايط فقط  به پروژه ها  داديم.  بيش از هزار ميليارد  دراين ش
ــر كرديم و  ــه مترو اختصاص داديم، اوراق قرضه منتش نيز ب

ــد،  تونل  ــى و اجرايى فعال ش ــا ى عمران ــد پروژه ه مى بيني
ــد، پروژه ها ى شهيد رستگارى، بروجردى و...  آرش افتتاح ش
ــى به خوبى  ــه فعاليت ها ى عمران ــاهديد ك ــت و ش فعال اس
ــا ى مختلف  ــم پروژه ه ــحاليم بگويي ــى رود. خوش ــش م پي
درمناطق مختلف جلو رفته است. اما همه اش سخت افزارى

ــته فرهنگى را  ــاهده مى كنيد كه ما شش راس ــت. مش نيس
ــراى پروژه ها ى  ــارد بودجه ب ــه راه انداخته ايم و 200 ميلي ب
ــرق و غرب و شمال وجنوب اختصاص داديم.  فرهنگى در ش
ــارد عالوه بر بودجه اى كه قبال تصويب كرده بوديم  600ميلي

براى  تكميل پروژه ها ى عمرانى اختصاص داديم و اين نشان 
ــه  مى دهد كه تكميل پروژه ها ى نيمه تمام را بيش از هميش
دنبال مى كنيم. پروژه ها ى عمرانى امسال جان جدى ترى از 
ــال خواهد گرفت.متروهم با 1300 ميليارداوراق قرضه  پارس
جديدى كه امسال منتشر شد همين طور. خط شش و هفت 
ــود. در حوزه حمل ونقل عمومى  متفاوت تر از هميشه مى ش
اتفاقات بسيار مثبت وخوبى خواهد افتاد.  فراموش نكنيم اين 
اولين سال است كه تعطيلى آلودگى هوا نداشتيم. تهران در 
ــال 97،  49 روز آلودگى داشت در حالى كه قبال اين رقم  س

به هشتاد وشش روز مى رسيد.
ــته درتهران به بهانه  ــال گذش 128 هكتار باغى كه درده س

ــد از زمين اين  ــب درآم ــا پول نيازداريم و بايد كس اينكه م
ــهردارى  ــهمى از درآمد ش ــد، چه س باغات كنيم تخريب ش
ــت؟ اما ما در دوره جديد باغ خريديم و در اختيار  داشته اس
عموم قرارداديم. سياست ها يى به كار گرفتيم كه باعث شد تا 
ــهردارى باال برود. وقتى از گذشته مى گوييم  كارايى منابع ش
ــوراى شهر پنجم سخن مى گويند.  خيلى از رقباى ما عليه ش
ــته داريم و  اما اميد داريم با ارائه آمار و اطالعاتى كه  از گذش
ــهردارى مشخص شده و اعالم مى شود  هزينه ها يى كه در ش
اين تفاوت را احساس كنيد. اگر هزينه ها ى تمام شده مترو و 
ــى كنيد، مى فهميد كه بدهى ها  خيلى  امام على (ع) را بررس
ــتر از اين حرف ها ست و همه آن هزينه ها  را امروز داريم  بيش
پرداخت مى كنيم. با همه اينها اميدواريم كارهايى انجام دهيم 
كه مردم بفهمند كه شهرشان متفاوت تر و زيباتر شده است. 
فضاى شهر بهبود يافته است، اينها نشان مى دهد كه شوراى 
پنجم به راى مردم وفادار است و مرتبا سعى كرده با نخبگان 
در تماس باشد وخواست مردم را به عنوان يك اصل برآورده 

كند.

 باتمامى اينها همچنان دغدغه اصلى تان در شوراى 
شهر پرداخت بدهى ها  خواهد بود؟

بله. به هر حال بايداين بدهى ها  پرداخت شود. اما در گذشته 
ــهردارى هماهنگى نبوده است  چون بين دولت ومجلس وش
ــته اند برخى كارها را انجام دهند اما در شوراى پنجم  نتوانس
ــت كه همه  ــكلى وجود ندارد. قانون اين بوده اس چنين مش
ــده است پنجاه  اوراق قرضه اى كه در بحث مترو صادر مى ش
ــت. در  ــودش را بايد دولت مى پرداخته اس ــد اصل وس درص
ــا اين كاررا  ــر نكردند اما م ــته اصال اوراق قرضه منتش گذش
ــارد مجوز اوراق قرضه  ــم ودر حال حاضر دو هزار ميلي كردي
داريم ودولت دراين راستا كمك كرده است.جرائم راهنمايى 
ــا نمى آمد. بايد اين  ــهردارى مى آ مد ام و رانندگى بايد به ش
اتفاق بيفتد. در بافت فرسوده قراربوده دولت بخشى از هزينه 
ــال با  ــده را بپردازد. در بودجه امس پروانه اى كه صادر مى ش
مناسبات خوب دولت و مجلس، دولت در پنجاه درصد موارد 

مالى شهردارى را حمايت مى كند.
ــاره اى نداريم. بانكها،   ــا در كل، بدهى ها  را بايد بدهيم، چ ام
پيمانكاران، مالكان  خانه ها يى كه در طرحها هستند و... همه 

از بدهى ها ى ما هستند.

ــورايارى ها  همچنان مطرح اســت، به نظر   بحث ش
ــهرها قرار  ــورايارى ها  در كجــاى معادالت ش ــما، ش ش
دارند؟ اساسا در مقوله شورايارى ها  احزاب تا چه اندازه 
مى توانند دخالت داشته باشند و تا چه اندازه معتمدين؟

ــنامه  ــا اصالح اساس ــورا م ــدو چهل ويكم ش ــه ص در جلس
ــورايارى ها  31  ــورايارى ها  را تصويب كرديم.  انتخابات ش ش
ــود. با توجه به اينكه مشاركت مردم در  خرداد  برگزار مى ش
ــهرى مورد كم اعتنايى قرار گرفته است، از همان  مديريت ش
ــئله جدى گرفته نشده بود در  ــوراى اول تاكنون اين مس ش
حاليكه قرار بود خود اين شوراها خانه ها ى متفاوت مانند خانه 
ــالمت، خانه فرهنگ، خانه هنر، خانه محيط زيست و... را  س
ــارى بگيرند اما  ــاكنين محله را به جد به ي ــال كنند و س فع
متاسفانه اينطور نشد. به هرحال در حال حاضر كار گروههاى 
فرهنگ، عمران و... در شورايارى ها  تشكيل شده است. از هم 
ــورايارى ها يى كه از دوره پنجم  ــون تالش مى كنيم در ش اكن
ــود، اين توجه صورت بگيرد.  شورايارى اگر 9  تشكيل مى ش
ــر عضو دارد  بايد90 نفر رادور خود جمع كنند. اميدواريم  نف

تحول جدى دراين زمينه صورت بگيرد.  
ــه اى ترتيب داده ايم تا  اين  ــورايارى ها ى جديد برنام براى ش
ــكل بگيرند ونه از باال.  ــتى از كف محله ش ــوراها به درس ش
ــوراها به گونه اى سازماندهى شوند كه بحثى  نمى خواهيم ش
ــى و اصولگرايى در آن  ــائلى مثل اصالح طلب ــى و مس سياس
مطرح شود. اميدواريم به سمتى برويم كه بتوانيم شورايارى ها  
فعال تر شوند. براى اولين بار مصوبه اى ردوبدل شد كه در آن 
ــورايارى ها  را به عنوان قانونى به رسميت بشناسند تا  همه ش

مشكالت پيشين ديگر رخ ندهد. 

ــال پيش  ــردم به اصالح طلبان به مانند دوس  نگاه م
ــرايط كشور طى  نيســت. با توجه به اين نكته واينكه ش
ــى تر كند  ــگاه رامنف ــاى آتى ممكن اســت اين ن ماهه
ــردم اقبالى به  ــهر بعدى م ــوراى ش تصور مى كنيد در ش
ــوراى شهر نشان خواهند داد؟  شمااصالح طلبان براى ش
به نظر عملكرد دولت و نمايندگان مجلس باعث شده تا 
نگاه مردم به كل مسئولين اصالح طلب تغيير پيدا كند و 
ــوراى شهر تهران نيز در اين آتش  در اين بين اعضاى ش

بسوزند.
ــال طول مى كشيد تا ماه  در انتخابات قبلى يك ونيم تا دوس
ــود و ازاين رو منتخبين تا دوسال  ــل منتخبين تمام ش عس
ــتند. اما بعد از انتخابات 96 شرايط طورى  عزت واحترام داش
ــد كه در همان دى 96 آن اعتراضات شكل گرفت. دولت  ش
ــم ارزى قرار گرفت.  ــم بعد از آن در موضوع برجام و تالط ه
ــت. از طرفى ديگر  ــارهاى بر مردم خيلى سخت اس اين فش
ــى شرايط امروز را نمى پذيرد و معتقد است زمان به حد  كس
ــئولين داده شده است. قبول داريم كه مردم در  كافى به مس
ــتند. اما نظرسنجى ها  ــرايط فعلى تحت فشار زيادى هس ش
ــرايط فعلى اعتماد به دولت نسبت  ــان مى دهد كه در ش نش
ــت. چرا كه مردم مى دانند  ــورا افت بيشترى داشته اس به ش
شوراى شهر روى حرفها و شعارهايش مانده و شعار شفافيت 
ــت و على رغم همه مشكالت در مديريت  را عملى كرده اس
ــهرى مثبت عمل شده است و حرف مردم مالك بوده و تا  ش
آنجا كه در توان بود از مردم دفاع شده است.از همين رو هنوز 
اميد داريم كه لطف مردم شامل حال شوراى شهر ومديريت 

شهرى اصالح طلبان بشود.

گفت وگوى آفتاب يزد با محمود ميرلوحى به مناسبت سالگرد پيروزى ليست اصالح طلبان در انتخابات شوراها:

شعار شفافيت را عملى كرديم

در انتخابات قبلی یک ونیم تا دوسـال طول می کشـید تا ماه عسل منتخبین تمام شود و ازاین رو 
منتخبین تا دوسـال عزت واحترام داشـتند. اما بعد از انتخابات ۹۶ شرایط طوری شد که در همان 
دی ۹۶ آن اعتراضات شکل گرفت. دولت هم بعد از آن در موضوع برجام و تالطم ارزی قرار گرفت. 
این فشارهای بر مردم خیلی سخت است. از طرفی دیگر کسی شرایط امروز را نمی پذیرد و معتقد 
اسـت زمان به حد کافی به مسئولین داده شـده است. قبول داریم که مردم در شرایط فعلی تحت 
فشار زیادی هستند، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که در شرایط فعلی اعتماد به دولت نسبت به 

شورا افت بیشتری داشته است
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 دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی 
از متهمان بانک س��رمایه در شعبه سوم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرائم اخال گران و مفسدان 
اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 

شد.
 در آغاز جلس��ه، قاضی مس��عودی مق��ام مفاد 
مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را 
قرائت و تفهیم کرد و گفت: اظهارات حاشیه ای 
در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین می خواهیم 

بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند.
قاضی مس��عودی مقام در این لحظه از نماینده 
دادس��تان خواس��ت برای بیان مطالب خود در 

جایگاه حاضر شود.
قهرمان��ی، نماینده دادس��تان در جایگاه حاضر 
 ش��د و گفت: در جلسه گذشته مطالبی از سوی 
سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را 
متهم خرد اعام کرده وجود دارد، درست است 
که پرونده بانک س��رمایه خرده ای از اتهامات او 

است، اما او متهم خرد نیست.
نماینده دادس��تان افزود: پرونده ای که آورده ام 
مشحون از فس��اد اس��ت و طبق گزارش بانک 
مرک��زی آق��ای رض��وی ۱۰۷ میلی��ارد تومان 
 از بانک س��رمایه تس��هیات دریاف��ت کرده و 
۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک های دی، اقتصاد نوین، 

مسکن و تجارت دریافت کرده است.
وی خطاب به س��ید محمد هادی رضوی گفت: 
شاید ۸۰ میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛ 
اما درد بس��یاری از مردم را درمان می کند. شما 

متهم کان هستید.
نماینده دادستان بیان داشت: در جلسه گذشته 
 بیان ش��د س��ید محمد هادی رضوی از طریق 
سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده، 
ش��رکت آینده س��ازان فاطمی و رهپویان کوثر 
ویژه تسهیات و شرکت ش��ایگان تجارت آتیه 

ویژه ضمانت نامه بوده است.
نماینده دادس��تان گف��ت: س��ید محمدهادی 
رضوی در برج هفت ۹۱ تس��هیات ۲۰ میلیارد 
تومان��ی دریافت کرده ک��ه ۲.۵ میلیارد تومان 
مصوب می شود، اما او دریافت نمی کند تا حدود 
یک ماه و نیم بعد ۷.۵ میلیارد تومان تسهیات 
می گیرد که م��ا این پرون��ده را مطالعه کردیم 

دیدی��م آقای رض��وی اصرار 
زیادی داش��تند که پرونده او 

مجددا بررسی شود.
از  رام  خان��م  اف��زود:  وی 
کارشناسان اعتباری پرونده از 
آقای شیانی دستور می گیرد 
ک��ه ش��رکت آق��ای رضوی 
را بررس��ی کن��د و خانم رام 
گزارشی را در ۹۱/۸/۱۸ ارائه 
می دهد ک��ه قرارداد هایی به 
شرکت ما ارائه کرده است. از 
جمله قرارداد ارتش، توس��عه 
تجارت و کارشناسان اعتباری 

مواردی را قید می کنند.
وی افزود: خانم رام چند ایراد 
وارد می کند که اقای رضوی 
صاحیت ندارد چرا که برخی 
قرارداد ها ص��وری بودند و به 
آقایان هیئت مدیره می گوید 
آق��ای س��ید محم��د هادی 
رض��وی ن��ه تنه��ا صاحیت 
دریافت ۷.۵ میلیارد تومان را 
ندارد بلکه صاحیت دریافت 
وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد 
و اساس��ا او هی��چ صاحیتی 

برای اخذ وام ندارد.
نماین��ده دادس��تان در ای��ن 
از  قاض��ی  اذن  ب��ه  لحظ��ه 
خانم رام خواس��ت برای ارائه 
توضیح��ات در جایگاه حاضر 

ش��ود و خطاب ب��ه او اظهار کرد: س��ه گزارش 
 شما تاکید می کند شرکت های منتسب به آقای
س��ید محمد هادی رضوی صاحیت نداشته اند 
چرا گزارش منفی ش��ما ح��ذف و مصوبه صادر 

شده است؟
خان��م رام پاس��خ داد: من پرونده را بر اس��اس 
مدارک گزارش نوش��تم که عی��ن واقعیت بود 
مش��کل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی 
بود و نمی دانم این تس��هیات به چه شکلی بود 
که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان 

ارجاع می شد.
نماینده دادس��تان پرس��ید: در یک مورد ش��ما 
گفته اید آقای بخش��ایش ش��ما را ب��رای ادای 

توضیحات خواستند.
خانم رام  گفت: بله، او چند بار مرا خواست، اما 
در این پرونده حض��ور ذهن ندارم چرا که چند 
س��الی است در آن فضا نیس��تم، ولی روی ما و 

اداره ما فشار زیادی بود.
نماینده دادس��تان در ادامه گفت: این وضعیت 
تکرار می ش��ود و ادام��ه پیدا می کن��د و او که 
هیچ گون��ه صاحیتی نداش��ته ت��ا ۶۰ میلیارد 
تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیات 

گرفته است.
قهرمان��ی در ادام��ه تصریح ک��رد: آقای رضوی 
در ش��رکت ره پویان کوث��ر تقاضای ۲۰ میلیارد 
تومان تس��هیات کرد که در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۸ 
آق��ای رهب��ری خطاب به ش��عبه اس��کان نامه 
می زن��د و می گوید امکان اجابت درخواس��ت او 
میس��ر نیست؛ اما با این حال ۲۰ میلیارد تومان 

تسهیات می گیرد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با بیان 
اینکه قرارداد مش��ارکت مدنی کامًا موضوعیت 

داشته، بیان کرد: پاسکاری بین متهم رضوی و 
آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است 
که آقای رضوی از بانک مصوبه می گیرد و وثیقه 
وی ۳۰ درص��د تعیین می ش��ود که در ادامه به 
بانک س��رمایه نامه می زند و می گوید که جای 

وثیقه از من پول بگیرید.
نماینده دادس��تان اف��زود: در ای��ن زمان آقای 
امام��ی ورود می کند و جای وثیقه را پُر می کند 
و وی تس��هیات را دریافت و تبدیل به ملک و 
ماشین کرد. وی )متهم رضوی( وقتی پول را به 
آقای امامی پس می داد پول را به ش��رکت های 
کارتن خواب می ریخت. شرکت گلگون تجارت 
جهان ک��ه مربوط به یک جوان یتیم اس��ت با 
اس��م آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیات گرفته و 
 قرار بود که ۵ میلیون تومان به او بدهند که آن

 ۵ میلیون تومان را هم ندادند.
قهرمانی اظهار داشت: متهم رضوی به بانک نامه 
می زن��د و می گوید ک��ه کار بازرگانی می کند و 
می خواهد که سررس��ید تسهیات را از ۶ ماه به 
۲ سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین 
خریدن آیا کار بازرگانی اس��ت؟ این ش��رکت ها 
ک��ه وی )متهم رضوی( تس��هیات گرفته باید 
گردش مالی، اعتبار و صاحیت داش��ته باش��د 
ک��ه در ادامه ۳ قرارداد را به بانک ارائه می کند. 
شرکت آینده س��ازان فاطمی با شرکت مهربان 
کاای پی��ام به نمایندگی س��یامک حاج خلیل 
ک��ه در آن قراردادی تنظیم می ش��ود که مبلغ 
آن ۲۳ میلی��ارد تومان اس��ت؛ اما در اداره ثبت 
شرکت ها مشخص شد شماره ثبت این شرکت 
چیز دیگری است و اصًا این فرد وجود خارجی 

نداشته و جعلی است.
نماینده دادس��تان اضافه کرد: قرارداد ش��رکت 
آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان 
که مبلغ قرارداد ب��ه صورت عددی ۱۱ میلیارد 
و به صورت حروفی ۸ میلیارد تومان اس��ت در 
بررس��ی های انجام شده مشخص شد که شماره 
ثبت آن چیز دیگری اس��ت و نماینده آن وجود 
خارج��ی نداش��ته و جعلی اس��ت. در ش��رکت 
ناس��اتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که 
ش��ماره ثبتی آن اعام می شود که در بررسی ها 
مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده 
و جعلی است.وی بیان داشت: 
در قرارداد شرکت آینده سازان 
فاطم��ی با گروه دفی��ه که در 
نائب  ف��رزان راد  امیررض��ا  آن 
رئیس هیئت مدی��ره بوده که 
وی غارتگ��ر بیت المال اس��ت 
و  اس��ت  مت��واری  اکن��ون  و 
همچنین محم��د امامی و پدر 
وی عضو هیئت مدیره هستند 
نیز ظاهراً ش��ماره ثبت قرارداد 

جعلی است.
قهرمانی ادامه داد: در ش��رکت 
توس��عه تجارت مری��ن که در 
اینجا هم شرکت را جعل و هم 
۲ قرارداد نیز ارائه می کنند که 
مت��ن آن واحد اس��ت و بعد ها 
این قرارداد ها به دس��ت اداره 
مالیات��ی می رس��د و همه آن 
طرف قرارداد های آقای رضوی 
را محکومیت مالی می دهند و 
قرارداد ها  که  می شوند  متوجه 
جعلی اس��ت و موج شکایت ها 
علیه رضوی ش��روع می ش��ود. 
اس��تدال دکت��ر فضلعلی این 
اس��ت ک��ه ای��ن قرارداد ها در 
بان��ک دی، تج��ارت و ... ه��م 
ارائ��ه می ش��وند، طب��ق گفته 
وی )رضوی( آنجا هم دش��من 

داشت؟
وی اف��زود: وی )رضوی( ادعا 
داش��ت که منع تعقیب گرفته، اما نگرفته است. 
او فاکتور هایی ارائه می دهد که بابت مش��ارکت 
مدن��ی بوده ک��ه این فاکتور ها از ش��رکت ژرف 
اندیش��ان ب��ازار ۳۰-۴۰ میلی��ارد توم��ان ارائه 
می ش��ود که در ادامه مش��خص می شود وجود 
خارجی نداش��ته و جعلی اس��ت. متهم رضوی 
در مرحل��ه اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور ها 
جعلی اس��ت؛ اما بعد که دید قضیه جدی است 
می گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم 
و او فاکتور ه��ا و قرارداد ه��ای جعلی در پرونده 
تسهیاتی من گذاش��ته که اکنون از دنیا رفته 
اس��ت، اما س��وال اینجاس��ت که در بانک های 
دیگر چه کس��ی گذاشته است؟ همچنین متهم 
رضوی گزارش حسابرس��ی م��ورد تائید جامعه 

حسابرسان نیز نداشته است.
قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص 
ضمانت نامه ه��ای متهم رضوی گفت: رضوی با 
ش��رکت س��هامی امور دام برای خرید و فروش 
مرغ منجمد و گوش��ت گوساله منجمد وارداتی 
قرارداد می بندد و طی س��ه فقره چک به میزان 
۲۷.۵ میلیارد تومان ده ها تن گوش��ت منجمد 
می خرد و به ش��رکت امور دام می گوید در این 
خصوص از بانک س��رمایه ضمانت نامه می آورم 
که اگر چک ها پاس نشد ضمانت نامه را وصول 

کنید.
وی اف��زود: س��پس رضوی از ش��رکت امور دام 
خطاب به بانک س��رمایه معرفی نامه می گیرد و 
ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ 
۲۷۵ میلی��ارد تومان ارائه می کند و تقاضای ده 
درصد حس��ن انجام تعهد ضمانت نامه می کند. 
ازم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه رضوی نمی توانس��ته 
ضمانت نام��ه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی 

اس��ت که حتی وثیقه نی��ز نمی گذارد و با چک 
و س��فته در س��ال ۹۴؛ ۲۷.۵ میلی��ارد توم��ان 
ضمانت نامه می گیرد.نماینده دادس��تان اضافه 
کرد: وقتی چک ها برگش��ت می خورد ش��رکت 
امور دام به وسیله ضمانت نامه، تقاضای مطالبه 
می کند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت 
بوده است، برای بررسی موضوع بازپرس پول را 

توقیف می کند.
قهرمان��ی بی��ان ک��رد: رضوی می گوی��د من با 
ماموت قرارداد بس��ته ام و ش��اخ قرارداد کشور 
هستم، رضوی گوش��ت را در بازار می فروشد و 
پولش را به جیب می زند و نه ریالی به امور دام 

و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک می دهد.
n خرید ماشین BMWX4  برای منشی 

وی اف��زود: رضوی ب��ه همراه آقای��ان داویز و 
امامی، ملکی در نوش��هر بالغ ب��ر ۷۸ هزار متر 
)سه ویای لوکس( می خرند، ملکی ۴۵۶ متری 
 در خیاب��ان آفریق��ا و در خیاب��ان احمد قصیر 
۵ طبق��ه که هر طبقه آن ۶۰ متر اس��ت به نام 
خ��ودش خریداری می کند. رضوی همچنین به 
نام منشی خود ملکی را رهن می کند و ماشین 
BMWX۴  را نیز برای منشی خود خریداری 
می کن��د. همچنین ملکی در خیابان فرش��ته از 

آقای امامی می خرد.
قهرمانی افزود: رضوی با پول معلمان و به اس��م 
س��رمایه گذاری خودرو هایی از قبیل: س��واری 
مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماش��ین سوزوکی، تویوتا 
افور، موتور س��یکلت ان وی اگوستا که قیمت 
آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی 
است خریداری می کند. خبر هایی هست که وی 

با تشریفاتی به خیابان می آمده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: 
رضوی به ۵۰ کشور س��فر داشته است که این 
کش��ور ها ش��امل ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، 
ام��ارات و اوکراین بوده اس��ت و در مواردی نیز 

شریف کاظمی همراهش بوده است.
قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت: تسهیات 
ش��ما س��رمایه در گردش نبوده و سرمایه برای 

گردش بوده است.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: 
شما استودیو سازی می کردید، گوشت منجمد 
می فروختی��د، تهیه کنندگ��ی می کردید، به ما 

بگویید کار شما چیست؟
نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی 
رضوی در اقاریر خود در پاس��خ به این س��وال 
پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، 
مل��ک خیابان تختی، کوی فرش��ته، هزینه های 
جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر 
به س��فر زیارتی، ۹۰ درصد س��رمایه گذاری در 

فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.
قهرمان��ی افزود: نکته دیگ��ر اینکه آقای رضوی 
وثیقه ای داش��ت ک��ه بعد از ای��ن اتفاقات وقت 
سررسید می شود. او ده فقره چک و سفته و یک 
ملک وثیقه ای )اندرزگو( داش��ته است و در نامه 
۹۳/۹/۲ به بانک س��رمایه با ژست دین گرایی، 
مب��ارزه با نزول را مطرح می کند و درخواس��ت 
می کند س��پرده نقدی او آزاد شود و به جای او 
سود بانکی باا بدهد که این اتفاق هم می افتد و 
او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار 

را انجام می دهد. آیا این نزول نیست؟
نماین��ده دادس��تان بیان کرد: زمان سررس��ید 
می رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که 
نام��ه ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول 
مطالبات بانک سرمایه می دهد و تقاضا می کند 
مل��ک را تهاتر کن��د و آقای ضیای��ی قائم مقام 
بانک هم موافقت می کند و نامه تایید را به آقای 
عبدی می دهد، لیستی از کارشناسان مشخص 
می ش��وند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست 
تعیین می ش��ود که صاحی��ت یکی از آن ها در 
حوزه هرمزگان و دو کارش��ناس دیگر در حوزه 
البرز بوده و س��وال اینجاس��ت این کارشناسان 

چگونه انتخاب شده اند.
نماینده دادس��تان ادامه داد: در مستندات بانک 
س��رمایه دیدیم که سه نامه با شماره های واحد 
توس��ط آقای ضیای��ی به کارشناس��ان خارج از 
لیست اصلی ارجاع می ش��ود که بررسی کنید. 
حال ملک به ۱۲۵ میلی��ارد تومان بابت بدهی 
رض��وی تهات��ر می ش��ود در حالی ک��ه بدهی 
او ۱۲۰ میلی��ارد توم��ان ب��وده و ۵ میلیارد هم 
طلبکار می ش��ود و نزدیک ب��ه ۵ میلیارد تومان 
بابت طلب��کاری از بانک س��رمایه می گیرد که 

کاهبرداری دیگری از این بانک است.
وی اف��زود: س��ه کارش��ناس مذکور ب��ه کانون 

وکا ارجاع و بر اس��اس گران نمایی محکومیت 
انتظامی می گیرند حال این ملک چیس��ت که 
گران نمایی ش��ده است؟ در پاس��خ باید بگویم 
 آق��ای رضوی این مل��ک را در تاریخ  ۹۲/۱۲/۷ ؛

 ۱۹ میلی��ارد و ۳۰۰ میلی��ون تومان خریداری 
می کن��د و همان زمان تقاض��ا می کند ملک در 
ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.

قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این 
ملک، مطالب قابل توجهی اس��ت. آقای رضوی 
در فاصله چهار ال��ی پنج ماه مجوز هفت طبقه 
می گی��رد در حالی که مالک قبلی در طی س��ه 

سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در ای��ن هنگام نماین��ده دادس��تان از نماینده 
بازرس��ی کل کش��ور درباره جواز تجاری ملک 

خواست در جایگاه حاضر شود.
نماین��ده بازرس��ی درب��اره جواز تج��اری ملک 
گفت: پرونده ش��هرداری ای��ن ملک جزو باغات 
ب��وده و ما آن را بررس��ی کردیم، از س��ال ۹۰ 
 مال��ک اول به دنب��ال پروانه ب��رای آن بود که 
سه سال طول می کشد، ولی در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ 
برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دس��تور نقش��ه 
صادر می ش��ود و در نهایت به صورت صددرصد 
تجاری و ب��ا پارکینگ صد درصد تجاری مجوز 
 صادر می ش��ود در حالی ک��ه باید پارکنیگ آن

 ۸۰ درصد با حفظ درختان باش��د و این مجوز 
بدون داشتن ضوابط انجام شده است.

نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه ها 
به ش��هرداری اعتراض می کنند ک��ه بعد از آن 
ش��هرداری قس��متی از گود را پر ک��رده بود و 
باغ��ات و همه درختان از بی��ن رفته بود که بر 
اس��اس تبصره مواد قانونی فضای س��بز، از بین 
رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید 
آن را مص��ادره کند؛ اما ای��ن کار در این پرونده 

انجام نشده است.
نماین��ده دادس��تان در ای��ن لحظه مج��ددا در 
جایگاه حاضر ش��د و گفت: از مجوز ش��هرداری 
معلوم است یک فرد عادی نمی تواند آن مجوز را 
بگیرد. بعد از این فس��اد، ما لیستی از تهاتر های 
مش��کوک را درآوردیم که آق��ای امامی و آقای 

رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.
وی ادام��ه داد: این ملک در س��ال ۹۲ با قیمت 
حدود ۲۳ میلی��ارد تومان خریداری ش��ده در 
س��ال ۹۴، ۷۱ میلی��ارد تومان قیم��ت گذاری 
ش��ده در حالی که دوران رکود مس��کن بوده و 
ملک ۲۰۰ درصد افزایش داش��ته و گران نمایی 
شده و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده 
که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد 
افزایش قیمت داشته است که جای سوال است 

و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست.
 وی گف��ت: ب��ه نظر می رس��د تهات��ر این ملک
 ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد 
تومان به بانک س��رمایه انداخته اند و این تهاتر 

ظالمانه بوده است.
n داماد نتانیاهو هم اینجا نمی تواند

 چنین کاری را بکند
قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه ای 
به آقای خانی می زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد 
توم��ان ارزش دارد و ش��ما باید یک چیزی هم 
به م��ن بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای 
خانی مصوبه می کند که هر کس بدهی خود را 
تس��ویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می گیرد. 
هفت ماه بعد آقای خانی نامه ای می زند که یک 
میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه 
به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو 

هم اینجا نمی تواند این کار را بکند.
نماینده دادس��تان تاکید کرد: تمام تسویه ها از 
محل تسهیات بوده آقای رضوی هیچ آورده ای 
به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته، 
ندارد و در بخش دیگ��ری از اظهارات او درباره 
قرارداد بانک س��رمایه آمده ک��ه در زمان آقای 
خان��ی ۲۸۵ میلیون توم��ان می گیرد تا در یک 
خبرگزاری تبلیغات بانک س��رمایه انجام شود.
قهرمانی خط��اب به آقای رض��وی گفت: آقای 
رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده 

شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.
n نماینده دادستان: ما )متهم رضوی( را 

نه داماد نتانیاهو می دانیم نه کسی دیگر
نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود 
اظهار ک��رد: ما وی )متهم رض��وی( را نه داماد 
نتانیاهو می دانیم نه کس��ی دیگر. شما خودتان 
داری��د پرون��ده را سیاس��ی می کنید ت��ا از آن 
استفاده های خاص کنید پرونده شما اقتصادی 

است ش��ما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد 
اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.

در ای��ن بخ��ش از جلس��ه دادگاه متهم رضوی 
برای ارائ��ه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت 
و گفت: مج��ددا از این موضوع خوش��حالم که 
دادگاه علنی است و خوش��حالم از این خدمت 
شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و 
از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف ها 
را زد، اما با مس��تندات عجیبی که خدمت شما 
ارائه می دهم حقیقت مش��خص می شود و تکه 
 تکه با مس��تند جل��و می روم ممنون می ش��وم 
همان طور که در جلس��ه قبل به من اجازه دادید 
در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.
وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده 
با کس��ی که به او منتسب هستم متفاوت است 
همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.

n متهم: دزد نیستم
متهم رض��وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: برای 
تبلیغ��ات در یک خبرگزاری مطرح تس��هیات 
گرفتم، بل��ه ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با 
ای��ن خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات 
در ۱۰ باک��س تبلیغاتی در صفح��ه اول بوده و 
۱۰ باک��س تبلیغات��ی در این خبرگ��زاری و در 
صفحه اول گذاش��ته ش��ده که هر کدام قیمت 
خود را دارد، من قرارداد داش��تم نه من دزدم و 
نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده اس��ت، نه 
این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات 
می گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده 

که قبل از من بوده اند و اکنون نیز هستند.
وی ادام��ه داد: م��ن اان متهم هس��تم و هنوز 
حکمی صادر نش��ده لذا خواه��ش می کنم اول 
تقوا در رس��انه رعایت شود، می خواهم در مورد 
عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیس��ت؟ 

من می خواهم مستند صحبت کنم.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: 
شما استودیو سازی می کردید، گوشت منجمد 
می فروختی��د، تهیه کنندگ��ی می کردید، به ما 

بگویید کار شما چیست؟
نماین��ده دادس��تان اف��زود: آقای س��ید محمد 
هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سوال 

پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، 
ملک جردن، ملک خیابان تختی، 
 کوی فرش��ته، هزینه های جواز، 
س��رمایه گذاری پروژه ش��هرزاد، 
اع��زام ۶۰ نفر به س��فر زیارتی، 
۹۰ درص��د س��رمایه گذاری در 
فیلم کمدی بی حساب را بیان 

کرده است.
اف��زود: نکت��ه دیگر  قهرمان��ی 
وثیقه ای  آق��ای رض��وی  اینکه 
داش��ت که بعد از ای��ن اتفاقات 
وقت سررس��ید می ش��ود. او ده 
فقره چک و س��فته و یک ملک 
وثیقه ای )اندرزگو( داشته است 
و در نام��ه ۹۳/۹/۲ ب��ه بان��ک 
س��رمایه با ژس��ت دین گرایی، 
مبارزه با نزول را مطرح می کند 
و درخواس��ت می کند س��پرده 
نق��دی او آزاد ش��ود و به جای 
او س��ود بانکی باا بدهد که این 
اتفاق ه��م می افتد و او در قبال 
س��ود بانکی مع��ادل ۳۱ درصد 
این کار را انجام می دهد. آیا این 

نزول نیست؟
بی��ان کرد:  نماینده دادس��تان 
و  می رس��د  سررس��ید  زم��ان 
آق��ای رضوی باید پ��ول را پس 
بده��د ک��ه نامه ای خط��اب به 
آق��ای عب��دی در بخش وصول 
بانک سرمایه می دهد  مطالبات 

و تقاض��ا می کن��د مل��ک را تهاتر کن��د و آقای 
ضیای��ی قائم مقام بانک ه��م موافقت می کند و 
نام��ه تایید را به آقای عبدی می دهد، لیس��تی 
از کارشناس��ان مشخص می ش��وند؛ اما سه نفر 
کارش��ناس خارج از لیس��ت تعیین می شود که 
صاحی��ت یکی از آن ه��ا در ح��وزه هرمزگان 
و دو کارش��ناس دیگ��ر در حوزه الب��رز بوده و 
 سوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب 

شده اند.
n کاهبرداری 5میلیاردی از بانک سرمایه

نماینده دادس��تان ادامه داد: در مستندات بانک 
س��رمایه دیدیم که سه نامه با شماره های واحد 
توس��ط آقای ضیای��ی به کارشناس��ان خارج از 
لیست اصلی ارجاع می ش��ود که بررسی کنید. 
حال ملک به ۱۲۵ میلی��ارد تومان بابت بدهی 
رض��وی تهات��ر می ش��ود در حالی ک��ه بدهی 
او ۱۲۰ میلی��ارد توم��ان ب��وده و ۵ میلیارد هم 
طلبکار می ش��ود و نزدیک ب��ه ۵ میلیارد تومان 
بابت طلب��کاری از بانک س��رمایه می گیرد که 

کاهبرداری دیگری از این بانک است.
وی اف��زود: س��ه کارش��ناس مذکور ب��ه کانون 
وکا ارجاع و بر اس��اس گران نمایی محکومیت 
انتظامی می گیرند، حال این ملک چیس��ت که 
گران نمایی ش��ده است؟ در پاس��خ باید بگویم 
آق��ای رضوی این مل��ک را در تاریخ ۹۲/۱۲/۷ ؛ 
۱۹ میلی��ارد و ۳۰۰ میلیون توم��ان خریداری 
می کن��د و همان زمان تقاض��ا می کند ملک در 
ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.

قهرمانی گف��ت: درباره مجوز ش��هرداری برای 
ای��ن ملک، مطال��ب قابل توجهی اس��ت. آقای 
رض��وی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت 

 طبقه می گیرد در حالی که مالک قبلی در طی
 سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.

در ای��ن هنگام نماین��ده دادس��تان از نماینده 
بازرس��ی کل کش��ور درباره جواز تجاری ملک 

خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: 
پرونده ش��هرداری این ملک ج��زو باغات بوده 
و م��ا آن را بررس��ی کردیم، از س��ال ۹۰ مالک 
اول به دنبال پروانه برای آن بود که س��ه س��ال 
طول می کش��د، ولی در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ برای 
این ملک تعداد ۱۴ طبقه دس��تور نقش��ه صادر 
می ش��ود و در نهای��ت ب��ه صورت ص��د درصد 
تجاری و ب��ا پارکینگ صد درصد تجاری مجوز 
 صادر می ش��ود در حالی ک��ه باید پارکنیگ آن

 ۸۰ درصد با حفظ درختان باش��د و این مجوز 
بدون داشتن ضوابط انجام شده است.

نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه ها 
به ش��هرداری اعتراض می کنند ک��ه بعد از آن 
ش��هرداری قس��متی از گود را پر ک��رده بود و 
باغ��ات و همه درختان از بی��ن رفته بود که بر 
اس��اس تبصره مواد قانونی فضای س��بز، از بین 
رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید 
آن را مص��ادره کند؛ اما ای��ن کار در این پرونده 

انجام نشده است.
n از مجوز شهرداری معلوم است که 

یک فرد عادی نمی تواند آن را را بگیرد
نماین��ده دادس��تان در ای��ن لحظه مج��ددا در 
جایگاه حاضر ش��د و گفت: از مجوز ش��هرداری 
معلوم اس��ت ی��ک ف��رد ع��ادی نمی تواند آن 
مج��وز را بگیرد. بعد از این فس��اد، ما لیس��تی 
از تهاتر ه��ای مش��کوک را درآوردی��م که آقای 
 امام��ی و آقای رض��وی در آن نمود بیش��تری 

داشتند.
متهم رضوی در ادام��ه دفاعیات خود گفت: در 
دادگاه علنی ایستاده ام، مستند به مستند و ورق 
به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است 
مدرک ارائه می دهم و صراحتا اعام کرده ام که 

۲۷ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتم.
وی ادام��ه داد: بای��د از خ��ود دف��اع کنم آقای 
مسعودی مقام با س��عه صدر شما است که من 

می توانم جواب دهم.
متهم رضوی گفت: نماینده 
بنده،  می گوی��د  دادس��تان 
چ��ون از کنار آق��ای داویز 
 و خان��ی رد ش��ده ام قطع��ا 
بده و بستانی با آن ها داشته ام، 
یک درصد احتمال دهید که 

من راست می گویم.
زمین��ه  در  اف��زود:  وی 
دام  ش��رکت  قرارداد ه��ای 
دام،  ام��ور  پش��تیبانی  و 
آق��ای قهرمان��ی می گوی��د 
قرارداد ه��ا ارائه نش��ده این 
در حالی اس��ت سند آن در 
برگ نم��ای ش��ماره ۲۷.۱۲ 
جل��د ۱۸ پرون��ده موج��ود 
نامه ای  در  اس��ت همچنین 
ک��ه از وزارت اقتص��اد ب��ه 
دادس��تانی کل رفته صحت 
ضمانت نامه ه��ا م��ورد تایید 

بوده است.
n متهم: کی گفتم که 

۸۰ میلیارد چیزی نیست
وی اف��زود: در جلس��ه قبل 
گفت��م ۸۰ میلیارد تس��ویه 
ک��ردم و بده��کار نیس��تم، 
 من چ��ه وق��ت گفت��م که
 ۸۰ میلیارد چیزی نیس��ت 
آن هم در شرایطی که مردم 

در فشار هستند.
متهم رضوی مدعی ش��د: آق��ای علی محمدی 
می گوید ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای من گرفته، 
وقتی شما هم به پرونده رسیدگی نکرده اید چرا 
جوس��ازی می کنند، یکی از مدیران بانکی بعد 
از جلس��ه اول به من گفت که نماینده دادستان 
ب��ه او گفته اس��ت ۱۰، ۱۵ س��ال حبس برایت 
می گیرم و قسم زن و بچه داد که نامش را نبرم.
قاضی مس��عودی مقام خطاب ب��ه متهم گفت: 
نام این فرد را بگویید و س��پس ش��یانی یکی از 
مدیران بانک��ی در جایگاه حاضر ش��د و گفت: 
مطلب به این صورت که می گویند مطرح نشد. 
بنده کارم را درست انجام داده ام چرا باید به من 

بگویند که ۱۵ سال به زندان بروم.
قاض��ی خطاب به ش��یانی گفت: چه کس��ی به 
ش��ما این مطلب را گفت؟ ش��یانی پاس��خ داد 
نماین��ده دادس��تان دو روز قبل از جلس��ه قبل 
من را خواس��تند و گفتند ش��ما چه نس��بتی با 
رضوی داری��د؟ آقای قهرمانی کارش��ان همین 
اس��ت و دارند وظیفه خود را انج��ام می دهند. 
در آنجا به من گفتن��د هر چه می دانید بگویید 
ک��ه در غیر ای��ن صورت ۱۰، ۱۵ س��ال حبس 
برایتان می گیریم.ش��یانی ادامه داد: این شرکت 
درخواس��ت تس��هیات و ضمانت نام��ه ک��رد و 
موضوع در کمیته اعتبارات بررسی و کارشناسی 

شد.
متهم رض��وی گفت: از خوش��حالی می خواهم 
گری��ه کنم ک��ه می توانم حرف های��م را بزنم به 

همین دلیل سپاسگزارم.
در ادامه قاضی مس��عودی مقام پایان جلسه را 
اعام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه 

صبح برگزار می شود.
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ماجرای سرمایه گذاری با پول معلمان برای خرید مازراتی 

 نماینده دادستان: رضوی به 
همراه آقایان داویز و امامی، 
 ملک��ی در نوش��هر بال��غ ب��ر
 ۷۸ ه��زار مت��ر )س��ه ویای 
ملک��ی می خرن��د،   لوک��س( 
 ۴۵۶ متری در خیابان آفریقا و 
 در خیابان احمد قصیر ۵ طبقه
 که هر طبقه آن ۶۰ متر است 
ب��ه نام خ��ودش خری��داری 
می کند. رض��وی همچنین به 
نام منشی خود ملکی را رهن 
  BMWX۴ می کند و ماشین
را نی��ز ب��رای منش��ی خ��ود 
خری��داری می کند. همچنین 
ملک��ی در خیابان فرش��ته از 

آقای امامی می خرد.
  رض��وی با پ��ول معلم��ان و 
ب��ه اس��م س��رمایه گ��ذاری 
خودرو هایی از قبیل: س��واری 
مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین 
سوزوکی، تویوتا افور، موتور 
س��یکلت ان وی اگوس��تا که 
قیمت آن به اندازه ده پراید از 
مدل ۵۰ میلیون تومانی است 
خری��داری می کن��د. خبر هایی 
هست که وی با تشریفاتی به 

خیابان می آمده است

 متهم: برای تبلیغات در یک 
تسهیات  مطرح  خبرگزاری 
گرفت��م، بل��ه ۲۵۰ میلی��ون 
توم��ان قرارداد بن��ده با این 
خبرگزاری به صورت ماهانه 
برای تبلیغات در ۱۰ باکس 
تبلیغاتی در صفحه اول بوده 
و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این 
خبرگ��زاری و در صفحه اول 
گذاشته ش��ده که هر کدام 
قیم��ت خ��ود را دارد، م��ن 
قرارداد داشتم نه من دزدم و 
نه مدیرعامل آن خبرگزاری 
دزد بوده است، نه این بانک 
بلکه هزاران ش��رکت دیگر 
نیز تبلیغات می گیرند و یکی 
از مش��تریان بانک س��رمایه 
بوده که قب��ل از من بوده اند 

و اکنون نیز هستند.
نماین��ده دادس��تان: از مجوز 
ش��هرداری معلوم است یک 
نمی توان��د آن  ف��رد ع��ادی 
مج��وز را بگیرد. بع��د از این 
فس��اد، ما لیستی از تهاتر های 
درآوردی��م  را  مش��کوک 
ک��ه آق��ای امام��ی و آق��ای 
 رضوی در آن نمود بیش��تری 

داشتند 
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ــز مديريت  ــس مرك ــدى گويا، رئي ــر محمدمه دكت
بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت در پاسخ به اخبارى 
درباره شيوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در آذربايجان 
شرقى و امكان سرايت انسانى آن، تاكيد كرد كه مورد 
گزارش شده در استان آذربايجان شرقى يكى از موارد 

ــاهده و بالفاصله هم به آن  ــال جارى مش معدودى بوده كه در س
پاسخ داده شد؛ به اين صورت كه عمليات معدوم سازى پرندگان و 
پاكسازى محيطى انجام شده است. او ضمن اشاره به وظايف وزارت 

ــت و سازمان هاى محيط زيست و دامپزشكى  بهداش
ــيوع آنفلوانزاى پرندگان، در عين  در جلوگيرى از ش
حال درباره موارد گزارش شده اين بيمارى در كشور 
گفت: از سال گذشته تا كنون موارد طغيانى بيمارى 
ــت.  ــدت كاهش يافته اس آنفلوآنزاى پرندگان به ش
بى ترديد يكى از داليل مهم آن نيز برنامه واكسيناسيون پرندگان و 
مراقبت هايى بوده كه در همين راستا توسط سازمان هاى دامپزشكى 
ــت به صورت گسترده در سطح  ــت و وزارت بهداش و محيط زيس

ــور به عمل آمده است. وى با اشاره به گزارش موارد آنفلوآنزاى  كش
پرندگان در آذربايجان شرقى، ادامه داد: مورد گزارش شده در استان 
ــال جارى  ــرقى يكى از موارد معدودى بوده كه در س آذربايجان ش
ــخ داده شد؛ به اين صورت كه  ــاهده و بالفاصله هم به آن پاس مش
عمليات معدوم سازى پرندگان و پاكسازى محيطى انجام شده است. 
البته اين نوع آنفلوآنزاى پرندگانى كه اكنون از آن نام برده مى شود، تا 
به حال مورد ابتالى انسانى نداشته است، اما در هر حال اين موضوع 

باعث نمى شود كه ما خوشبينانه به اين مسئله نگاه كنيم./مهر

ت تاد دی نی یچ گاه اولویت  ری  م

دگان  زای پر لوآ بر شیوع آ پا وزارت بهداش به 

اسداهللا جواليى مدير عامل ستاد ديه گفت: محكومان حوادث كارگاهى سنگين ترين بدهى 
را در ميان محكومان جرائم مالى غيرعمد دارا هستند، در حال حاضر در كل كشور در 
حدود 80 پرونده حوادث كارگاهى داريم. جواليى افزود: از بدو تاسيس ستاد ديه تاكنون 
حدود 130 هزار زندانى آزاد شده اند كه تعدادى از آنها شامل زندانيان مهريه نيز بوده اند،در  
البته آزادى زندانيان مهريه هيچ گاه اولويت ما نبوده و نخواهد بود./ايلنا

کور  وی ک رح  ب  ا
چه شد؟

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه 
ــت دو فوريت  ــى ديروز مجلس درخواس علن
ــوص طرح  ــدگان در خص ــده اى از نماين ع
ــدت حداقل  ــرى به م ــق كنكور سراس تعوي
ــرده و در نهايت با آن  ــى ك ــاه را بررس دو م

مخالفت كردند.
هدايت اهللا خادمى به عنوان متقاضى بررسى 
ــرد: چندين  ــرح بيان ك ــت اين ط دو فوري
ــيل ويرانگر شده اند  ــتان كشور درگير س اس
ــى  ــه ى كاف ــت مطالع ــوزان فرص و دانش آم
نداشتند. از سوى ديگر بسيارى از كتاب هاى 
ــت.  ــيل از بين رفته اس دانش آموزان در س
ــه فرزندان خودمان در چنين  فرض كنيد ك

وضعيتى قرار گرفته اند.
او در ادامه گفت: حدود صد هزار دانش آموز 
ــتند. امروز با اين طرح ما  ــيل هس درگير س
ــه دانش آموزان  ــم فرصت دوباره ب مى تواني
ــوى ديگر بخشى  براى مطالعه بدهيم. از س
ــى از بين رفته  ــى درس از كتاب هاى آموزش
ــع كتاب هاى  ــت و از آنجا كه ديگر مناب اس
قديمى چاپ نمى شود دانش آموزان چيزى 
ــدارد بايد فرصت  ــت براى مطالعه ن در دس
جمع بندى منابع را به دانش آموزان سيل زده 

بدهيم.
ــتردگى حادثه  ــوى ديگر به دليل گس از س
ــيل در نظر گرفتن سهميه ممكن نيست  س

و ساز و كار منطقى براى آن وجود ندارد.
ــار كوچكى نژاد در مخالفت با دو فوريت  جب
طرح تعويق كنكور سراسرى به مدت حداقل 
ــيون  ــيل كميس ــاه بيان كرد: بعد از س دو م
ــس بازديد ميدانى  ــوزش و تحيقات مجل آم
ــتان، گلستان و  ــيل زده خوزس از مناطق س
ــايل آموزشى فرزندان  ــتان داشت و وس لرس
ــيل زدگان را بررسى كرديم. در نهايت در  س
ــوزش و پرورش و  ــه اى كه با وزارت آم جلس
وزارت علوم داشتيم كل اعضاى كميسيون با 
اين طرح مخالف بودند؛ چرا كه اين اولين بار 

نيست كه در كشور حادثه اى پيش مى آيد.
ــيون آموزش و تحقيقات  نايب رئيس كميس
مجلس در ادامه بيان كرد: درخصوص كنكور 
كارشناسى ارشد از آنجا كه هم افراد سيل زده 
ــاير افراد درگير سيل بودند با تالش  و هم س
ــاد. اما اكنون  ــه تعويق افت مجلس كنكور ب
ــت.  ــق كنكور به نفع دانش آموزان نيس تعوي
ــث برهم خوردن  ــن كنكور باع عقب انداخت
ــاد تجرى در  ــود. فره ــى مى ش نظم آموزش
ــت اين طرح  ــى دو فوري ــا بررس ــت ب موافق
ــرد: با اين طرح فرصتى براى مطالعه  بيان ك
ــيل زده ما  ــتر در اختيار هم ميهنان س بيش
ــوب  ــرد و اين يك امتياز محس ــرار مى گي ق
نمى شود. فرزندان و جوانان مناطق سيل زده 
ــوردن نيز در اين  ــتن و خ حتى براى نشس
چند ماه جاى كافى نداشتند؛ اكنون چگونه 
بايد در رقابت كنكور با ساير مناطق پيروز و 
موفق شوند؟ آيا اين عدالت است كه جوانان 
ــت درگير سيل هستند و  ــه ماه اس ما كه س
ــر مى برند بخواهند در كنكور  در چادر به س

شركت كنند؟
ــى از سيل  ــار ناش او در ادامه تاكيد كرد: فش
ــيل زدگان همچنان حاكم  بر روح و روان س
ــت با تصويب دو فوريت اين  ــت. الزم اس اس
ــازى روحيه جوانان  طرح فرصتى براى بازس
و كسب آمادگى الزم براى شركت در كنكور 

به آنها داده شود.
ــادى در مخالفت با  جليل رحيمى جهان آب
ــرد: اين طرح  ــن طرح بيان ك ــت اي دو فوري
ــيل و حوادث طبيعى ما  مى گويد به دليل س
ــه ميليون  ــور را به تأخير بيندازيم و س كنك
ــترس كنيم. در حالى  دانش آموز را دچار اس
كه كشور ما همه ساله با حوادث غير مترقبه 
و غير طبيعى زيادى مواجه است نمى شود به 
دليل هر مشكل كنكور را به تعويق انداخت.

ــك به مناطق  ــى مانع كم او ادامه داد: كس
سيل زده نيست؛ بلكه تعويق كنكور راه حل 
كمك به سيل زدگان نيست. با اين كار نظم 
ــال تحصيلى آينده بر هم مى خورد و  آغاز س
ــنگينى بر دوش آموزش و پرورش  هزينه س
ــود. روح اين  ــته مى ش و وزارت علوم گذاش
ــه آينده  ــاده جدى  ب ــيب فوق الع ــرح آس ط

كنكورى هاى98 وارد مى كند.
امير طاهرخانى در موافقت با دو فوريت اين 
طرح بيان كرد: اين مديريت ضعيف در كشور 
ــيب هاى حوادث  ــته آس ــا بوده كه نتوانس م
ــانيم. دانش آموزان  طبيعى را به حداقل برس
ــد درس مى خواندند؟  ــيل زده در كجا باي س
ما بايد انصاف را در حق دانش آموزان كشور 
ــيل زده  رعايت كنيم. دانش آموزان مناطق س
ــتند.  ــيار بدى هس ــى بس ــرايط روح در ش
ــت تا در رقابت  ــوان از آنها انتظار داش نمى ت

كنكور بتوانند موفق شوند./ايسنا

گزارش
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خبر تلگرامى
امـور  و  عمومـى  روابـط  كل  اداره 
بازنشسـتگى  صنـدوق  بين الملـل 
كشـورى در پاسـخ به سـوالى مبنى 
بـر چرايى عدم افزايـش 18 درصدى 
حقوق بازنشستگان عضو هيئت علمى 
دانشگاه ها گفت: افزايش حقوق درباره 
همه رسته هاى شغلى اعم از مشموالن 
قانون خدمات كشورى، هيئت علمى، 
قضات و ساير افراد اعمال شده است، 
اما از آنجايى كه در مصوبه دولت سقف 
حداكثر پرداخت مشـخص شده بود، 
بـه همين دليل در ايـن مرحله درباره 
افـرادى كه حقوق بازنشستگى شـان 
بيـش از رقم 110ميليـون و 495 هزار 
ريـال بـوده چنيـن افزايشـى تعلق 

نگرفته است./ايسنا

ستون سبز

ی ی زی ه م اج
هران  بی گوش 

تهران تمام آلودگى هاى خود را در جنوب 
ــهر دفن مى كند، آالينده هايى  اين كالنش
مانند زباله، مشتقات نفت و نشت گازوئيل 
و بنزين در خاك و آب. شهر رى، باقرشهر، 
كهريزك و روستاهاى اطراف آن به شدت 
ــهر  ــوراى ش ــده اند. يك عضو ش آلوده ش
تهران مى گويد اين وضعيت اصالح شدنى 
ــهردارى و مديريت  ــت مگر اينكه ش نيس
ــهردارى تهران جدا شود  شهرى رى از ش
ــه از شر  و آنها تصميم بگيرند براى هميش

اين آالينده ها خالص شوند.
ــار مربوط  ــن، اخب ــزارش خبرآنالي ــه گ ب
ــاورزى  ــت در زمين هاى كش ــت نف به نش
ــوى نامطبوع دفن زباله ها  جنوب تهران، ب
ــهر رى،  ــى هواى ش ــوه و آلودگ در آرادك
هميشه در رسانه ها تكرار مى شود ولى اين 
ــرب جنوب تهران،  ــه از چاه هاى آب ش ك
ــته  ــابقه نداش ــد، تاكنون س ــت دربياي نف
ــتان  ــترده در شهرس ــت. آلودگى گس اس
ــن  ــا با حس ــوى م ــوع گفت وگ رى، موض
ــهر تهران  ــوراى ش ــادى، عضو ش خليل آب
ــت. خليل آبادى مى گويد تا زمانى كه  اس
ــهردارى تهران جدا  ــهردارى رى از ش ش
ــكالت مربوط به محيط  ــده است، مش نش
ــت آن منطقه همچنان وجود خواهد  زيس
داشت. او به صورت آشكارى از طرفداران 
ــت؛ انتزاعى كه  ــران اس ــزاع رى از ته انت
ــه دستمايه  ــته هميش ــالهاى گذش در س
ــان  همچن و  ــود  ب ــى  سياس ــات  اختالف
ــهردارى  ــهردارى رى از ش ــازى ش جداس

تهران بالتكليف مانده است.
ــوال كه  ــخ به اين س خليل آبادى در پاس
چاه هاى آب شرب جنوب تهران به خاطر 
ــت مواد نفتى از پااليشگاه، آلوده شده  نش
ــن آالينده ها  ــى اي ــت. اثرات اجتماع اس
چيست، گفت: آن منطقه پر از تاسيسات 
ــاد، بخش مركزى  ــت، در باقرآب نفتى اس
شهررى و كهريز هم لوله هاى حجيم انتقال 
ــد و هم تانكرهاى  مواد نفتى عبور مى كن
نگهدارى نفت و گازوئيل و بنزين در آنجا 
نگهدارى مى شود. اينها رسوباتى دارد كه 
ــد يكى از روستاهاى مجاور  حتى باعث ش
ــگاه تهران آلوده و تخليه شود. يك  پااليش
ــتاى قديمى به نام اسماعيل آباد بود  روس
ــاورزان خريدند و  ــان را از كش كه امالكش
ــرى كه در  ــتاهاى ديگ ــد. روس تخليه ش
ــتند هم در معرض  حاشيه پااليشگاه هس

خطر تخليه قرار دارند.
ــن در واكنش به  ــورا همچني اين عضو ش
ــدار رى اعالم كرده  اين موضوع كه فرمان
پااليشگاه، 7 حلقه چاه آب شرب را آلوده 
ــاكنان اين منطقه  ــت و حتى س كرده اس
ــراى اين  ــد. آيا ب ــش آب مواجهن ــا كاه ب
ــت؟ افزود: بله،  ــده اس وضعيت، فكرى ش
ــرب را دقيقا نمى دانم. البته آبهاى  آب ش
كشاورزى آلوده است. رسوبات پااليشگاه، 
ــه  ــطحى منطق ــطحى و زيرس ــاى س آبه
ــه ايم.  ــا مكررا گفت ــد. م ــوده مى كن را آل
ــات متعلق به 40 تا ــن لوله ها و تاسيس اي

ــه  ــى ك ــت. تجهيزات ــش اس ــال پي 50س

ــده اند و اينها باعث مشكالت  مستهلك ش
براى مردم شده است.

چه مشکالتی برای سالمت مردم 
        به وجود آمده؟

افزايش بيمارى هاى گوارشى و پوستى در 
آن مناطق زياد است و آمارگيرى درستى 
نشده است ولى به نظر مى رسد بيماريهاى 
ــت و گوارش را افزايش و تحت تاثير  پوس
ــى از آنجا  ــت. بازديد ميدان ــرار داده اس ق
ــاورزى و  ــتم. در جداره هاى انهار كش داش
جوى ها، رسوب چربى نفت و مشتقات آن 

قابل مشاهده است.
و  ــى  فرهنگ ــراث  مي ــه  كميت ــس  رئي
محيط زيست شوراى شهر درباره اقدامات 
شوراى شهر در اين زمينه گفت: متاسفانه 
ــهر  ــچ، يكى از داليلى كه مى گوييم ش هي
ــت كه  ــران جدا كنيم، اين اس رى را از ته
بتوانيم آلودگى ها را از شهر رى جدا كنيم.

ــث پيرامون  آفتـاب يزد- گـروه اجتماعى: بح
ــاال گرفته و حاال  ــى ب ــديد مجازات اسيدپاش تش
ــيد  ــديد مجازات اس ــرح « تش ــاهديم كه ط ش
ــى از آن»  ــت از بزه ديدگان ناش ــى و حماي پاش
ــت.  ــس دهم قرار گرفته اس ــتور كار مجل در دس
ــى طرح با حضور قربانيان  نخستين جلسه بررس
ــى و اعضاى انجمن حمايت از قربانيان  اسيدپاش
اسيدپاشى برگزار شد و در آن مرضيه ابراهيمى، 
ــى اصفهان  ــيد پاش ــه نمايندگى از قربانيان اس ب
عنوان كرد كه « من شخصا نه قصاص مى خواهم 
نه اعدام بلكه حبس ابد مى خواهم. اين افراد هم 
ــتر مى ترسند.» با اين وجود  از حبس ابد هم بيش
ــته در دومين جلسه بررسى اين طرح،  روز گذش
ــراى مرتكبين  ــال حبس ب ــازات 5 تا 25 س مج
ــن بين موضوع  ــد؛ در اي ــى تصويب ش اسيدپاش
ــود در  ــا وج ــه ب ــت ك ــن اس ــت اي ــز اهمي حائ
ــيد و خريد و فروش آزادانه آن  دسترس بودن اس
ــازار، آيا اين قوانين آنطور كه بايد، جنبه باز  در ب

دارنده خواهند داشت؟!
نمایندگان مجلس چه می گویند؟

 يحيى كمالى پور، نايب رئيس كميسيون قضايى 
ــت: «اين طرح در  ــس در اين باره گفته اس مجل
ــت و به شكلى تنظيم  راستاى امنيت جامعه اس
ــه راحتى و با يك بطرى  ــده كه افراد نتوانند ب ش
اسيد به جامعه آسيب بزنند. در سال هاى گذشته 
ــور بوديم، ــى در كش ــيد پاش ــاهد افزايش اس ش

با اين وجود مجازاتى كه براى اين جرم در قانون 
ــدت جرم نبود  ــده است متناسب با ش تعيين ش
ــت مانع تكرار اسيد پاشى در آينده  و نمى توانس
ــيب  ــود. نمايندگان مجلس با درك عمق آس ش
ــى، بر آن شده اند كه  وارده به قربانيان اسيدپاش
ــب كنند؛ حتى مجازات  مجازات را با جرم متناس
ــى نيز  ــيد پاش ــطحى از جرم اس ــدام براى س اع
درنظر گرفته شده و اين شرايط مى تواند به اصل 
بازدارندگى امر اسيدپاشى كمك كند. اين طرح 
در حوزه مجازات و پيشگيرى از جرم تنظيم شده 
ــتى  و اگر جنبه هاى فرهنگى، اجتماعى و بهداش
در طرح پيش بينى مى شد، امكان فراموش شدن 
ــت، طرح ها و  ــان وجود داش ــرح در طول زم ط
ــتور قرار  ــد فوريت در دس ــى كه بدون قي لوايح
مى گيرند شامل مرور زمان شده و اولويت خود را 
ــت مى دهند. ما طرحى چابك و با موضوع  از دس
مشخص را در دستور كار قرار داديم كه با سرعت 
ــد. وقتى بحث فرهنگى  ــترى به نتيجه برس بيش
ــورد ديگر در  ــى پيش مى آيد، ده ها م و اجتماع
ــود لذا از اين بابت، مقوالت  كنار آن مطرح مى ش
فرهنگى، بهداشتى و غيره را در طرح نياورديم.»

ــت كه طرح مذكور در سال96 به  الزم به ذكر اس
ــيون  ــد و پس از مدتى در كميس مجلس ارائه ش
ــه دليل تراكم  ــيد، اما ب ــى به تصويب رس حقوق
ــيدگى آن در صحن  طرح هاى مختلف، نوبت رس
ــه علنى  ــه در جلس ــد تا اينك ــى فراهم نش علن
23 ارديبهشت 98، نمايندگان با يك فوريت طرح 

و به جريان افتادن آن موافقت كردند؛ با اين اوصاف 
اينطور كه مشخص است طرح« تشديد مجازات 
ــى و حمايت از قربانيان آن آنطور كه  ــيد پاش اس
ــت  ــد چابك و پويا نبوده چرا كه پس از گذش باي
2سال از تصويب آن در كميسيون قضايى مجلس 

به تازگى به جريان افتاده است!
فاطمه حسينى، نماينده تهران در مجلس شوراى 
ــود:« در برخى  ــز در اين باره گفته ب ــالمى ني اس
موارد اسيد پاشى هاى صورت گرفته، مجرم با قيد 
وثيقه آزاد شده و ادامه روند رسيدگى با حداكثر 
ــف به مجرم صورت مى گيرد ولى ما در اين  تخفي
ــنهاد كرديم كه هرگونه تخفيف براى  طرح، پيش
مجرمان قابل اعمال نباشد و پرونده ها بدون نوبت 
ــود. دليل اين  ــيدگى ش ــتگاه قضايى رس در دس
ــيدگى به برخى  ــئله اين است كه گاهى رس مس
ــال به طول مى انجامد.  پرونده ها چهار يا پنج س

ــود خلئى در  ــايى نش همچنين اگر مجرم شناس
مورد ديه ايجاد خواهد شد.»

پیشنھادی که رای نیاورد!
ــان  ــات قرباني ــى از مطالب ــر يك ــرف ديگ از ط
اسيدپاشى، ممنوعيت خريد و فروش اسيد است، 
ــت ماه  ــزد در روز 29 ارديبهش ــه آفتاب ي روزنام
ــك تبصره»  ــوان « جاى خالى ي ــى با عن گزارش
ــر كرد كه حاكى از خريد و فروش آزادانه  منتش
ــگاه هاى اينترنتى و  ــيد در بازار و حتى فروش اس
ــر آن در گفت وگو  ــن ديوار بود، عالوه ب اپليكيش
ــه ذوالقدر دبير  ــا فاطم ــگار اين روزنامه ب خبرن
ــالمى  ــوراى اس ــيون فرهنگى مجلس ش كميس
عنوان شده بود كه بازدارندگى در خريد و فروش 
ــنهاد و تبصره به طرح  ــيد به عنوان يك پيش اس
ــت اين  ــود اما اينطور كه پيداس مذكور اضافه ش
پيشنهاد در كميسيون قضايى راى نياورده است! 
اين در شرايطى است كه طبق بررسى هاى صورت 
گرفته، قيمت نازل اسيد در بازار و فروشگاه هاى 
ــهولت در خريد آن، هر  ــى و همچنين س اينترنت
ــمت يك  ــى را به س ــمگين و متوحش ذهن خش
ــوق مى دهد اما  ــيد پاشى س جنون آنى براى اس
ــوع از ديد  ــت اين موض ــخص اس اينطور كه مش
نمايندگان مجلس اهميت چندانى نداشته است.

ــه ذوالقدر  ــنهاد با فاطم ــراى پيگيرى اين پيش ب
ــاى مكرر  ــا وجود تماس ه ــاس گرفتيم اما ب تم
ــى داليل  ــخگو نبود! براى بررس اين نماينده پاس
ــنهاد با اعضاى كميسيون  راى نياوردن اين پيش
ــه خيلى ها  ــاس گرفتيم ك ــس تم ــى مجل قضاي
پاسخگو نبودند و برخى نيز به گفته پاسخ دهنده 
ــان، خارج از شهر به سر مى بردند!  تلفن همراهش
با اين اوصاف طى تماس هاى مكررى كه صورت 
ــى از اعضاى  ــد على پور مختار، يك گرفت محم
ــنهاد كى  ــن پيش ــت: «اي ــيون گف ــن كميس اي
رد شد؟! اين پيشنهاد اصال در كميسيون حقوقى 
ــن مجلس به  ــود! در صح ــد كه رد ش مطرح نش
ــديد مجازات اسيد پاشى و حمايت  اليحه « تش
ــى و تمام شد  ــى از آن » بررس از بزه ديدگان ناش
و قابليت مطرح شدن پيشنهاد مجددى براى آن 
ــنهادى روز گذشته اصال  وجود ندارد! چنين پيش
ــيون قضايى قرار نداشته و  در دستور كار كميس

مطرح نشده است!»

ــب رئيس  ــد كاظمى، ناي ــر محم ــرف ديگ از ط
ــن موضوع  ــه با اي ــى در رابط ــيون قضاي كميس
ــيون  ــنهاد اصال به كميس ــد:« اين پيش مى گوي
ــنهاد قبال مطرح شده بود  قضايى نيامد! اين پيش
ــيون قضايى راى نياورد! امكان اين  كه در كميس
موضوع كه بتوان خريد و فروش اسيد را محدود 
ــنهاد راى  ــور وجود ندارد!اين پيش كنيم در كش
ــيد  نياورد چون ما نمى توانيم خريد و فروش اس
را ممنوع كنيم چون اسيد استفاده هاى متعددى 
ــوع را كنترل كنيم!  ــم اين موض دارد و نمى تواني
ــن خريد و فروش ها وجود ندارد  امكان كنترل اي
ــيد و هم مراكز  ــور ما هم توليد اس چون در كش
ــت! بنابر اين كسى كه نيت  توزيع اسيد زياد اس
ــومى دارد به هر ترتيب حتى با مدارك جعلى  ش
ــت  ــيد را تهيه كند، اين چيزى نيس مى تواند اس
كه در اختيار نباشد و محدوديتى داشته باشد!»

طبق گفته فاطمه ذوالقدر قرار بود اين پيشنهاد 
بار ديگر در صحن مجلس عنوان شود اما اينطور 

كه معلوم است اين اتفاق نيفتاده است!
آیا قوانین فعلی باز دارنده است؟

ــده  ــى بازدارندگى قوانين تصويب ش براى بررس
ــون وكالى  ــمى عضو كان ــيد على بنى هاش با س
ــتيم؛ او  ــه گفت و گو نشس ــترى مركز ب دادگس
ــت:« در ماده 1 طرح تشديد مجازات  معتقد اس
ــى از  ــت از بزه ديدگان ناش ــى و حماي اسيدپاش
ــى پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيب  آن اسيد پاش
ــزان غلظت كه موجب  ــيميايى ديگر با هر مي ش
ــده است  ــود تعريف ش جنايت بر نفس و عضو ش
ــيد روى فرد و يا  و مصاديقى همچون ريختن اس
ــيد و اعمالى  ــرو بردن اعضاى بدن در درون اس ف
ــر گرفته  ــى در نظ ــر آن در حكم اسيدپاش نظي
ــت. مى دانيم كه در خصوص مواجهه با  شده اس
ــه مرحله وجود  ــر پديده مجرمانه اى اصوال س ه
ــت فرهنگ سازى و پيشگيرى از وقوع  دارد: نخس
ــب و پس از آن  ــپس كيفر نمودن مرتك جرم، س
ــور ما اصوالً  حمايت از بزه ديده قرار دارد. در كش
بحث قانونگذارى معطوف به طراحى كيفر جهت 
ــت، با  ــان رفتارهاى مجرمانه اس مجازات مرتكب
ــه آيا اصوالً  ــى نمود ك ــن وضعى بايد بررس چني
ــدرت بازدارندگى  ــه تنهايى ق ــراى مجازات ب اج
ــوان به صرف تعيين كيفر  ــت؟ آيا مى ت را دارا اس

ــت از  ــن حماي ــازى و همچني ــش فرهنگ س نق
ــت؟ در مقدمه مربوط به  بزه ديده را ناديده گرف
داليل توجيهى طراحان طرح مذكور ايشان اشاره 
ــيد پاشى به سبب از ميان رفتن  نموده اند كه اس
ــى و بافت هاى صورت و به خصوص زيبايى  بيناي
چهره مجنى عليه حتى مى تواند با جرم قتل عمد 
ــود و از طرف ديگر اسيدپاش از  ــه ش نيز مقايس
طريق ايجاد وحشت و ارعاب گسترده در جامعه 
ــم و امنيت عمومى  ــل در نظ ــه مثابه فرد مخ ب
قلمداد مى شود. با بررسى همين مقدمه توجيهى 
ــه تكيه طراحان بيش از آنكه  مى توان دريافت ك
معطوف به فرهنگ سازى و جلوگيرى از وقوع بزه 
ــد نظر به تعيين مجازات دارد در  اسيدپاشى باش
ــتيم كه به چرايى ظهور  واقع ما به دنبال آن نيس
پديده شوم اسيدپاشى بپردازيم و صرفاً نظر بر آن 
داريم تا پس از آنكه اسيدى پاشيده شد اسيدپاش 
ــا اخاللگر در نظم و  ــون قاتل عمدى و ي را همچ
ــزاى عمل ناجوانمردانه اش  امنيت عمومى به س
ــانيم. سوالى كه مطرح مى شود اين است كه  برس
ــبب مى شود تا چنين جرمى  واقعا چه عواملى س
ــيار بااليى دارد به راحتى  كه ميزان خشونت بس
ــگيرى از  به وقوع بپيوندد و چرا در خصوص پيش
ــط طراحان به عمل  ــوع اين جرم اقدامى توس وق

نيامده است؟ »
نوشدارویی بعد از مرگ سھراب

ــه اگرچه اين طرح  ــا تاكيد بر اينك ــه ب او در ادام
ــده اقدامات موثرى  ــه حمايت از بزه دي در زمين
ــال و يا ارائه  ــه از بيت الم ــون پرداخت دي همچ
خدمات مددكارى و توان بخشى از سوى سازمان 
بهزيستى را پيش بينى نموده و اگر چه در زمينه 
پيش بينى كيفر نيز مجازات هاى سنگين حبس 
درجه يك وفق بند الف ماده 2 طرح را پيشنهاد 
ــى اقدامات  ــاى خال ــت: « اما ج ــد، گف مى نماي
ــاس مى شود.  ــگيرانه در اين خصوص احس پيش
ــت كه آيا  ــد مطرح نمود آن اس ــى كه باي پرسش
ــترى دارد و  ــدام يك قاتل اثر بازدارندگى بيش اع
ــى وى به سالح گرم؟  يا محدود نمودن دسترس
در مورد اسيدپاشى نيز به نظر مى آيد پيش بينى 
ــيد و يا  ــدن عرضه اس ــدود ش ــاى مح راهكاره
ــروش آن به افراد خاص و همچنين  ممنوعيت ف
فرهنگ سازى كنترل خشم و اقداماتى در جهت 
كاهش خشونت راهكار هاى تاثير گذار در كاهش 
ميزان وقوع اسيدپاشى در جامعه باشد امرى كه 
ــود  ــده اثرى از آن ديده نمى ش در طرح ارائه ش
اهميت اقدامات فرهنگى جهت جلوگيرى از وقوع 
ــاير جرائم از آن جهت است  ــى و س بزه اسيدپاش
ــور در حال حاضر  كه اصوال در نظام كيفرى كش
ــن متعددى جهت مجازات افراد وجود دارد  قواني
ــيد پاشى نيز اين بحث مسبوق به  و در مورد اس
ــابقه است. در خصوص اسيد پاشى سابقا ماده  س
ــت كه در  ــال 1337 وجود داش واحده مصوب س
ــدام در صورت قتل مجنى عليه و  آن مجازات اع
ــاقه با شرايط مندرج در  يا حبس ابد با اعمال ش
ماده واحده پيش بينى شده بود. اگرچه عده اى از 
حقوقدانان نظر به تصويب قوانين كيفرى پس از 
ــوخ مى دانند كه تصور  انقالب ماده واحده را منس
دور از ذهنى نيز نمى باشد چرا كه نظام حاكم بر 
ــمانى با تصويب قانون  جنايت عليه تماميت جس
ــده و قصاص با  ــالمى دچار تحول ش مجازات اس
ــدام در ماده واحده را  ــرايط خاص آن جاى اع ش
ــا عنايت به  ــت، ليكن بايد گفت كه ب ــه اس گرفت
قانون مجازات اسالمى در حال حاضر راهكارهاى 
ــم و بيش پيش بينى  ــيدپاش ك مجازات افراد اس
ــايد در توجيه گفته شود كه نظر  ــده است، ش ش
طراحان بر تشديد مجازات اسيدپاشى بوده است 
ــتم قانونگذارى  ــا بايد گفت كه اصوالً در سيس ام
ــالج واقعه قبل از  ــن بيش از آنكه ع ــى قواني فعل
وقوع نمايند نوشدارويى هستند كه پس از مرگ 

سهراب مى رسند.»

تصويب مجازات 5 تا 25 سال حبس براى مرتكبين اسيدپاشى

قوانينى كه نوشدارو بعد از مرگ سهرابند

از طرف ديگر يكى از مطالبات قربانيان اسيدپاشـى، ممنوعيت خريد و فروش اسـيد 
اسـت، روزنامه آفتاب يزد در روز 29 ارديبهشـت ماه گزارشـى با عنوان « جاى خالى 
يك تبصره» منتشـر كـرد كه حاكى از خريد و فـروش آزادانه اسـيد در بازار و حتى 
فروشـگاه هاى اينترنتى و اپليكيشـن ديوار بود، عالوه بـر آن در گفت و گو خبرنگار 
اين روزنامه با فاطمه ذوالقدر دبير كميسـيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى عنوان 
شـده بود كه بازدارندگى در خريد و فروش اسـيد به عنوان يك پيشنهاد و تبصره به 
طرح مذكور اضافه شود اما اينطور كه پيداست اين پيشنهاد در كميسيون قضايى راى 

نياورده است! 

كميته امداد هر ساله به مناسبت آغاز ماه مبارك 
رمضان و با توجه فضليت اين ماه و احسان و انفاق 
ــنى را به  و كمك به نيازمندان و مددجويان، جش

نام «جشن رمضان» برگزار مى كند.
ــن به  ــابقه برگزارى اين جش ــه گزارش مهر، س ب
ــال هاى گذشته بر مى گردد و مسئوالن كميته  س
امداد در اين سال ها تالش كردند با برگزارى اين 
مراسم فرصتى را براى حضور خيرين و نيكوكاران 
ــاى  ــا توانمندى ه ــا ب ــنايى آنه ــن آش و همچني

مددجويان فراهم كنند.
ــن رمضان هم اكنون به يك برند در كميته  جش
ــت و مردم در ماه مبارك  ــده اس امداد تبديل ش
رمضان نيز هر سال در انتظار برگزارى اين مراسم 

هستند.
جشن رمضان امسال نيز با هماهنگى كميته امداد 
و مسئوالن نمايشگاه بين المللى در اين محل در 
حال برگزارى است و به گفته مسئوالن نمايشگاه، 
ــال از 20 ارديبهشت آغاز و تا  جشن رمضان امس

پايان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.
اما جشن رمضان امسال تفاوتى هايى با سال هاى 

ــه مى توان به حضور  ــته دارد كه از آن جمل گذش
ــتان كشور و  ــده از 31 اس مددجويان توانمند ش
همچنين تنوع محصوالت مددجويان اشاره كرد، 
ــئوالن برگزارى نمايشگاه  موضوعى كه حتى مس
ــداد به آن  ــاى مددجويان كميته ام توانمندى ه

اذعان مى كنند.
ــالن 5 و 6 برگزار  ــن رمضان امسال در دو س جش
مى شود كه در سالن 5 عالوه بر حضور گروه هاى 
ــوى  ــتارتاپى و كارآفرينى، غرفه هاى نيز از س اس
ــت كه  ــده اس برخى از بانك ها در نظر گرفته ش
غرفه داران در اين غرفه ها توضيحاتى را در ارتباط 

با تسهيالتى بانكى به مددجويان ارائه مى كنند.
در سالن 5 همچنين غرفه جديدى تحت عنوان 
ــنين در نظر  غرفه درخت آرزوهاى ايتام و محس
ــت كه خيرين مى توانند در اين  ــده اس گرفته ش
ــالن  غرفه ها آروزهاى ايتام را برآورده كنند. اما س
6 مملو از محصوالت و توليدات مددجويان تحت 
پوشش كميته امداد است، 31 غرفه براى عرضه 
ــده است  محصوالت مددجويان در نظر گرفته ش
ــاك، كيف و  كه از توليدات آنها مى توانند به پوش

ــيرينيجات، صنايع دستى  كفش، مواد غذايى، ش
و...، اشاره كرد.

ــئول غرفه كيف و كفش در ارتباط با  عليرضا مس
ــتغال از سوى كميته امداد،  نحوه دريافت وام اش
ــال پيش با توجه به شرايط پدر و  مى گويد: 3 س
ــت وام به كميته امداد مراجعه  مادرم براى درياف
ــخصات و  ــت وام با ارائه مش ــراى درياف ــردم. ب ك
ــتغال را دريافت كردم و  ضمانت در نهايت وام اش
ــاى خانه مان كارگاه  ــته ام در يكى از اتاق ه توانس

كوچكى راه اندازى كنم.
ــت 3 سال آن  عليرضا ادامه مى دهد: االن با گذش
ــاق خانه به يك كارگاه واقعى تبديل  كارگاه در ات
ــت و 10 نفر نيز در اين كارگاه مشغول  ــده اس ش

به كار هستند.
ــاله اى  ــالن كه بيرون مى رويم با خانم 45 س از س
ــين» معرفى مى كند روبرو  ــه خود را «ننه حس ك
مى شوم و از آنجا كه متوجه شد خبرنگارم از من 

مى خواهد كه به غرفه اش بروم.
غرفه ننه حسين پر از ترشى هاى جور واجور بود.

او درباره غرفه اش مى گويد: دو سال پيش همسرم 

در تصادف جان خود را از دست داد و من به همراه 
دخترم، سرگردان شديدم و از همه جا رانده شده 
به كميته امداد مراجعه كردم. بعد از ارائه مدارك و 
همچنين تعريف شرايط زندگى ام و فوت همسرم، 
مسئوالن امداد اعالم كردند كه آمادگى دارند بنده 
ــرم را زير چتر حمايتى امداد قرار دهند اما  و دخت
من قبول نكردم و از آنها خواستم فقط به من وام 

اشتغال بدهند.
ــت خود را در  ــتغال، فعالي ــد از دريافت وام اش بع
ــبت به  ــتيجارى آغاز كردم و چون نس منزل اس
تهيه ترشيجات مهارت خوبى داشتم در كمترين 
زمان ممكن توانستم مشتريان زيادى جذب كنم. 
ــك در منطقه خود  ــه دو مغازه كوچ ــم اينك و ه
اجاره كرده ام و چند نفر از اقوامم نيز با ما من كار 
مى كنند و بنا دارم در آينده نزديك مغازه كوچكى 

در تهران بخرم.
ــيارى از واقعيت هاى  ــين بس ــى ننه حس در حال
زندگى خود را نگفت كه بنا بر اظهارات همراهش 
ــده  ــم اكنون به يك فرد نيكوكار تبديل ش وى ه

است و 10 كودك را سرپرستى مى كند.

یر شد » که مددجو بود اما  ی ه  روای «
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آفتاب یزد- گروه شبکه : یک روزنامه ورزشی 
مدعی شد که به تیم های لیگ برتری توصیه 
ش�ده با علی دایی هم�کاری نکنند. روزنامه 
»خب�ر ورزش�ی« نوش�ته  اس�ت: »در حالی 
که گفته می ش�د دایی گزین�ه جدی هدایت 
تراکتور است، تبریزی ها به سمت جواد نکونام 
راهنما زدند. البته انتخاب نکونام فعاً قطعی 
نیست، اما آنچه قطعی شده این است که دیگر 
امکان ندارد علی دایی سرمربی تراکتورسازی 
ش�ود. درباره علی دایی ش�ایعه دیگری هم 
شنیده می شود. می گویند از خارج از محدوده 
فوتبال به باشگاه های لیگ برتری توصیه شده 
با علی دایی همکاری نکنند. گویا این توصیه 
بی ارتباط با افش�اگری دایی بع�د از اخراج از 
سایپا نیست و زیرآب دایی را یک جوری زدند 

که در لیگ نوزدهم غایب خواهد بود.«
به نظر می رسد منشا چنین رفتار غیر حرفه ای 
با علی دایی، کس�ی که نماد سختکوشی در 
فوتبال و انسانی وارسته، که کمک های تختی 
وارش در زلزل�ه کرمانش�اه زبانزد اس�ت، به 

آخرین انتقادش در مورد باشگاه سایپا بعداز 
اخراجش از این تیم برمی گردد. 

نکته اینجاست که ورود افراد غیرفوتبالی به 
فوتبال و دخالت آنها سبب گشته که ورزش 
فوتب�ال وجه دیگری پیدا کن�د و به میدانی 

برای تس�ویه حس�اب های ش�خصی تبدیل 
ش�ود. از س�وی دیگر علی دایی اس�طوره و 
افتخار کشورمان است و مدتی است که ورای 
مس�تطیل س�بز فعالیت می کند؛ کمک ها و 
راستی گفتار و عملکردش در خصوص مردم 

زلزله زده کرمانش�اه و حتی افش�اگری های 
بی پروایش از همان هایی است که او را به یک 
 مرد دوس�ت داش�تنی و قابل اعتماد تبدیل 
کرده اس�ت بنابرای�ن روا نیس�ت که چنین 
برخورد ناشایس�ت و غیرحرفه ای با او شود. 
از طرف�ی بی ش�ک او در حرف�ه خودش چه 
زمانی که یک فوتبالیست بود و چه حاا که به 
عنوان مربی در عرصه فوتبال فعالیت می کند، 
خوش درخشیده است از همین رو می توان از 
توانایی ها و تجربه هایش به خوبی استفاده کرد 
نه اینکه  به تیم های لیگ برتری توصیه شود 

با علی دایی همکاری نکنند!
ای�ن موضوع نی�ز واکنش کارب�ران را در پی 

داشته است.
یکی از کاربران نوش�ته اس�ت:» باشگاه های 
لیگ برتر از بس�تن قرارداد با علی دایی منع 
ش�ده اند. حذف فردوس�ی پور و دایی کاما 

غیرحرفه ای است. امان از پشت پرده ها«
 کاربر دیگری گفته است:» در دنیا، فوتبال ما رو

با علی دایی میشناسن نه با دیگران«

گفته می شود تیم های لیگ برتری از عقد قرارداد با شهریار منع شده اند

علی دایی هم حذف شد؟

در اتفاق��ی عجیب گوس��اله یک چش��می که 
در ی��ک منطق��ه روس��تایی در هندوس��تان 
 متولد ش��ده، مورد احترام ش��دید روستاییان 
 قرار گرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
بن��ا به باور این روس��تاییان این گوس��اله یک 
چشم معجزه ای از طرف خداوند است که برای 
مردمان روستا فرستاده ش��ده است. ویدئویی 
که توس��ط دوربین تلفن همراه و توسط یکی 
از روستاییان تهیه ش��ده است، این گوساله را 
 که یک چشم بزرگ در وسط سرش قرار دارد 
نش��ان می ده��د. در ای��ن ویدئ��و درحالی که 
 مادر گوس��اله در حال لیسیدن گوساله است، 
تعدادی از روستاییان که در حال دعا و نیایش 
هس��تند دیده می ش��وند. این اتفاق در یکی از 
روس��تا های منطقه ران��اگات  واق��ع در ایالت 
بنگال غربی هندوس��تان رخ داد. صدای یکی 

از اف��راد محل��ی که به زبان بنگالی محلی صحب��ت می کند در این ویدئو 
ش��نیده می شود که می گوید: »همه چیز این گوساله تا قسمت گردن آن 

طبیعی اس��ت و سر این حیوان است که بسیار 
عجیب است.« همچنین زن دیگری می گوید: 
»من هرگز چنین چیزی را در زندگی ام ندیده 
بودم.« صاحب این گوساله که نخواست نامش 
فاش شود، گفت: »مردمان زیادی از روستا های 
مج��اور به خانه ما می آیند و از ما درخواس��ت 
می کنند تا این گوس��اله را مش��اهده و به آن 
ادای احترام کنند. هم��ه ما فکر می کنیم این 
یک معجزه خداس��ت و این ل��رد برهما خدای 
خالق در هندوئیس��م اس��ت ک��ه در نماد گاو 
 در خانه ما متولد ش��ده اس��ت.« گفتنی است؛ 
در حال��ی چنین اعتقادات خرافه ای در مناطق 
روستایی هندوستان رواج دارد که دامپزشکان 
با رد ادعا های معجزه در مورد چنین گوس��اله 
جهش یافته ای، آن را از اختال ناشی از نقص 
مادرزادی بیولوژیکی به نام سیکلوپیا می دانند. 
به طور معمول، گوساله های متولدشده با اختال مادرزادی نادر فقط برای 

چند هفته زنده می مانند.

مسابقات قهرمانی
ریش و سبیل 

مسابقات قهرمانان ریش و سبیل در آنتورپ 
بلژیک برگزار ش��د. به گزارش عصر ایران، 
شرکت کنندگان در این مس��ابقات در سه 
بخش موی س��ر، ریش نصفه و ریش کامل 
با یکدیگر رقاب��ت می کنند. انجمن ریش و 
سبیل دنیا برگزارکننده این مسابقات است.

احترام عجیب روستاییان هندوستانی به گوساله یک چشم! 
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آفتاب یزد- گروه ش�بکه: قطعا هر دختری 
دوس��ت دارد ک��ه ب��ه ش��یوه متفاوت��ی از او 
خواستگاری شود. بارها روش های متفاوتی از این 
خواستگاری ها را در شبکه های اجتماعی مشاهده 
کرده ای��م که در ن��وع خود جال��ب توجه بوده 
است از خواستگاری در برنامه زنده تلویزیونی و 
 خیابان گرفته تا خواستگاری در ارتفاع و زیر آب. 
 به تازگ��ی یکی از ای��ن خواس��تگاری ها که در 
 زیر آب اتفاق افتاده  از س��وی یک بازیگر ایرانی 
در ش��بکه های اجتماع��ی منتش��ر ش��ده که 
حاشیه س��از شده اس��ت. ش��یوا طاهری بازیگر 
»گ��ذر از رنج ه��ا« فیلمی از مراس��م اکچری 
خواس��تگاری اش که در زیر آب است در صفحه 
اینستاگرامش به نمایش گذاشته و واکنش های 

انتقادی را متوجه خود ساخته است.
یک��ی از کارب��ران در ای��ن باره نوش��ته اس��ت: 
»درحالی که بس��یاری از مردم ش��ریف کش��ور 
برای تأمین مایحت��اج اولیه زندگی خود با انواع 
س��ختی ها و رنج ها مواجه هس��تند،این بازیگر، 
ویدئویی از خواس��تگاری اکچری اش رو به رخ 

می کشه«
کاربر دیگری نوشت: »فیلم از مراسم خواستگاری 
زیر آب ش��ون منتش��ر می کنن ک��ه مثا بگن 

خیلی ها لیوودی هستیم!«
کاربری هم نوشت: »این سلبریتی هایی که خبر از 
درد مردم ندارن چطور توی صفحات مجازیشون 
برای مردم جامعه نسخه می پیچن و از مشکات 

اقتصادی میگن.«
دیگری اینطور می نویسد: »مقصر مردم هستن 
ک��ه به این��ا بها میدن اگه کس��ي توجه نکنه و 

اهمیت نده کسي از این کارا انجام نمیده«
کاربران دیگر نوش��ته اند:» اوا چرا صدا و سیما 
برخی ها را برجس��ته می کند؟ ثانیا چرا کس��ی 
نیس��ت به آنها بگوید اگر شناخته شدید دیگر 
 خودت��ان نیس��تید دیگرانی نیز از ش��ما تقلید 
خواهند کرد«، »در یک کام اگر بچه دارید اگر 
عروسی اکچری می گیرید اگر ماشین گران دارید 
اگر همسر پولدار و معروف دارید، نوش جونتون 
 ولی اینها برای شماست و لذتش را شما می برید 

دلیلی ب��رای به رخ کش��یدن و اطاع رس��انی 
نیس��ت«، »خودشون هم نمیدونن چقدر با این 
کاراشون از چشم مردم میفتن ....  »مشکل از خود 
ماست که صفحات مجازی اینها رو فالو می کنیم. 
اینا دنبال جلب توجه مردم هستن. وقتی فالور 
نداشته باشن هرچقدرم از این کارها بکنن کسی 
 متوجه نمیش��ه که بتونن جل��ب توجه کنن و 
کم ک��م دس��ت از ای��ن مس��خره بازیهاش��ون 
برمی��دارن«،  »از کی ایرانی ها بینش��ون اینهمه 
فاصله طبقاتی پیدا شد ...؟!  یکی به نون شبش 

محتاج و یکی ...!!«
کاربرانی هم در حمایت از این بازیگر نوشته اند: 
»خوب دوست داشته زیر آبي ازدواج کنه و نباید 
ت��و هر کار مردم که دخالت کنیم«،»ای بابا  کار 
خیلی خاصی که نکردن  لباس غواصی پوشیدن 
رفت��ن زیر آب  هزینه آن چنانی هم که نداره«، 
»بابا غواصی تو قش��م برای همه امکانش هست 
ربع ساعت نفری فکر کنم 100 هزار تومان باشه 
کجاش اکچریه تو این دوره زمونه شما با نامزدت 
یه فست فود بری باید یه چیزی نزدیک به همین 
مبلغ هزینه کنی«، »من نسبت به این خانم بازیگر 
یا همسرشون هیچ شناختی ندارم و فیلمشون رو 
هم ندیدم. ولی اینکه مردم ایران شرایط سخت 
دارند بیش از همه مسئولین مقصر هستند ربطی 
به ایش��ان ندارد«، »بنده خ��دا می خواد امید به 
جامعه بدهد . الکی شلوغ نکنید . وقتی خودتان 
چنین عکس و فیلم خارجی می بینید صد بار آه 
می کش��ید که چرا ایران نیست . اان یکی این 
کار رو کرده پس لطفا الکی رو اعصاب مردم راه 
نروید و نا امیدی را در جامعه رواج ندهید«، »خب 
هر کسي دوست داره مراسمش یه شکلي باشه. 
همه ازدواج ها با بودجه مش��ابه که نیست! مثا 
خواس��تگاري زیر آب کجاش اکچریه؟! دوست 
داشته خاص باشه«، »مگه این کار چقدر هزینه 
دارد؟ فکر می کنم برای اجاره مثا یک س��اعته 
لباس غواصی حد اکث��ر 300-200 هزار تومان 
باید پرداخت. اان پول گل ماشین عروس های 
غیر اکچری توی کوچه پس کوچه های تهران 

بیشتر از این مبالغ است«

ماجرای خواستگاری پر سر و صدا زیر آب!

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

منطقه 2
5- راه وترابری
5- تاسیسات
و تجهیزات

%100 نقد

رنگ آمیزی ترافیکی – خط کشی 2
منطقه 8/000/000/000400/000/0002محوری و عابر پیاده

5- راه وترابری
5- تاسیسات
و تجهیزات

%100 نقد

رنگ آمیزی ترافیکی،  خط کشی 3
سطح منطقه 8/000/000/000400/000/0001محوری و عابر پیاده منطقه یک 

5- راه وترابری
5- تاسیسات
و تجهیزات

%100 نقد

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

سطح منطقه 2/500/000/000125/000/0001
5- راه وترابری
5- تاسیسات
و تجهیزات

%100 نقد

%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 90 روز اعتبار 
داشته و قابل تمدید باشد.

ب( واری��ز فی��ش نق��دی ب��ه مبل��غ ف��وق ب��ه حس��اب 
100823004139 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.

3� 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 2/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه 
به حساب ش��ماره 400819688645 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 2010 به باا،  یک دستگاه ماشین تراش 2000 به 
باا، دستگاه قیرپاش، دو غلتک چرخ استیکی و آهنی)فلزی(  

جهت اجرای پروژه باشند. 
10� 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 14:30 روز شنبه مورخ 97/03/11 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 

36658110 داخلی204تماس حاصل نمایند.
12� ضمناً جلس��ه کمیس��یون عالی معامات در روز شنبه 
مورخ 97/03/11ساعت15:00 در دفتر شهردار محترم برگزار 

خواهد شد.
13� 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

دوم
ت 

نوب

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

  بانك مركزى اعالم كرد: تصميم گيرى درباره انسداد 
حساب بانكى، بر عهده مقام قضايى و ممانعت از اجراى 
دستور قضايى، خارج از حيطه و اختيارات قانونى بانك 
مركزى اســت. به گزارش ايرنا، بانــك مركزى ديروز 
دوشنبه با صدور اطالعيه اى، انتشار برخى مطالب در 

فضاى مجازى در ارتباط با نقش بانك مركزى در مســدود شــدن 
حساب بانكى اشــخاصى كه براى كمك رسانى به آسيب ديدگان 
بالياى طبيعى اقدام به جمع آورى وجوه كرده اند را نادرست دانسته 

و تاكيد كرده است؛ انتظار مخالفت يا استنكاف بانك 
مركزى از اجراى دستورات مراجع قضايى، قابل قبول 
نيســت. بانك مركزى توضيح داده اســت كه بحث 
اســتقالل بانك مركزى مربوط به سياست گذارى و 
تنظيم مقررات در حوزه پولى و بانكى كشــور بوده و 
تلقى اختيارات فراقانونى براى اين بانك، ناشى از عدم شناخت نسبت 
به اين موضوع حقوقى اســت. بانك مركزى تصريح كرد: شايسته 
اســت ضمن اجتناب از طرح موضوع هاى بى اساس و سوء استفاده 

از تريبون آزاد فضاى مجازى، با تمكين به قوانين موضوعه، نسبت به 
پيگيرى امور از مجارى قانونى اقدام شود. پيش تر «جواد جاويدنيا» 
معاون دادستان كل كشور در امور فضاى مجازى، از مسدود شدن 
100 حســاب بانكى خبر داد كه بدون ضابطه اقدام به جمع آورى 
كمك هاى نقدى به سيل زدگان برخى استان ها مى كردند. جاويدنيا 
درباره آخرين اقدامات صورت گرفته در مسدود سازى اين حساب ها 
گفت: حدود 300 فقره گزارش در اين زمينه داشتيم كه از اين تعداد، 

حدود 100 فقره از حساب هاى بى ضابطه بررسى و مسدود شد. 

گوشت ١٠ هزار تومان ارزان شد

بانک مرکزی:انسداد حساب های بانکی به دستور مقام قضایی است

  معاون توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى گفت: هر سال 80 تا 150 هزار تن گوشت قرمز وارد مى شود و در 
پى كاهش قيمت دام زنده، نرخ گوشت قرمز نسبت به قبل از عيد 10هزارتومان كاهش يافته است. به گزارش 
ايسنا، مرتضى رضايى، در جمع خبرنگاران در خصوص اينكه با وجود تامين بودن بازار از محصوالت پروتئينى، 
چرا همچنان قيمت ها باالست، گفت: مسئوليت قيمت گذارى محصوالت پروتئينى برعهده وزارت جهاد 
كشاورزى نيست اما به طور قطع بازار اين محصوالت تامين است و هيچ كمبودى در اين زمينه نداريم.

آفتاب يزد- گروه اقتصادى: باز هم قرار اســت 
دولت وارد ميدان شود و اين بار در موضوع تعيين 

سقف و كف اجاره بهاء.
ســيد مازيار حسينى معاون مســكن وزير راه و 
شهرســازى اخيرا اعالم كرد افزايــش اجاره بها، 
ضابطه مند مى شــود و وزارت راه و شهرسازى در 

سال جارى آن را اجرايى خواهد كرد.
آن طــور كه معــاون وزير گفته قرار اســت اين 
ضابطه مندى در راســتاى حمايت از مستاجران و 
بــا اهرم مالياتى عليه موجران بى انصاف عملياتى 
شود. اما جالب ترين بخش موضوع، ورود دولت به 
تعيين سقف و كف براى نرخ اجاره بهاء در كشور 

است كه البته اين امر نياز به مصوبه مجلس دارد.
به گفته معــاون وزير راه ســاز و كار قانونى اين 
موضوع در كميته مشتركى متشكل از نمايندگان 
بخش خصوصى، دولت و مجلس تعيين خواهد شد 
و نقطه قــوت اصلى آن حمايت از دهك هاى يك 
تا هفت اســت كه به سادگى امكان خانه دار شدن 

ندارند.

�جزئیات طرح چه می گوید؟

بررســى ها نشــان مى دهــد در طــرح مذكــور 
ســازو كارهايى تعبيه شــده كه تمديد قرارداد با 
مستاجر از امتيازات خاصى برخوردار شود و براى 

اين منظور مشوق هايى در نظر گرفته شده است.
متوليان اين طرح انتظار دارند با اجرايى شدن اين 
طرح ميزان بيشترى از خانه هاى خالى براى عرضه 
وارد چرخه تبادل شــوند و به اين ترتيب قيمت 

اجاره بهاء نيز كاهش يابد.
اين طرح همچنين فعال اجاره نشين هاى شهرهاى 
بزرگ را شامل مى شود كه ظاهرا همان كالنشهرها 
هســتند اما اصلى ترين هدفى كــه از رهگذر آن 
دنبال مى شــود افزايش طول مــدت قراردادهاى 
اجاره به بيش از يك ســال و همچنين مشخص 
بــودن ميزان افزايش اجاره در ســال دوم اســت 
كه گفته شــده اين موضوع ضمــن ايجاد امنيت 
روانى براى مســتاجران، امكان برنامه ريزى براى 

خانه دار شدن آنها را هم فراهم مى كند..
 

�ریشه طرح به کجا برمی گردد؟

اما بررســى موضــوع تعيين ســقف و كف براى 

اجاره بها نشــان مى دهد اين طــرح قدمت زيادى 
طى يك دهه گذشــته تا به امروز داشته و هر بار 
با فرارسيدن فصل جابجايى مستاجران اين اخبار 
مسرت بخش مطرح مى شود و سپس تا سال بعد 

به فراموشى سپرده مى شود.
سال 84، شوراى شــهر وقت نامه اى به اتحاديه 
مشــاوران امالك تهران نوشت كه در آن خواسته 
شده بود براى ساماندهى نرخ اجاره بهاء چاره اى 

انديشيده شود.
مصطفى قلى خسروى همان زمان گفت قرار است 
مطالعاتى در ايــن زمينه صورت گيرد و گام هايى 

برداشته شود.
اين موضوع تا ســال 96 در محاق بود تا اينكه در 
همين ســال باز هم زمزمه ضرورت اجراى آن به 
گوش رسيد تا اينكه در سال گذشته ( 97 ) عباس 
آخوندى وزير وقت راه و شهرســازى طى نامه اى 
به اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور 
پيشــنهاد تعيين ســقف براى اجاره بها در پايان 
مدت قرارداد يك ســاله را داد كه رقم پيشنهادى 

آخوندى، حداكثر 10 درصد بوده است.

�ترفندھایی برای دور زدن قانون

اما مهمترين نكتــه اى كه در اين باب بايد به آن 

توجه داشــت راهكارهايى براى دور زدن هرگونه 
قانون در صورت احاطه و اســتيالى دولت بر بازار 

اجاره بهاست.
وقتى مسائل با مداخله دولت بخواهد پيش برود، 
موجران و صاحبان امالك راه هايى را براى دور زدن 
قانون پيدا خواهند كرد؛ كه نوشــتن قراردادهاى 

صورى از آن جمله است.
در چنين شــرايطى ممكن است دو نوع قرارداد با 
مستاجرها منعقد شــود؛ يك قرارداد قانونى براى 
ثبت در سيســتمى كه تابع قوانين دولت است و 
ديگرى قراردادى كه طرفين منعقد مى كنند و حق 

و حقوقى را براى يكديگر در نظر مى گيرند.

�مغایر شرع است

حورى صبايى كارشــناس حقــوق در اين باره به 
خبرنگار آفتاب يزد مى گويد: هميشه راه هايى براى 
دور زدن قانون براى افراد ســودجو وجود دارد كه 
قراردادهاى صورى هم بخشى از راهكارى است كه 

ممكن است مورد توجه باشد.
وى افــزود: در اصل دولت نبايد هيچ نقشــي در 
تعييــن نرخ اجاره بهاء يا خريــد و فروش امالك 
ايفاء كند، زيرا حقوق مالك قابل احترام اســت و 
نمي توان در آن دخل و تصرفي داشت و حتى در 

اين صورت ممكن است مالكان عطاى گرفتن اجاره 
را به لقايش ببخشند از سوى ديگر در حقوق فقهى 
ما، رضايــت مالك جايگاه ويژه اى دارد و در آئين 
شــريعت اگر مالك از روى رضــا ملك خود را به 
مستاجر ندهد آداب شــرعى مستاجر در آن فضا 
محل ايراد و شبهه شــرعى خواهد بود به همين 
لحاظ تصور من اين اســت كــه حتى در صورت 
تصويب دخالت دولت در تعيين اجاره بها، شوراى 

نگهبان آن را مغاير شرع تشخيص خواهد داد.

�دیگر کسی به مستاجر جماعت اعتماد نمی کند!

با اين حال به غير از حقوقدانان، فعاالن مســكن 
نيز به مطرح شــدن چنين موضوعى ايراد جدى 
دارند. مهدى امينى فعال و كارشناس حوزه مسكن 
در اين باره مى گويد: تعيين سقف براى اجاره بها 
در واقع حباب قيمت مسكن را افزايش خواهد داد 
و به رشــد غير قابل كنترل قيمت مسكن منجر 

خواهد شد. 
وى گفت: تعيين قيمت دستورى اقدامى محكوم 
به شكست اســت چرا كه اگر قيمت تعيين شود 
و مالك از قيمت راضى نباشــد، ديگــر وارد بازار 
نخواهدشــد. در نتيجه با كمبــود عرضه در بازار 
اجاره بها مواجه مى شــويم كــه اين كمبود طبق 
قاعده علم اقتصاد منجر به افزايش قيمت و ايجاد 

حباب كاذب مى شود.
امينى با بيان اينكه برخورد دستورى و بخشنامه اى 
نتيجه عكس خواهــد داد، گفت:  در ايران مالكان 
و موجران افرادى با وســواس زياد هستند و حتى 
اخيرا مشاهده شــده كه آنها از رفتار مستاجران 
كيفيت سنجى مى كنند و صرفا همه چيز را پاى 
پول نمى گذارند از همين رو اگر حمايت قانونى از 
مالكان در برابر مســتاجران كمتر شود موجران از 
بيم اينكه در موعد مقرر و در صورت اســتنكاف 
مستاجر از تحويل ملك نتوانند حكم تخليه بگيرند 

ترجيح مى دهند وارد بازار اجاره نشوند.
ســاماندهى بازار اجاره بها موضوعى اســت كه با 
متغيرهاى اقتصادى سنجيده مى شود. وقتى ميزان 
تورم در حد معقول باشــد طبعا موجران نيز توقع 
باالبردن قيمت اجاره بها را نخواهند داشــت و به 
همان عدد 10 تا 15 درصد افزايش ساالنه رضايت 

خواهند داد.

اقتصادى

به بهانه فروش امروز نفت

نفت در بورس 
پر مشتری تر می شود

امروز (ســه شنبه) براى دهمين بار نفت خام 
ســبك در بورس انرژى عرضه مى شــود كه 
باتوجه به تغيير شيوه نامه  عرضه اين محصول 
كه نحوه قيمت گذارى را تغيير داده و تخفيف 
مشترى شــفاف و همچنين قابليت معامالت 
پاياپاى برقرار شده است، ريسك خريدار كمتر 
مى شود؛ لذا مســئوالن پيش بينى مى كنند 

خريدار نفت بورسى بيشتر شود.
به گزارش ايســنا، در سال هاى گذشته بارها 
تالش شد كه نفت خام در بورس عرضه شود 
امــا على رغم اينكه اين موضــوع چندين بار 

مطرح شد، تا مدت ها به نتيجه نرسيد.
از زمان اعمال تحريم ها تا به امروز 9 بار نفت 
خام سبك، يك بار نفت خام سنگين و پنج بار 
ميعانات گازى كه محصوالت شركت ملى نفت 
ايران هستند در رينگ بين الملل بورس انرژى 
عرضه شــده اما بيشتر اين عرضه ها با ناكامى 

مواجه شده است.
جدا از موضوع تحريم ها، خريداران بالقوه نفت 
ايران بايــد از تداوم عرضــه اين محصول در 
بازارى شفاف اطمينان حاصل كنند تا بتوانند 
براى خــود برنامه اى مشــخص تدوين كرده 
و بر اســاس آن به معامالت در بورس انرژى 

بپردازند.
در اين راســتا امروز (31 ارديبهشــت) براى 
دهمين بار نفت خام ســبك ايران در بورس 

عرضه مى شود.
امير حســين تبيانيان - نماينده شركت ملى 
نفت ايران در بورس انرژى، در پاسخ به اينكه 
چرا عرضه محصوالت شركت ملى نفت ايران 
مخصوصاً نفت خام در بورس متوقف شــده 
اســت؟ گفت: عرضه نشــدن محصوالت در 
بورس به دليل تغيير شيوه نامه جديد بود. اين 
شيوه نامه به تازگى توسط وزير نفت ابالغ شده 
اســت و در حال حاضر اطالعيه ها با توجه به 

شيوه نامه جديد تغيير كرده است.
وى در پاســخ به اينكه تفاوت شيوه نامه قبلى 
و فعلى چيســت؟ اظهــار كــرد: كليت اين 
شيوه نامه ها يكسان است، شيوه قيمت گذارى 
تغيير كرده و به نوعى شــفاف شده است. در 
اين روش قيمت گذارى، تخفيفى كه مشترى 
مى گيرد شــفاف و ريســك خريــدار كمتر 

مى شود.
نماينده شركت ملى نفت ايران در بورس انرژى 
بيان كرد: با توجه به شيوه نامه جديد، قراردادها 
و معامالت در بورس شبيه به معامالت خارج 
از بورس شده است. سابقا نيز معامالت داخل 
و خارج بورس با هم تفاوت آن چنانى نداشتند 
و تفاوت عمده در نحوه كشــف قيمت است، 
چراكه طبيعتاً در بورس كشــف قيمت روى 

تابلو صورت مى گيرد.
وى درباره ديگر تغييرات اطالعيه عرضه گفت: 
براى حمل زمينــى حداقل مقدار بارگيرى تا 
1000 بشــكه اعالم شد تا براى محموله هاى 
كوچك حمل زمينى اين موضوع تسهيل شود. 
همكارى هاى جديدى با بورس صورت گرفته 
از جمله اينكه شــركت سپرده گذارى مركزى 
حســاب هاى ارزى بــه ما معرفى كــرده تا 
خريدارانى كه مى خواهند تسويه حساب ارزى 
انجام دهند از معامالت پاياپاى استفاده كنند و 
براى تسويه حساب ها به حساب هاى خارج از 

پاياپاى نيازى نباشد.
تبيانيان در پاســخ به اينكه آيا نحوه پرداخت 
تغيير كرده اســت؟ گفت: به طور كلى خير؛ 
شش درصد پيش پرداخت است و الباقى مبلغ 

در زمان بارگيرى پرداخت مى شود.
نماينده شركت نفت در بورس انرژى در پاسخ به 
اينكه اميدوار هستيد كه با اطالعيه و شيوه نامه 
جديد نفت خام در بورس به فروش رود؟ گفت: 
قطعاً. نفت خام در سال گذشته به شيوه قبلى 
فروش رفته اســت. با توجه به اينكه ريســك 
خريــداران در نحوه قيمت گذارى به شــدت 

كاهش يافت، احتمال خريد باال رفته است.
وى افــزود: عالوه بر اين ها، شــيوه درصدى 
تخفيف تبديل شده به يك تخفيف مشخص 

و تخفيف، ديگر درصدى نيست.
مكانيزم عرضه نفت خام در بورس چيزى است 
كه به تازگى پايه گذارى شــده اســت و براى 
اينكه بازار آن شكل بگيرد فرصت بيشترى را 
بايد به خريــداران و بازار داد تا اطمينان پيدا 
كنند كه اين شــيوه يك شــيوه پايدار است، 

نه يك تكليف كوتاه مدت. 

گزارش

aftab.yz@gmail.com

86 درصد
میزان کاهش واردات گوشی موبایل به کشور

واردات گوشــى موبايــل در فروردين 
امســال نســبت به همين ماه در سال 
گذشته حدود 86 درصد كاهش داشته 

است.
به گزارش ايســنا، بررسى آمار واردات 
ايــران در ماه ابتدايى امســال از اين 
حكايت دارد كه در اين مدت حدود شش 
ميليون و 100 هزار دالر واردات گوشــى 
موبايل به ايران انجام شــده كه نشانگر 
كاهش 86 درصدى نسبت به فروردين 

سال گذشته است.
طى نخســتين ماه ســال قبل حدود 
گوشــى  دالر  هزار  و 975  43ميليون 

موبايل به ايران وارد شده بود.
واردات  اطالعات گمرك  همچنين طبق 
موبايل در فروردين 1397 از سه كشور 
چين، امارات متحده عربى و كره جنوبى 
بوده، درصورتيكه در فروردين امســال 
واردات گوشى به ايران از امارات متحده 

عربى و چين انجام شده است.
آخرين آمــار واردات، مربوط به 11ماهه 
ســال گذشــته و حاكــى از واردات 
319ميليون دالرى گوشى موبايل در اين 

مدت است.

اعداد
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گزارش آفتاب يزد از تبعات دولتى شدن اجاره مسكن

دستور و بخشنامه در بازار اجاره بهاء 
نتيجه معكوس خواهد داشت

از سوى سران قوا صورت گرفت

تصویب ٣ مصوبه جدید
 برای حمایت از تولید

دبير ســتاد تســهيل و رفع موانــع توليد از 
تصويب ســه مصوبه جديد توسط سران قوا 
براى حمايت از توليدكنندگان و صنعتگران 

خبر داد.
به گزارش ايسنا، ميثم زالى با اعالم اين خبر 
گفت: براســاس ماده 167 قانون ماليات هاى 
مســتقيم كه هفته گذشــته تصويب شــد، 
بنگاه هاى توليدى مجاز به تقسيط بدهى هاى 
بانكى از 3 به 5 سال شدند. اين قانون منجر 
مى شود بســيارى از بنگاه هاى توليدى كه تا 
امروز بدهى هاى مالياتى شان را تعيين تكليف 
نكرده بودند، اين كار را انجام دهند و با تعيين 

تكليف بتوانند مفاصا حساب مالياتى بگيرند.
وى ادامه داد: با مصوبه جديد، محدوديت هاى 
اعمال شــده در ماده 186 قانون ماليات هاى 
مســتقيم براى اين بنگاه ها منتفى مى شود و 
آنها مى توانند پس از دريافت مفاصا حســاب 
مالياتــى كارت بازرگانى شــان را تمديد و از 
خدمات بانكى اســتفاده كننــد. همچنين با 
ثبت شركت ها مى توانند پيگير تغيير و تحول 

سهامداران و مديران شوند.
طبق اعــالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وى با تاكيد بر اينكــه اين مصوبات حمايت 
قاطــع نظام از صنعتگــران و توليدكنندگان 
اســت، افزود: ديگر موضوع پيشنهادى ستاد، 
تجديد ارزيابى بود. اين مبحث به بند ز تبصره 
10 قانون بودجه ســال 97 مربوط مى شود. 
طبق مصوبــه جديد شــركت هايى كه حائز 
شرايط اين تبصره باشــند تا پايان سال 98 
مى توانند با تجديد ارزيابى دارايى خودشان و 
معافيت مالياتى سرمايه شان را افزايش دهند.

زالى با اشاره به اينكه اين مصوبه براى افزايش 
سرمايه بنگاه هاى توليدى امكان بسيار خوبى 
اســت، تصريح كرد: وقتى ارزش دارايى يك 
بنگاه توليدى پايين است، تسهيالت متناسب 
به آن تعلق مى گيــرد. اگر اين بنگاه بخواهد 
ارزش دارايى اش را افزايش دهد، بايد ماليات 
پرداخت كنــد. به همين دليــل بنگاه هاى 
توليدى از تجديد ارزيابى و افزايش ســرمايه 
منصرف مى شــوند. اين معافيــت، منجر به 

تحقق اين امر مى شود.
وى سومين مصوبه جلسه سران قوا را تعويق 
اجراييه ها عنوان كرد و گفت: ســتاد تسهيل 
و رفع موانــع توليد پيشــنهاد داد برخى از 
اجراييه هاى بانكى و ســازمان هاى خدماتى 
همچون تأمين اجتماعى، گاز، برق و... مشروط 
به تأييد برنامه توليد و اشتغال بنگاه با مجوز 

ستاد به مدت يك سال به تعويق بيفتد.
دبير ستاد تســهيل و رفع موانع توليد اظهار 
كرد: اميدوارم با ابالغ اين مصوبات، بهره مندى 
از مزاياى آنها و اقدامات مشابه بيش از گذشته 

شاهد رونق توليد و اشتغال باشيم.

خبر

نرخ دالر ديروز (دوشنبه) در صرافى هاى بانكى 
بــا حدود 800 تومــان كاهش بــه 13 هزار و 
800تومــان و هر يورو با 700 تومان كاهش به 

15 هزار و 700 تومان رسيد.
به گزارش تسنيم، از ساعت هاى ابتدايى ديروز، 
روند نزولى نرخ دالر و ســاير ارزهاى عمده در 
بازار تهران شــتاب گرفت، بطــورى كه از آغاز 
معامالت تاكنون در چندين مرحله قيمت انواع 
ارز كاهش يافــت تا اينكه به كانــال 13 هزار 
تومانى وارد شد. بر اين اساس، در ساعت 13 و 

40 دقيقه ديروز، صرافى هاى بانكى هر اسكناس 
دالر آمريكا را 13 هزار و 800 تومان و هر يورو 

را 15 هزار و 700 تومان عرضه كردند.
ميانگين بهاى هر يورو يكشــنبه در سامانه سنا 
16 هــزار و 422 تومان و هــر دالر 14 هزار و 

597 تومان بود.
كارشناسان علت اصلى كاهش شديد نرخ دالر 
و ســاير ارزهــاى عمده را كاهــش تاثير اخبار 
سياســى و مداخله قوى بانك مركزى در بازار 

اعالم كرده اند.

مكث

سقوط عجیب قیمت دالر و یورو در بازار

بانك مركزى اروپا اعالم كرد كه رمزارزها تاثير 
محسوسى بر اقتصاد واقعى نخواهند داشت.

به گزارش ايِبنا به نقل از كوين تلگراف، بانك 
مركــزى اروپــا (ECB) در تازه ترين گزارش 
خــود تصريح كرد كــه رمزارزهــا تاثيرى بر 
سياست هاى مالى نخواهند داشت و بر اقتصاد 

واقعى اثرگذار نخواهند بود.
در ايــن گزارش كــه با عنــوان «دارايى هاى 
رمزارز: پيامدها بر ثبات اقتصادى، سياست هاى 
مالى و زيرســاخت هاى بازار» منتشــر شده، 
بانك مركزى اروپا بــه تاثير احتمالى ارزهاى 
ديجيتال بر توســعه اقتصادى و سياست هاى 

مالى تمركز كرده است.
ايــن گــزارش صراحتــا تاكيــد مى كند كه 
اين تغييــرات تنها زمانى اتفــاق مى افتد كه 
رمزارزها به جايگزينــى معتبر براى پول نقد 

و ســپرده هاى بانكى تبديل شوند، درحاليكه 
درحال حاضر آن هــا نمى توانند به طور كامل 

نقش پول را ايفا كنند.
در ادامه ايــن گزارش آمده اســت كه نقش 
رمزارزها همچنــان محدود باقى خواهند ماند 
و تنها عده محدودى از تجار آماده اند كه اجازه 
خريد كاالها و خدمات خود را با ارز ديجيتال 
بدهند چــون هنوز قيمــت دارايى هاى ارزى 

بسيار پرنوسان است.
بانك مركزى اروپا همچنين تاكيد كرده است 
كه خأل يك موسســه مشــخص مثــل بانك 
مركزى يــا نهاد مالى كــه از ارزش رمزارزها 
پشتيبانى كند، اســتفاده از آن ها را در قالب 
پــول محدودتــر مى كنــد و نوســان قيمت 
رمزارزها اســتفاده از آن هــا را چندان توجيه 

نمى كند.

رئيس كميســيون تخصصى طال و جواهر اتاق 
اصناف اظهار داشت: قيمت هر قطعه سكه تمام 
با طرح جديد در سه روز اخير با كاهش 265 هزار 

تومانى همراه بوده است.
به گزارش تجارت نيوز، محمد كشتى آراى در مورد 
آخرين وضعيت بازار طال و ســكه گفت: با توجه 
به تحوالت هفته گذشــته كه روند بازار افزايشى 
بود با كاهش و فروكش مباحث سياســى و رفع 
بخشــى از تنش هاى موجود، قيمت ارز و به تبع 
آن قيمت طال و ســكه نيز كاهش پيدا كرد، به 
طورى كه قيمت هر قطعه ســكه تمام با طرح 
جديد در سه روز اخير با كاهش 265 هزار تومانى 
همراه بوده اســت البته از شنبه هفته گذشته تا 
دوشــنبه ( ديروز ) اين كاهش تقريبا 500 هزار 
تومان بوده است. وى ادامه داد: همچنين قيمت 
هر گرم طالى 18 عيار نيز در اين سه روز نزديك 

به 32هزار تومان افت داشته است. اين روند باعث 
شــده تا ميزان تقاضا و ميل به سرمايه گذارى با 
كاهش روبه رو شــود. البته بايد توجه داشت كه 
قيمت سكه معموال با تاخير نسبت به قيمت طال 
تغيير مى كند از همين روى هنوز احتمال كاهش 

قيمت انواع سكه در روزهاى آتى وجود دارد.
رئيس كميســيون تخصصى طال و جواهر اتاق 
اصناف با اشــاره به آخرين نرخ انواع سكه گفت: 
در حال حاضر قيمت هر قطعه سكه تمام با طرح 
قديم چهار ميليون و 640 هزار تومان، هر قطعه 
سكه تمام با طرح جديد چهار ميليون و 710 هزار 
تومان، نيم ســكه دو ميليون و 625 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 700 هزار تومان سكه هاى 
گرمى 995 هزار تومان است. همچنين هر مثقال 
طال يك ميليون و 823 هــزار تومان و هر گرم 

طالى 18 عيار 420 هزار تومان است.

بانک مرکزی اروپا اعتبار ارزهای رمزدار را 
زیر سوال برد

احتمال کاهش بیشتر قیمت سکه 
در روزهای آینده وجود دارد

رئيس كل بانــك مركزى با بيــان اينكه حدود 
6ميليارد دالر ارز در دو ماه ابتدايى ســال جارى 
براى كاالها تأمين شــده اســت، گفــت: حدود 
3ميليارد دالر از اين ارز به كاالهاى اساسى و دارو 

اختصاص يافته است.
به گزارش تســنيم، عبدالناصر همتى رئيس كل 
بانك مركزى در گفت وگويى با بيان اينكه ســال 
98 حــدود 18.7 ميليــارد دالر ارز صادراتى به 
كشور بازگشته اســت، گفت: طى دو ماه گذشته 
نيز روند بازگشت ارز صادراتى به كشور خوب بوده 

و يك مؤلفه به نام واردات در 
برابر صــادرات به اين بخش 
اضافه شده كه بر اين اساس 
صادركننــدگان مى تواننــد 
ارز خود را بــراى وارداتى كه 
ثبت سفارش شده اختصاص 

دهند.
وى بــا اشــاره بــه صــدور 

بخشنامه بانك مركزى درباره سياست هاى ارزى 
سال 98 اين بانك در برابر صادركنندگان، افزود: 

پيش بينى  بخشنامه  اين  در 
شــده كــه پتروشــيمى ها 
كــه عمــده صادركنندگان 
بتوانند  هســتند،  غيرنفتى 
حداقــل 60درصد از ارز خود 
را در ســامانه نيمــا عرضه 
كننــد و مابقى نيــز به خود 
آنها اختصــاص يابد، چرا كه 
خودشان به واردات تجهيزات احتياج دارند. رئيس 
كل بانك مركزى ادامه داد: همچنين در بخشنامه 

اخير تأكيد شــده كه مابقى صادركنندگان براى 
اينكه تسهيالت بيشترى در اختيارشان قرار گيرد، 
بايد حداقل 50 درصد صادرات خود را در سامانه 
نيما عرضه كرده و مابقى آن را مى توانند به صورت 
اســكناس وارد كشور يا به صورت واردات در برابر 
صادرات توسط خود يا ديگران اختصاص دهند و 
دليل اصرار بانــك مركزى براى عرضه اين ارز در 
سامانه نيما به اين دليل بوده كه اين سامانه منبع 
تأمين كاالهاى اوليه و اساســى كشور، مواد اوليه 
كارخانه ها، مواد واسطه اى و كاالهاى ضرورى است.

همتى:

 پتروشیمی ها باید ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به نیما بیاورند

دبير كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى از 
حضور وزير نفت در نشســت اين كميسيون براى 
پاسخگويى به پرسش تعدادى از نمايندگان خبرداد 
و گفت: نمايندگان از پاســخ وزير به پرسش هاى 

خود قانع شدند.
كوروش كرم پور حقيقى ديروز در گفت وگو با ايرنا 
درباره دســتور كار كميسيون انرژى اظهارداشت: 
آقاى مسعودى نماينده مردم نى ريز و استهبان در 

رابطه با نگاه وزارت نفت در حوزه هاى عمرانى يا در 
بحث ورزشى و سالمت يا آموزشى از وزير پرسيد، 
چرا اين كار به صورت عادالنه انجام نمى شــود و 

نقدينگى در اين حوزه ها عادالنه نيست؟
وى افزود: وزير نفت توضيح داد كشــور را به چهار 
قسمت تقســيم كرده و براساس مسئوليت هاى 
اجتماعى كه ايــن وزارتخانه دارد بــه اين چهار 
قســمت خدمات ارائه مى كند؛90درصد مصرف 

اجتماعــى وزارت نفت بــه حوزه هاى نفت خيز و 
گازخيز مربوط مى شود.

نماينده مردم فيروزآباد درمجلس دهم شــوراى 
اســالمى ادامه داد: آقاى زنگنه اعالم كرد در كنار 
اين فعاليت ها به ســالن ها و زمين هاى ورزشــى، 
درمانگاه ها، خانه هاى بهداشت، مدارس، جاده ها و 

آب رسانى هم كمك مى كنند.
وى اضافه كرد: البته آقاى مسعودى از پاسخ آقاى 

وزير قانع شد و از زحمات وزارت نفت قدردانى هم 
كرد. او فقط خواست موضوع برايش روشن تر شود.

عضو هيئت رئيسه كميســيون انرژى يادآور شد: 
سوال آقاى مســعودى منطقه اى است حتى اگر 
قانع هم نمى شد به صحن علنى مجلس ارجاع داده 
نمى شد. وى افزود: ما همه تالشمان را براى انجام 
اين كار خواهيم كرد تا نفت را صادر و پول حاصل 
از آن را وارد كنيم تا صرف رونق توليد داخلى شود.

نمایندگان از پاسخ وزیر نفت قانع شدند





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

 
ندا جبرائيلى بازيگر نقش ليال در سريال «برادرجان» 
كه اين شب ها به كارگردانى محمدرضا آهنج از شبكه 
سه سيما روى آنتن مى رود، درباره سختى هاى ايفاى 
اين نقش گفت: ليال دخترخوانده كريم بوستان است 
ــى دارد كه به نوعى او را در تنگنا قرار داده  و موقعيت

ــى، بين برادر  ــه داد: ليال در يك موقعيت چالش ــت. وى ادام اس
ــده و همچنين  ــواده اى كه نزد آن ها بزرگ ش ــى خود، خان خون
كسى كه دوستش دارد قرار گرفته است كه بايد به نوعى تصميم 

ــخت تالش  ــرد و از طرفى در اين موقعيت س بگي
ــا را به هم نزديك كرده و بين  دارد تا بتواند آدم ه
آنها صلح ايجاد كند. بازيگر فيلم «قاعده تصادف» 
ــينما را تجربه كردم و  بيان كرد: من ابتدا فضاى س
با چنين تجربه اى عالقه نداشتم سريال بازى كنم 
ــال فكر كردم مى توان حضور در تلويزيون را  ولى بعد از چند س
هم تجربه كرد. وى با اشاره به يك مقايسه ميان فيلم و سريال 
گفت: من يك فيلم سينمايى بازى كردم كه طى آن 40 جلسه را 

به ترتيب سكانس هاى فيلمنامه پيش رفتيم و به همين دليل به 
راكورد حسى من خيلى كمك مى كرد اما سريال اينگونه نيست 
و خودتان بايد اين راكورد حسى را داشته باشيد. به گزارش مهر، 
ــريال گفت: در سريال ها  ــقانه اين س جبرائيلى درباره قصه عاش
ــته باشيم كه مخاطب بتواند آن  بايد يك عامل پيش برنده داش
ــى از  ــقانه فقط بخش را دنبال كند با اين حال اين ماجراى عاش
ــريال مى گذرد و خانواده هاى قصه  ــت كه در س چند قصه اى اس

«برادرجان» درگير قصه هاى ديگرى هم هستند.

فرهنگى سه شنبه 31 ارديبهشت  1398    شماره 5461

 «محكومين 2» به زندان قصر رسيد 

دا ویزیون را دو   بازی در 

بهروز مفيد تهيه كننده سريال «محكومين 2» به كارگردانى سيدجمال سيدحاتمى 
درباره آخرين وضعيت توليد اين مجموعه عنوان كرد: تصويربردارى احتماال تا اواخر 
خرداد ماه ادامه دارد. تهيه كننده «محكومين 2» در پايان با بيان اينكه يكى از مشكالت 
كار اپيزوديك اين است كه هر روز به اقتضاى داستان در يك لوكيشن كار مى كنند، 
گفت: اپيزود 31 را در زندان قصر تصويربردارى مى كنيم.

از رفتار شتابزده پرهيز مى كنم  دكترحسين انتظامى: 
حسين انتظامى كه پاييز سال گذشته سرپرست 
ــد، پس از حدود هفت  ــينمايى ش ــازمان س س
ــازمان را گرفت  ــت اين س ماه اخيراً حكم رياس
ــت ماه نخستين  ــنبه 30 ارديبهش و صبح دوش
ــور ابراهيم  ــا حض ــود را ب ــرى خ ــت خب نشس
داروغه زاده (معاون نظارت و ارزشيابى) و محمود 
ــعه و فناورى) برگزار كرد. او  اربابى (معاون توس
ــاى مختلفى با اهالى  ــه ه كه در اين مدت جلس
ــت بر انتشار برنامه  ــينما داشت، در اين نشس س
ــرار ما براى اين  ــازمان تاكيد كرد و گفت: اص س
ــش دهيم و  ــه انضباط را افزاي ــت ك كار اين اس
ــق چارچوب كار كنيم و از برنامه هاى تنظيم  طب
ــده جلوگيرى كنيم.  وى درباره برخى اهداف  نش
ــاد افزود: در وزارت ارشاد  ــازمان و وزارت ارش س
شعارى هست مبنى بر اينكه ايران، تهران نيست 
و بايد بر استعدادهاى خارج از تهران هم متمركز 
ــم با  ــالش كني ــا بايد ت ــه م ــن اينك ــد، ضم ش
صرفه جويى و ادغام، پشتيبانى را با وجود بودجه كم

 مديريت كنيم. همچنين در شفافيت منظور ما 
ــار و هزينه هاى مالى را  ــت كه آم فقط اين نيس
منتشر كنيم بلكه دستور العمل ها را هم منتشر 
ــوالى درباره  ــخ به س ــم.  انتظامى در پاس مى كني
برنامه هايش براى توليد فيلمهاى فرهنگى بيان 
كرد: طبعاً در صدور پروانه هاى سينمايى رويكرد

ــان  ــود را درباره توليد فيلم هاى فرهنگى نش  خ

مى دهيم. يكى از سياست هاى خوبى كه در سازمان
 اتفاق افتاده تشكيل گروه هنر و تجربه بود و به 
چنين فيلمهايى نبايد در نظام خشن اكران ظلم 
ــود. او در پاسخ به اينكه اگر پستى سياسى به  ش
او پيشنهاد شود آيا از سازمان سينمايى مى رود، 
ــما  ــازه آمده ام و فعًال در خدمت ش گفت: من ت
ــتم. انتظامى درباره نظام درجه بندى سنى  هس
هم گفت: رويكرد اين درجه بندى فرهنگى است 
ــواد رسانه اى كمك  تا به خانواده ها در افزايش س
كند و با اطالعات بيشترى فيلم ها را انتخاب كنند. 
ــى درباره تعدد صنوف تهيه كنندگان هم  انتظام
گفت: ما به لحاظ اصولى از يكپارچگى استقبال 
ــان هم بيشتر خواهد بود  مى كنيم چون قدرتش
ــينى دولت هم براى واگذارى راحت  و عقب نش
ــان بستگى  ــود اما اين ديگر به خودش تر مى ش
ــينمايى  دارد. او درباره وضعيت دو مركز مهم س
كه از ابتداى ورودش بحث ادغام آنها مطرح شد 
ــرايط و اقتضائات روز  هم گفت: ما با توجه به ش
ــم به امور اصالحى مى گيريم و براى مركز  تصمي
مستند و انجمن سينماى جوانان نيز اصالحاتى 

انجام مى شود.  رئيس سازمان سينمايى در پاسخ 
ــنواره ملى و  ــاره وضعيت دو جش ــوالى درب به س
ــى آنها بيان كرد: از  ــى فجر و ادغام احتمال جهان
من انتظار رفتار شتابزده نداشته باشيد تا چيزى 
ــده را هيجان زده اعالم  كه هنوز جمع بندى نش

كنم. من قول داده بودم تا پايان 
ــال آيين نامه هاى جشنواره  س
ــر  ــى ميس ــم ول ــر كن را منتش
ــد و طبعاً وقتى آيين نامه ها  نش
جمع بندى شوند، مشخص مى شود 
ــنواره اى حذف مى شود  كه جش
يا ادغام مى شود يا به دستگاهى 
ــوند. من به  ــر واگذار مى ش ديگ
ــى فجر  ــنواره جهان ــر جش تاثي
ــينماى ما  كه كمك مى كند س
بازار مثبتى داشته باشد، تاكيد 
ــخ به اينكه  ــم.  او در پاس مى كن
آيا سينماداران حق اعمال نظر 
ــش دارند و  ــاره پروانه نماي درب

ــش درباره عملكرد حوزه هنرى گفت:  نيز موضع
ــازمان سينمايى  ــترهاى نمايش در س اصوالً بس
است و طبعاً سازمان كم كردن آنچه مجوز داده 
شده و شنيده ام گاهى اتفاق افتاده را برنمى تابد.  
ــكوك و اينكه  ــرمايه هاى مش وى درباره ورود س
ــام دهد؟  ــن باره انج ــد در اي ــه كارى مى توان چ
ــش را مطرح كرد كه سرمايه مشكوك  اين پرس
چيست؟ ما براى اينكه راجع به هر پديده صحبت 
ــيم. آيا مرجع آن  ــم بايد آن را دقيق بشناس كني
ــت. مثًال تشخيص اينكه  ــازمان سينمايى اس س

فيلم چه زمانى نمايش داده شود برعهده سازمان 
سينمايى است و نكته ديگر اين است كه طبعاً از 
ورود هر سرمايه براى توسعه سينما بايد استقبال 
ــت كه  كنيم اما نگرانى اى كه وجود دارد اين اس
اين سرمايه نظامات رويه اى سينما را به هم بريزد 
و مشكل ايجاد مى شود. اگر ما 
ــته باشيم  اتحاديه متمركز داش
خيلى راحت مى شود بين صنف 
و دستگاه سياستگذار خروجى 
گرفت. من اطالع دارم كه خانه 
ــينما به دنبال تدابير خوبى  س
است كه اين نگرانى ها را مرتفع 
ــخ به  ــى در پاس ــد. انتظام كن
سوال ايسنا، مبنى بر اينكه كه 
ــراى وضعيت اكران  برنامه اى ب
ــه درباره  ــا آنچ ــا دارد ت فيلم ه
ــود  ــاى پخش گفته مى ش مافي
ــوزى يا شكست  سبب فيلم س
ــود، گفت:  فيلمها در فروش نش
ــى دارد و ديدگاه  ــام نامه اكران هنوز باگ هاي نظ
هاى مختلفى درباره آن مطرح مى شود از جمله 
اينكه مثل گذشته فيلمها براساس پروانه نمايش 
ــوند. اينها در دست بررسى است و تا دو  اكران ش
ــود  ماه ديگر فكر مى كنم اين نظام نامه آماده ش
ــكالت برطرف شود. رييس  تا بخشى از اين مش
ــر جشنواره  ــينمايى درباره اسپانس ــازمان س س
ــى گفته  ــا ميركريم ــر و اينكه رض ــى فج جهان
اسپانسر تمايلى به مشخص بودن نامش نداشته، 
گفت: ما حداكثر 45 روز پس از پايان هر رويداد 

در راستاى شفافيت مورد نظر وزير فرهنگ بايد 
گزارش تمام رويداد ها را منتشر كنيم و اميدوارم 
قبل از ضرب االجل 45 روزه اين گزارش منتشر 
ــخ سواالت را خواهيد گرفت.  شود، آن وقت پاس
انتظامى در پاسخ به سوالى درباره فيلم «رحمان 
ــه برخوردى با  ــخ به اينكه چ 1400» و در پاس

متخلفان شده است؟ اظهار كرد: پروانه نمايشى 
ــى نبايد در هر كدام از  ــود، كس كه صادر مى ش
ــى آن را كم يا زياد كند چون  ــترهاى نمايش بس
ما مسئول آن هستيم. گزارش هايى رسيده بود 
ــينماها پالن هايى نمايش داده  كه در برخى س
ــبت  ــود كه در بازبينى نهايى نبوده و نس مى ش
تخلف را در سينماها بررسى كرديم و اقدام شد. 
درباره برخورد با متخلفان هم در معاونت نظارت 
ــده ولى گفتن آن مغاير با  ــيابى اقدام ش و ارزش
ــت چون بحث رفتارى است و  ــفاف سازى اس ش
مطرح كردن آن به ضرر سينما است. وى درباره 
رويكردش نسبت به شبكه نمايش خانگى و شفاف 
سازى در آن بيان كرد: گزارشهاى مربوط به اين 
ــبكه به زودى منتشر مى شود و اين كار حتماً  ش
ــزان و فعاالن بتوانند  ــود تا برنامه ري انجام مى ش
وضعيت رقابتى را رصد كنند. انتظامى در پاسخ 
به سوال هوشنگ گلمكانى درباره پروانه ساخت و 
نمايش كه قوانين آنها مربوط به قبل از ديجيتالى شدن 
ــت و اينكه تجديدنظرى در اين باره  ــينما اس س
ــرد: در تجديد  ــار ك ــا خير؟ اظه ــد ي رخ مى ده
ــاختارى كه در كل سازمان هم در حال انجام  س
است، ادغامهايى صورت مى گيرد و پروانه ساخت 
ــود و پروانه نمايش نيز  تمام مديوم ها يكى مى ش
ــزارش مربوط به اين  ــد. گ همين طور خواهد ش
ــئله به زودى منتشر مى شود ولى نمى توانيم  مس
ــرانه پروانه را حذف كنيم چون بايد طبق  خودس
قانون عمل كرد ولى بايد با تمهيداتى كارايى آن 
را به روز كرد. رئيس سازمان سينمايى در بخش 
ديگرى از اظهاراتش درباره وضعيت سايت هاى 
ــز در پايان  ــار در آنها ني ــى و انحص بليت فروش
ــر از توضيحاتش به يك  ــه مثل خيلى ديگ جلس
جمله اكتفا كرد كه امسال تنوع سايتهاى فروش 
ــتيم. به گزارش ايسنا، رئيس  بليت را شاهد هس
ــينمايى وزارت ارشاد در اين نشست  سازمان س
ــواالت از جمله "تاسيس  ــيارى از س ــخ بس پاس
ــنواره فجر" و وضعيت  دبيرخانه دائمى براى جش
ــا و محتواى آنها را به تدوين نهايى اكران فيلم ه

ــا پايان  ــاع داد كه ت ــازمان ارج ــاى س  برنامه ه
خرداد ماه منتشر مى شوند.
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ــينما درخصوص دليل   حسين مهرى بازيگر س

ــت:  ــينما گف ــرى س ــش از بازيگ ــه گرفتن فاصل
ــواس زيادى  ــر در انتخاب نقش وس ــت ام واقعي
ــل اينكه كمتر در  ــايد دلي به خرج مى دهم و ش
ــواس باشد زيرا  ــينما ديده مى شوم همين وس س
ــخصيتى را براى  ترجيح مى دهم هر اتفاقى و ش
ــم. وى در مورد فعاليت هاى خود  بازى قبول نكن
ــد ادامه داد:  ــال جدي در عرصه بازيگرى طى س
ــى كم كارى دو فيلم در  در حال حاضر بعد مدت
ــران دارم. در دو فيلم "كروكوديل" به  ــتانه اك آس
ــى "احمد كاورى" و همچنين "ماجراى  كارگردان
نيمروز" به كارگردانى محمدحسين مهدويان به 
ــال جارى  ايفاى نقش پرداختم كه هر دو طى س
اكران خواهند شد. بازيگر فيلم "چراغ هاى ناتمام" 
ــينما با فيلم ماجراى  ــت خود به س درباره بازگش

ــرد: نقش  ــه ك ــروز اضاف نيم
ــدت جذابى  ــخت و به ش س
كه امينى و مهدويان در فيلم 
ــروز براى من در  ماجراى نيم
نظر گرفته بودند نقشى نبود 
ــت و به  كه بتوان از آن گذش
ــه دوباره  ــن دليل بود ك همي

بازى در يك اثر سينمايى را اشتياق پذيرفتم. به 
گزارش ميزان، وى درباره نحوه چگونگى رسيدن 
به نقش خود در فيلم رد خون افزود: بازى كردن 
شخصيتى مثل عباس زريباف كار بسيار سختى 
ــيدن به اين نقش عالوه بر  ــت. من براى رس اس

ــنده و  ــت با نويس گپ و گف
بسيارى  تحقيقات  كارگردان 
ــى  ــه نقش ــام دادم. البت انج
ــا حدى  ــردم ت ــازى ك كه ب
ــتندات بود و  معطوف به مس
ــت  از جايى به بعد مى بايس
نقش  به  ــى  دراماتيك عناصر 
ــيار سخت  اضافه مى كرديم كه همين كار را بس
مى كرد. بازيگر فيلم ماجراى نيمروز درباره ادامه 
ــين مهدويان اظهار  همكارى مجدد با محمدحس
كرد: همكارى با محمدحسين مهدويان به واسطه 
ــه  ــوش و توانايى كه در كارگردانى دارد هميش ه

برايم جذاب است. در ماجراى نيمروز يك هم اين 
همكارى را تجربه كردم اما به واسطه پيچيدگى 
ــمت دوم ماجراى  هاى نقش اين همكارى در قس
ــت.  ــات» جذابى را به همراه داش ــروز اتفاق «نيم
مهدويان با اينكه كارگردان جوانى است اما توانايى 
ــيار زيادى در اين زمينه دارد كه به  و مهارت بس
ــدت موثر  ــود مى تواند براى بازيگر به ش نوبه خ
باشد. مهرى در مورد اكران عمومى فيلم رد خون 
ــان دقيقى از اكران ماجراى  اذعان كرد: هنوز زم
ــده و به نظر من بايد توسط تيم  نيمروز اعالم نش
تهيه و توليد مشخص شود. اين فيلم نخستين بار 
در جشنواره فيلم فجر اكران شد و در همان زمان 
توانست مخاطبان را راضى به خانه بفرستد و من 
ــه همين دليل احتمال مى دهم در اكران عموم  ب

هم مخاطب از آن استقبال كند.

 حسين مهرى:

ق دارم اب  واس زیادی در ا و

 كوتاه از هنر  نقد فيلم 
 

نويد ايران بهار

گاه رو  دزدان 

! حب واده پر ا  یا 

ــتاره 83 ساله سينماى فرانسه در شصت و دومين  آلن دلون س
ــال از حرفه بازيگريش جايزه نخل طالى افتخارى جشنواره  س
كن را دريافت كرد. دلون كه با سينماگران بزرگ دنيا از جمله 
ــو آنتونيونى،  ــكونتى، ژان پير ملويل، ميكل آنجل ــو ويس لوچين
ــت اين جايزه را در  جوزف لوزى و رنه كلمان همكارى كرده اس
ــك مى ريخت از دستان آنوشكا دخترش دريافت  حالى كه اش
ــن دلون اين جايزه را درحالى پذيرفت كه طى روزهاى  كرد. آل
اخير گروه هاى مختلف حامى زنان به انتقاد از سخنان و رفتار 
پيشين او پرداخته بودند. ستاره «سامورايى» در لحظه دريافت 
ــداى اش موج مى زد اين  ــات در ص جايزه در حالى كه احساس
جمالت را گفت: در دنيا يك چيز وجود دارد كه به آن اطمينان 
دارم و يك چيز وجود دارد كه به آن افتخار مى كنم و آن فقط 
ــب عذرخواهى  ــت. من مى خواهم امش كارنامه بازيگرى ام اس
ــت، به نظرم اين  ــم. براى من اين فراتر از پايان بازيگرى اس كن
ــال طول كشيد و حاال مى  ــت. براى من 62 س پايان زندگى اس
دانم رها كردن و ترك كردن آن چقدر سخت است.  به گزارش 
ــنايدر و  ــا به نقل از تله ريپورت، دلون همچنين به رومى اش صب
ــرى دارك 2 همبازيش كه اكنون از دنيا رفته اند نيز در اين  مي

مراسم اداى احترام كرد.

ــتين آخر هفته  ــان ويك 3» با فروش 57 ميليونى در نخس «ج

اكرانش فيلم «انتقام جويان: پايان بازى» را از صدر باكس آفيس 
ــك 3- پ ارابلوم» با بازى  ــن «جان وي آمريكا پايين آورد. اكش
كيانو ريوز با نمايش در 3850 سالن سينما در آمريكاى شمالى 
موفق شد تا در 3 روز اول اكرانش 57 ميليون دالر فروش كند. 
ــر «انتقام جويان:  ــن مبلغ كافى بود تا تاج باكس آفيس از س اي
پايان بازى» برداشته شود. فيلم «انتقام جويان» محصول جديد 
مارول نيز در چهارمين هفته اكرانش 29/4 ميليون دالر فروش 
ــود. «پارابلوم» سومين  كرد تا فيلم دوم باكس آفيس آمريكا ش
ــن «جان ويك» است كه نخستين  ــمت از ادامه فيلم اكش قس
ــد و 14/4 ميليون دالر در  ــينماها ش ــال 2014 راهى س بار س
ــمت دوم اين فيلم با  ــه اش فروش كرد. قس 3 روز اول افتتاحي
عنوان «جان ويك: بخش دوم» كارش را با فروش 30/4 ميليون 
ــت اكرانش شروع كرد. «پارابلوم» نخستين  دالر در 3 روز نخس
فيلم از اين مجموعه با رده R است كه توانسته در رأس باكس 
ــل از ورايتى، «جان  ــه گزارش مهر به نق ــس جاى بگيرد. ب آفي
ــده، در  ــا نقدهاى مثبت منتقدان هم مواجه ش ــك 3» كه ب وي
ــد و 35 ميليون دالر ــارج از آمريكا هم خوب ظاهر ش ــازار خ ب

 درآمد كسب كرد. 

نمايش "مار بازى" با كارگردانى سعيد دشتى از 23 ارديبهشت ماه 
ساعت 20 در سالن استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر روى 
صحنه است و بازيگران آن كامبيز ديرباز و بهاره رهنما هستند. 
سعيد دشتى درباره موضوع و مضمون نمايش "مار بازى" گفت: 
اين اثر نمايشى به آسيب شناسى روابط زناشويى مى پردازد. اين 
ــا دو جهان فكرى متفاوت دارد. مردى كه  نمايش دو كاراكتر ب
ــت و زنى كه تحت تاثير خوراك فرهنگى اشتباه و  ــنتى اس س
ــت فضاى مجازى اين روزها اسير و مقلوب مدرنيته شده  نادرس
است. اين كارگردان ضمن بيان اينكه نمايش "مار بازى" در يك 
ــدى دارد و در عين حال كه طى  ــاى كمدى حرف هايى ج فض
ــد، درباره  ــاگر مى خندد اما تلخ مى انديش نمايش اين اثر، تماش
ــرد: اين اثر  ــان ك ــبك و فضاى اجرايى اين نمايش خاطرنش س
ــت كه كارگردانى مينى مال و ساده اى  يك دوئت مونولوگى اس
ــردان نمايش "بالفيگورا" در  ــه گزارش هنرآنالين، كارگ دارد. ب
ــازى" درباره  ــد: نمايش "مار ب ــش يادآور ش ــان صحبت هاي پاي
ــير آن شده ايم و به  ــت كه اين روزها همه اس بحران هويتى اس
نوعى به دليل خوراك نادرستى كه از فضاى مجازى به ما داده 
مى شود در عين حال كه ريشه هاى سنتى داريم، ميان سنت و

 مدرنيته گير افتاده ايم.  

ید  ون ر ل ط ب آ د د    ی  وی   «جان ویک» صدر وگی درباره بحران  و و  

ــم دزدان  ــتان فيل ــه توصيه يكى از دوس  ب
فروشگاه (Shoplifters)  ساخته هيروكازو كورئيدا 

(Hirokazu Kore-eda) را ديدم.

ــن 2018 به  ــنواره ك ــن فيلم كه در جش اي
ــاوى مضمونى خانوادگى-  نمايش درآمد ح
ــت. روايتى از زندگى سخت و  اجتماعى ا س
ــين  ــوار يك خانواده در منطقه  فقير نش دش
شهر؛ شهرى كه مى بايست نمادى از تمدن 

و مدرنيت باشد!
 (Nobuyo) و همسرش نوبويو  (Osamu) اوسامو
ــان،  ــه كوچك به همراه پسرش ــك خان در ي
ــى (Aki) و  ــوتا (shota)، خواهر زنش آك ش

مادربزرگشان در كنار هم زندگى مى كنند.
ــختى و نه  ــر روز به س ــوهر ه اين زن و ش
ــا بتوانند  ــر تالش مى كنند ت چندان پيگي
ــادى اداره كنند اما  ــاظ م ــى را به لح زندگ
ــتند و زندگى شان  در اين زمينه موفق نيس

سرشار از مشكالت مادى ا ست.
ــامو در نقش پدر خانواده كه در حسرت  اوس
ــوتا است به همراه او  شنيدن واژه پدر از ش
ــاى روزانه و روزمره زندگى  براى رفع نيازه

دست به دله دزدى از فروشگاه مى زنند.
ــى  خانواده براى هم حكم دلگرمى و دلخوش
دارند؛ آن ها حتى زمانى كه دختر كوچكى 
ــد او را نزد  ــا پيدا مى كنن ــم زده و تنه را غ
ــخاوت از او  خود مى آورند و با مهربانى و س
پذيرايى مى كنند. انسان بودن در اين فيلم 
ــت؛ براى آنكه شايسته مهربانى و  كافى اس

عطوفت باشى.
ــه آخرين  ــواده در فيلم به مثاب ــر خان عنص
ــود.  پناهگاه و منزلگه آرامش معرفى مى ش
ــكل هاى فراوان كه شكل  افراد با وجود مش
ــا مهارت  ــردان، ب ــط كارگ ــردى آن توس ف
ــود؛ در وضعيت جمعى  نمايش داده مى ش
خانواده نيز مجزا از يكديگر نيستند و گويى 
ــكلى كه براى ديگر عضو اين خانواده به  مش

وجود مى آيد همه را درگير مى كند.
ــخت و گاه بخش هايى مخفى از  زندگى س
ــتن در كنار  ــد جامعه، مانع از لذِت زيس دي

يكديگر نمى شود!
ــادى به روش هاى ساده  ــاختن ش تجربه س
ــواده معنا پيدا  ــع خان ــتى، در جم و دم دس

مى كند.
ــى از لزوم  يافتن دختر كوچك به آنها حس
ــانى ديگر را  ــه انس ــيدگى ب ــت و رس حماي
ــه فرزند  ــر بچ ــى آن دخت ــد. گوي ــى ده م
خودشان است و در قبال او مسئوليت دارند.
ــت و دزدى را با  ــه كوچك اس ــوتا با آنك ش
ــاس  مهارت انجام مى دهد؛ هر لحظه احس
ــرم و پشيمانى مى كند از اينكه دختربچه  ش
ــر او را دارد، درگير  ــه ديگر حكم خواه را ك
ــت درون  ــد. محب ــب آن كن دزدى و عواق
ــار از يكديگر تبديل به  خانواده، بدون انتظ

نمادى از انسانيت و مهربانى مى شود.
دختر بچه چنان در فضاى محبت آميز اين 
ــرد كه مادر اصلى خود  خانواده قرار مى گي
ــدن  ــى فراموش مى كند و متولد ش را گاه
ــودآگاه باور  ــواده جديد را ناخ ــن خان در بي
مى كند.زن و شوهر از لذت و ارتباط شخصى 
خود با يكديگر گذشته اند تا احساسات خود 
را فداى آسايش ديگر اعضاى خانواده كنند 
ــه دغدغه هاى فراوان زندگى در اين  - گرچ
ــوهر نيز بى تاثير نيست  فاصله بين زن و ش
ــاط صميمى و حمايتگر اين خانواده  -  ارتب
چنان بر بيننده تاثير مى گذارد كه مخاطب 
به دنبال نسبت خونى ميان اين افراد نيست 
ــبت هاى  و گويى معناى خانواده فراتر از نس
ــاده، بى تكلف و  ــى رود. روايت س خونى م
راحتِى پيوستن سكانس هاى به يكديگر در 
ــاس اشتراك قوى ميان  اين گيرايى و احس

افراِد دخيل در داستان بسيار موثر است.
ــته باشد  ــت داش ــايد هر مخاطبى دوس ش
ــن فيلم  ــخصيت هاى اي ــت مابين ش محب
ــوارى  ــختى و دش ــه كند چراكه س را تجرب
ــق به يكديگر  ــتن، در بين فراوانِى عش زيس
گم مى شود. زندگِى در لحظه، بدون نگاه به 
دشوارى ها و سختى هاى موجود و احتمالى 
آينده به وضوح در اين فيلم ديده مى شود.

ــه اجبار اعضاى  ــى در انتهاى فيلم كه ب حت
ــوند؛ محبت  ــن خانواده از هم جدا مى ش اي
ــر بچه  ــا از بين نمى رود و پس ــان آن ه مي
ــوتا) در خلوت خود و آن زمان كه درون  (ش

اتوبوس نشسته است و رفته رفته از اوسامو 
ــراى اولين بارپدر  ــرد، او را ب ــه مى گي فاصل

خطاب مى كند.

» در اروپا   ی ی و ری  »

ــنواره  ــازار جش ــراردادى در ب ــاى ق ــا امض ب
ــق پخش فيلم  ــك كمپانى معتبر ح كن، ي
ــتايى را خريد. به گزارش  ــعيد روس جديد س
ــيش ونيم» دومين  ــرى ش ــن، «مت خبرآنالي
ــتايى براى  ــعيد روس ــينمايى س ساخته س
اولين بار در سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر 
ــيمرغ بلورين بهترين  به نمايش درآمد و س
ــردم را دريافت كرد. اين فيلم  فيلم از نگاه م
نوروز امسال در سينماهاى كشور روى پرده 
رفت و تاكنون 25ميلياردتومان درآمد كسب 
ــم غيركمدى  ــه پرفروش ترين فيل كرده و ب
ــينمى ايران تبديل شد. به گزارش  تاريخ س
ــكرين  ــريه اس خبرآنالين، اما بنا به اعالم نش
اينترنشنال شركت «وايلد بانچ» معتبرترين 
ــه با امضاى قراردادى در  پخش كننده فرانس
بازار جشنواره كن حق پخش فيلم روستايى 

براى اكران در اين كشور را خريدارى كرد. 

ی در «دروغ»    و دن 
ــمى به عنوان يكى از بازيگران  ــين هاش افش
ــه كارگردانى آريان  اصلى نمايش «دروغ» ب
ــد و به تازگى  رضايى مدتى پيش معرفى ش
ــع بازيگران اين  ــتوفى هم به جم الدن مس
ــامى  ــت و به زودى اس ــته اس نمايش پيوس
ساير بازيگران و عوامل نمايش منتشر خواهد 
ــد. به گزارش خبرآنالين، نمايش «دروغ»  ش
ــن آن از جديدترين نمايش نامه هاى  كه مت
فلوريان زلر نويسنده مطرح فرانسوى است به 
زودى در يكى از سالن هاى تهران اجرا خواهد 
شد. اين نمايش در مرز ميان واقعيت و دروغ 
چالش هاى مختلفى را مقابل تماشاگران قرار 

مى دهد.

 « یدی در «دو زی  جم

ــد از فيلمبردارى فيلم  ــام هفتاد درص با انج
ــت» ، پژمان جمشيدى  ــينمايى «دوزيس س
ــد.    ــن فيلم اضافه ش ــع بازيگران اي ــه جم ب
ــى از نقش هاى اصلى  ــيدى يك پژمان جمش
ــد و در كنار جواد  ــن فيلم را بازى مى كن اي
ــيانى،  ــتاره پس عزتى، هادى حجازى فر، س
ــور مانى  ــوان و با حض ــام اخ ــا معرفى اله ب
ــعيد پورصميمى جمع بازيگران  حقيقى و س
«دوزيست» را تشكيل مى دهند. «دوزيست» 
ــود يكى از  يك فيلم اجتماعى و گفته مى ش
پربازيگرترين فيلم هاى امسال سينماى ايران 
ــت» دومين همكارى سعيد  ــت. «دوزيس اس
خانى و برزو نيك نژاد به عنوان تهيه كننده و 
كارگردان بعد از فيلم پرفروش «لونه زنبور» 
ــنا، در خالصه داستان  است. به گزارش ايس
ــت:حميد: دوزيسته ديگه،  اين فيلم آمده اس
نره زير آب كه، ميره زير دست و پا له ميشه.

ی  ا رت رایگان  اص ک
ــب ها در  ــه اين ش ــاغ رمضان ك ــنواره ب جش
ــود، ميزبان  ــتان آب و آتش برگزار مى ش بوس
ــرت رايگان محمد اصفهانى خواهد شد.  كنس
به گزارش برنا؛ محمد اصفهانى، امروز سه شنبه 
31 ارديبهشت ساعت 21:30 در بوستان آب و 

آتش به اجراى برنامه مى پردازد. همچنين سفره 
افطارى ساده روى پل طبيعت پهن مى شود كه 

ميزبان روزه داران تهرانى خواهد شد.

اباد ی در  ر عقی ا
ــال  ــى در تاريخ 16 خرداد ماه س ــاالر عقيل س
جارى، به همراه اركسترش در تاالر وحدت شهر 
مهاباد به اجراى كنسرت مى پردازد. به گزارش 
ــا رپرتوارى از تازه ترين آلبوم ها و  مهر، عقيلى ب
ــده اش، به ديدار  همچنين آثار پيشتر اجرا ش
هواداران و موسيقى دوستان خود در مهاباد رفته 
و شبى خاطره انگيز را برايشان رقم خواهد زد.  

ــران، تهران نيســت و   اي
بايد بر استعدادهاى خارج 

از تهران هم متمركز شد 
 پروانه نمايشى كه صادر 
مى شود، كسى نبايد در هر 
ــترهاى نمايشى  كدام از بس
آن را كم يا زياد كند چون 

ما مسئول آن هستيم
سياســت هاى  از  يكــى 
خوبى كه در سازمان اتفاق 
افتاده تشــكيل گروه هنر و 

تجربه بود 
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ــط  ــركت هوآوى چين توس ــم ش  1549- تحري

ــى بزرگ  ــارى و تبليغات ــك جنگ تج آمريكا ي
ــدرت چين  ــم بايد بداند ق ــا آمريكا ه ــت. ام اس
ــد يك تنه  ــت و مى توان ــدرت اروپاس ــر از ق فرات
ــا هم زودترها  ــتد. اما كاش م مقابل آمريكا بايس
ــث تعطيلى  ــاس چينى باع ــه اجن ــل از اينك قب
ــال رونق توليد  ــوند فكرى به ح ــدات ما بش تولي

مى كرديم. (2/27)
ــا و اجناس به صورت  ــت اكثر كااله 1621- قيم

ــت اما مردم مجبورند براى  حبابى و غيرواقعى اس
تامين مايحتاج خود اين قيمت هاى حبابى و گزاف 
را پرداخت كنند. متاسفانه نبود كنترل و نظارت 
عامل به وجود آمدن اين حباب هاست، هزينه آن 
را هم مردم مى پردازند و زير اين فشارها روزهاى 

سختى را مى گذرانند. (2/27)
1206- چندى پيش شهردار محترم فرموده  بودند 

مردم براى عبور و مرور از دوچرخه استفاده كنند. 
درچه شرايطى طبق ضوابط و رعايت عرف و قانون 
دوچرخه سوارى شامل بانوان هم مى شود؟ (2/27)

1158- آقاى ظريف! عادى شدن روابط اقتصادى 

ــق و عادى  ــك مطالبه كامال به ح ــا با جهان ي م
است. اين حق ملت و كشور است كه با دنيا روابط 
ــته باشد. اما به جز دشمنان  اقتصادى عادى داش
ــفانه برخى افراد هم كه من و شما  خارجى متاس
ــيم تمايلى به عادى شدن روابط  آنها را مى شناس
ــان دالل ها و  ــان ندارند، البته ن ــادى با جه اقتص
مفسدين اقتصادى هم در گرو همين روابط به هم 

ريخته است. (2/27)
ــد اطالع  ــر درآم ــات ب ــا اداره كل مالي 1151- آي

ــاژ 5 طبقه  ــان غرفه هاى پاس ــه صاحب ــد ك دارن
ــا از  ــدك ميليون ه ــارراه گلوبن ــاژ ... در چه پاس
ــتاجرين مى گيرند حتى ماليات كسب و كار  مس
را هم به مستاجرين تحميل مى كنند؟ آيا اطالع

 دارند؟ (2/27)
ــت زمانى كه  ــيده نيس ــى پوش ــر كس 1117- ب

ــراى واگذارى  ــود ب ــاز ميدان ب ــرات يكه ت مخاب
ــيد و  ــان مردم به لب مى رس ــك خط تلفن ج ي
ــرات امروز  ــيد. همان مخاب ــا طول مى كش مدته
ــترى  ــه خاطر وجود رقيب براى پيدا كردن مش ب
ــيما هم تا رقيب  ــد. لذا صدا و س التماس مى كن
ــنه خواهد  ــه روى همين پاش ــد در ب ــدا نكن پي

چرخيد. (2/27)
1053- در آفتاب يزد نوشته به 6 هزار و 648 نفر 

ارز دولتى واگذار شده كه شكر وارد كنند. اميدوارم 
كه نام برخى دالالن از قلم نيفتاده باشد! (2/27)

ــار خيلى  ــن ب ــر اي ــط پيامگي ــن خ 0920- تلف

ــيد. خيلى ناراحت بوديم  مرخصى اش طول كش
ــدت طوالنى قطع ــه قطع بود. لطفا نگذاريد م ك

 شود. (2/27)

آفتاب يزد: علت قطعـى خط پيامگير فقط 
قطعى برق بوده است كه رفع شده است. 

ــه افزايش قيمت  ــته زمزم 1919-روزهاى گذش

ــبكه هاى مجازى بازتاب گسترده اى  بنزين در ش
گرفت و اين مسئله بهانه اى شد تا رانندگان برخى 
خطوط كرايه ها را افزايش دهند! اين پيام را براى 
ــئوالن چاپ كنيد تا بيشتر در جريان  اطالع مس

مشكالت مردم قرار گيرند. بى قانونى چرا؟2/28
ــگاه آزاد رودهن  ــجويان دانش 1624- چرا دانش

ــگاه يا  اجازه ندارند با تلفن همراه از محوطه دانش
از مشكالتى كه دارند عكس بگيرند و اطالع رسانى 
ــبردارى  ــگاه عكس ــتور رئيس دانش كنند. به دس
ــت و در صورت مشاهده با دانشجويان  ممنوع اس
برخورد مى شود. آيا اين قانون در تمامى دانشگاه ها 

اجرا مى شود يا اين كه سليقه اى است؟2/28
ــتجو  ــا كمر و جس ــدن ت 1311-علـى: خم ش

ــت آوردن روزى  ــراى به دس ــه ب ــازن زبال در مخ
ــى در دل هاى مردم و رهگذران حالل، غم بزرگ

 است. 2/28
آفتاب يزد:گاهى اين افراد قصد جداسـازى 
زباله هاى خشـك و تر را دارنـد كه بايد در 

محل دپوى زباله ها در خارج از شهر اين كار 
صورت گيرد.شـهردارى بايد نظارت داشته 

باشد.
ــن  1615-عرفـان از تهـران: افرادى كه به س

بازنشستگى مى رسند، نبايد به علت اين كه پنجاه 
ساله نيستند، در محل كارشان باقى بمانند و بيش 
ــال قانونى كار كنند. اين نقص آشكار  ــى س از س
قانون وزارت كار و سازمان تامين اجتماعى و مصوبه 
مجلس است. بايد به طور جدى و اساسى پيگيرى 
ــتگان به موقع بازنشسته شوند و  ــود تا بازنشس ش
جوانان تا پير نشده اند بتوانند به استخدام در آيند. 

ــت و مستاجر و  چرا روزنامه نگارى كه معلول اس
ــرش خانه دار و داراى 2 فرزند در موقعيت  همس
ــال كار عذرش خواسته  ازدواج، بايد پس از 30 س

ــود ولى خانمى كه از روزنامه  ش
ــت و  ــل كار خانه گرفته اس مح
ــاز مالى  ــت و هيچ ني ــرد اس مج
ندارد، پس از 30 سال كار دوباره 
ــود و هم حقوق  دعوت به كار ش
بازنشستگى از بيمه دريافت كند 
و هم حقوق دعوت به كار از طرف 

روزنامه؟ 
 معيارها چيست كه ما نمى دانيم. 
اگر قانون است بايد در مود همه 

ــود، اگر هم قرار است قانون  ــان پياده ش به يكس
نديد گرفته شود چرا به نفع نيازمند نديد گرفته 
نمى شود؟ چرا اين همه تبعيض بايد وجود داشته 

باشد؟2/28             
1732-جمعى از ساكنان خيابان پيروزى، خيابان 

شكوفه، انتهاى كوچه رازى نسبت به عدم به موقع 
ــد و مى گويند:  ــع آورى زباله ها اعتراض دارن جم
مشخص نيست چرا برخى روزها مخزن زباله سر 
ــهرى درباره  ــت. كارگران خدمات ش جايش نيس
ــن موضوع مى گويند به دليل اين كه خودروى  اي
ــل زباله به علت كم عرض بودن  جمع آورى و حم
خيابان قريب نمى تواند تردد كند در نتيجه مخزن 
ــه را به ابتداى خيابان قريب مى برند تا از آنجا  زبال
زباله ها را با خودروهاى مكانيزه جمع آورى كنند. 
اما بازگشت دوباره مخازن زباله به محل با تأخير 
ــئله موجب نارضايتى  ــود و اين مس انجام مى ش
ساكنان شده است. تجمع زباله ها خارج از مخزن 
ــدن حشرات و  ــار بوى بد و جمع ش موجب انتش
جانوران موزى مى شود. اهالى محل از شهردارى 
ــيدگى فورى به اين وضع  منطقه 14 تقاضاى رس

را دارند.2/28
ــدان امام  ــاى مي ــع آورى اتوبوس ه 2048- جم

ــكالت  ــدان قدس و برعكس مش ــى به مي خمين
فراوانى براى مسافرانى ايجاد كرده كه در بزرگراه 
ــوار شدن به اتوبوس هاى  مدرس قصد پياده يا س
ــركت واحد را دارند. از شهردار تهران و شركت  ش
ــرانى تقاضاى راه اندازى دوباره خط  واحد اتوبوس

حذف شده را داريم.2/28
و  ــرو  مت ــه  كراي تهـران:  از  0715-عرفـان 

ــا هماهنگى اعضاى  ــركت واحد ب اتوبوس هاى ش
ــدند. در حالى كه وسايل  ــهر گران ش شوراى ش
ــب  ــى  و دولتى بايد با قيمت مناس ــه عموم نقلي
ــايل در  ــافران قرار گيرد. اين وس ــار مس در اختي
ــج بود تا مردم  ــور راي زمان هاى قديم هم در كش
كم درآمد بتوانند به راحتى از  آنها استفاده كنند. 
هرگونه افزايش قيمت در هر زمينه اى دودش به 
ــم مردم كم درآمد و حقوق بگيران و كارگران چش

 مى رود.2/28
ــئول روزنامه اى،  ــى با مديرمس 1942-  در گفتگوي

ــى  ــه گران ــن ك ــان و از اي ــكارى جوان وى از بي
ــان را  ــدرت خريدش ــردم ق ــد و م ــداد مى كن بي
ــتأجران كم  ــت داده اند و به ويژه براى مس از دس
ــئوالن مردم را  ــفانه مس درآمد ناراحت بود. متأس
فراموش كرده اند و هر كه هر طور كه مى خواهد 
رفتار مى كند. وقتى قانون و مجريان قانون درباره 
ــعار مى دهند و كارهاى  ــارزه با گرانى فقط ش مب

ــئله  ــام نمى دهند، اين مس ــور توجهى انج درخ
ــئوالن  ــى مردم را به همراه دارد. اگر مس نارضايت
فرصت داشتند كمى هم پيام هاى مردمى روزنامه ها 
ــردردى  ــد چه دل پ ــد و ببينن ــه كنن را مطالع

دارند.2/28
ــرمايه دارند به  ــن روزها برخى ها كه س 2311-اي

ــور را دارند.  بهانه هاى گوناگون قصد خروج از كش
ــا پناهندگى  ــى و غيرقانونى يا ب ــه قانون حاال چ
ــند. مسئوالن بايد  ــان برس مى خواهند به هدفش
داليل خروج ايرانيان به خارج از كشور را بررسى 

كنند. 2/28
2238- تا به حال شده مسئوالن درباره كاهش 

ــدن كاال به مردم خبر خوش  قيمت ها و ارزان ش
ــح بيدار  ــه مى خوابيم و صب ــب ك دهند؟ هر ش
قيمت ها  افزايش  خبر  مى شويم 
ــا در روزنامه ها  ــنويم ي را مى ش
ميوه ها،  انواع  قيمت  مى خوانيم. 
ــى،  ــاز يك ــى و پي ــيب زمين س
ــران و  ــده به عيد گ ــاه مان دو م
ــد. حاال  ــد و ارزان نش گران تر ش
مانند  ــى  ماكارون ــت  قيم ــم  ه
ــد. اين  ــاس گران ش ــه اجن بقي
اقتصادى  ــكالت  مش و  گرانى ها 
ــردم تأثير  ــاب و روان م بر اعص
ــر  ــه فك ــئوالن ب ــرا مس ــذارد. چ ــى مى گ منف
ــچ كارى انجام  ــتند و هي ــش قيمت ها نيس كاه

نمى دهند؟2/28
ــاى آزاردهنده  0915- علـى از تهـران: پيامك ه

ــاى تبليغاتى  ــتر روزها پيامك ه ــى؛ بيش تبليغات
ــتركان تلفن همراه از سوى  ــته براى مش ناخواس
آژانس هاى مسافرتى ارسال مى شود. تبليغات به 
قدرى صميمانه است  كه به محض دريافت آن ها 
ــتگان مان فرستاده اند.  فكر مى كنيم از سوى بس
ــنبه پانزدهم  به عنوان نمونه به پيامكى كه يكش
ــالم  ــت دريافت كردم توجه فرماييد: س ارديبهش
ــتانبول 2590 كيش  ــى 2710ـ اس ــى! دب خوب
ــر  ــا ه ــن! آي ــماره تلف ــهد 220 و ش 550ـ مش

ــى مى تواند بدون اجازه  ــف و گروهى به راحت صن
ــان پيامك ارسال ــتركان تلفن همراه برايش مش

 كند؟2/28 
در  ــى  روزنامه فروش ــاى  دكه ه ــى  1717-برخ

ــل اين كه  ــيراز به دلي ــتان ها از جمله ش شهرس
ــخگوى اجاره دكه و  ــود فروش مطبوعات پاس س
بقيه هزينه ها نيست، اسباب بازى  مى فروشند و 
روزنامه ها را از ديد مشتريان پنهان مى كنند!2/28

ــال  ــه وزين آفتاب. من س ــالم به روزنام باس
ــته براى خودرو رانا ثبت نام كردم. آن زمان  گذش
ــد. دى ماه  ــا حدود39ميليون اعالم ش قيمت ران
ــين را  ــگ زدند الباقى مبلغ را بريز تا ماش 98 زن

ــودرو باال  ــن بار قيمت اين خ ــل بگيرى. اي تحوي
ــته  ــد. چون من يك بازنشس 50ميليون اعالم ش

اين پول را نداشتم مجبور به قرض گرفتن شدم. 
پس از تحويل ماشين برخالف ميل باطنى ماشين 
ــى ام را صاف كنم. وزير محترم  را فروختم تا بده
ــتور دادند پول اضافى خودروساز را تا  صنعت دس
ــد. مراجعه كردم گفتند  آخر دى ماه عودت دهن
ــما فروختى به شما تعلق نمى گيرد. چرا  چون ش
ــودرو يك طرفه حرف زور مى گويد. مگر  ايران خ
ــرط عدم فروش قيد شده است  در قرارداد من ش
ــدام قانون به اينها چنين اجازه داده كه  پول  و ك
مردم را تصاحب كنند؟ من كه دالل نيستم اين به 
راحتى نتوانند تشخيص بدهند. چون من در طول 
عمرم اولين بار است ماشين گرفتم. اين را با يك 

لحظه سرچ درسيستم كامالمتوجه مى شوند.
0930...

ــه در دوره  ــد ك ــش از موع ــتگان پي بازنشس
ــدند، امسال با افزايش  ــته ش احمدي نژاد بازنشس
ــازي  ــرح همسان س ــت در قالب ط ــوق دول حق
ــدند! حقوق ليسانس  ــازي ش واقعا هم همسان س

ــراد با دو  ــد! اف ــم و ديپلم كمتر ش ــوق ديپل از ف
ــانس و فوق  ــش از ليس ــواد هم حقوق كالس س
ــد! ظاهرا ديگر تدبير در دولت  ــتر ش ديپلم بيش
ــاي دنيا اين گونه  ــر و اميد وجود ندارد! كج تدبي
ــوق ديپلم  ــانس و ف ــش از ليس ــواد حقوق بي س

بيشتر است؟!
0915...

ــت و آقاى  ــور باالخص دول ــئوالن كش از مس
ــر روحانى مى خواهيم اليحه اى تنظيم كنند  دكت
و درمجامع بين المللى و سازمان ملل تحريم هاى 
ــوم و  ــكا را محك ــانى آمري ــى و غيرانس غيرقانون
ــت عليه ملت  ــوان جناي ــد و به عن ــى كنن خنث
ــوى وارده به  ــارات مادى و معن ايران پيگير خس

كشورمان باشند.
0912...

بهترين ثروت جاى داشتن در قلب هاى مردم 
ــت. غارتگران اگر  ــى و صداقت و آرامش اس و پاك
دركى  داشتند از جيب مستضعفان نمى دزديدند تا 

فرزندانشان با لقمه حرام زندگى كنند.
0914...

ــر  رهب ــروز  ام و  ــته  گذش ــؤالن  مس كاش 
ــان را الگوى  ــت ايش ــدان پاكدس ــزرگ و فرزن ب
ــدون كمترين توقع  ــرار مى دادند كه ب خويش ق
ــرافتمندانه اى ــى ش ــه زندگ ــى چگون و نمايش

 دارند.
0914...

باسالم وخسته نباشيد. درمنطقه19تهران به 
ويژه درمحالت پرجمعيتى مثل شهرك شريعتى، 
ــتانى  ــاد و خانى آبادنو بيمارس ــكوفه، نعمت آب ش
مجهز ساخته نشده و زمين هاى خالى را به جاى 
ــاخت چنين امكاناتى تبديل به زمين فوتبال  س
ــتراحتگاه هاى سالمندان و موارد ازاين قبيل  و اس
ــالمتى ساكنان اين منطقه ارزش  مى كنند. آيا س
ــير انتقال به  ــدادى از بيماران در مس ــدارد؟ تع ن
ــتان هاى مجهز و به خاطر ترافيك فوت بيمارس

 مى كنند.
0936...

ــما  ــالم. طاعات و عبادات همه ش باعرض س
ــول درگاه اقدس  ــى  قب ــن و گرام روزه داران مؤم
خداوند باريتعالى قرار بگيرد. همواره اميد و انتظار 
ــان محترم حوزه و دانشگاه  ويژه مى رود كارشناس
ــه تأمل و تفكر و  ــج مكتب قرآن كريم، ب در تروي
تدبر در آيات شريف اهتمام مستمر داشته باشند. 
ــوده و مقدمه عمل  ــالوت دراينها ب ــرا اصل ت زي
ــت. به طورقطع و يقين ريشه انواع مشكالت  اس
ــالمى، عامل نبودن و  و ناهنجارى ها در جامعه اس
پند و عبرت نگرفتن از كالم نورانى و هدايت بخش 

الهى است.
0938...

خوشبختانه در كشور ما هنرمندان بسيارى با 
ــتعدادهاى درخشانى وجود دارند و در اين ميان  اس
ــتند كه بعضاً هنوز كشف  ــتعدادهايى هم هس اس
ــكوفايى را هنوز پيدا  ــده اند يا امكان ُرشد و ش نش
نكرده اند يا با بى مهرى بعضى افراد به آنها داده نشده 
است. به هر حال ايران از گذشته تا كنون َمهد هنر 
ــت و ايرانى هميشه از اين  و علم و ادب بوده و هس
ــربلند و بلند قامت ايستاده  بابت در همه جهان َس
ــازگارى هايى هم در  ــات و ناس ــوده و اگر ناماليم ب
گذشته بوده و هست با صبر و استقامت پشت سر 
گذاشته و خواهد گذاشت. مهم اصالت ايرانى است 
كه با اتكاى به خداوند قادر متعال همه سختى ها و 
ناماليمات را با سعى و كوشش خود و ابتكار و اختراع 
ــت. با تشكر از ــت َسر خواهد گذاش بهترين ها پش

 روزنامه آفتاب يزد. 
0913...

پورقاسـمى  ازتهران: راجع به تبليغات.....و 
محصوالت......واقعا نه ما، بلكه همه مردم ناراضى و 
حالشان بهم خورده است. به صداوسيما بگوييد در 
خيابان ها صندوق نصب كنند ما كمك مى كنيم و 

در اين تبليغات را ببندن.
0912....

 از ميان پيام هاى شما تيتر انتخاب مى كنيم:

 نام دالالن شكر اعالم شود

ــات.....و   راجــع به تبليغ
محصوالت......واقعا نه ما، 
بلكه همه مردم ناراضى و 
حالشان بهم خورده است. 
به صداوسيما بگوييد در 
نصب  صندوق  خيابان ها 
كنند ما كمك مى كنيم و 
در اين تبليغات را ببندن
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مفقودى
ــنلى 10436 مربوط ــماره پرس ــار به ش ــب محمد رضا افش ــنلى اينجان  كارت پرس

ــركت مهندسى تعميرات انتقال نيروى تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار   به ش
ساقط مى باشد.

مفقودى
ــفيد به شماره پالك  ــوارى پژو پارس مدل 1389 رنگ س ــند كمپانى خودرو س س
ــى  ــماره شاس ــور 13489000748 و ش ــماره موت ــران 66 - 289 ج 59 و ش اي
ــائيان نائينى مفقود  ــعود كس NAAN51FA5AK652744 به مالكيت آقاى مس

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
ــماره پالك  ــورلت ايران رنگ نقره اى متاليك مدل 1358 به ش ــه خودرو ش دفترچ
ــماره موتور 10543 و شماره شاسى 423720 به نام آقاى  ــان 11 و ش 13866 كاش

مهدى بروجردى علوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى هاچ بك ام وى ام X22  رنگ سفيد روغنى مدل 1396 به 
 MVMD4G15BAGH006253 شماره پالك 159 ه 87 ايران 63 و شماره موتور
و شماره شاسى NATFBABW3H1005248 به نام مرتضى روستا لير منجانى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
ــجادى فرزند سيد محمد تقى به  ــنامه فارغ التحصيلى اينجانب سيده آزاده س دانش
ــماره ملى 1639095195 صادره از خلخال در مقطع  ــنامه 138 و ش شماره شناس
ــگاهى تهران شمال با شماره  ــته شيمى محض صادره از واحد دانش كارشناسى رش
82157598952 مورخ1384/5/16  مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از 

يابنده تقاضا مى شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال به نشانى: 
ــرق) - خروجى حكيميه - خيابان شهيد  ــهيد بابايى (غرب به ش تهران - بزرگراه ش

صدوقى - بلوار وفادار  - دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال ارسال نمايد.

اطالعيه
ــهام شركت بهداشت گستر زركان به شماره ثبت 252 واقع  با توجه به خريدارى س
ــهرك صنعتى زركان پالك 15 از كليه  ــتاى حسن رباط ش در اصفهان - ميمه روس
اشخاص حقيقى و حقوقى كه از اين شركت طلبكار و يا مطالباتى ، شكايتى ، اعتراضى 
ــماره موبايل 09161129089 تماس  ــد نهايتا تا 15 روز پس از اين آگهى با ش دارن

حاصل نموده يا پيام ارسال نمايند.

مفقودى
ــكى به ــت و درمان وآموزش پزش ــاخت از وزارت بهداش ــتى س ــه هاى بهداش پروان

 شماره هاى 11548 / 15 و 13274/ 15 و 11547/ 15 براى توليد دستمال كاغذى 

و دستمال دلسى و دستمال حوله و بهره بردارى 1212 - 10092 / 15 و پروانه اداره 
استاندارد 6318174833 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.

مفقودى
ــده به  ــترزركان ثبت ش ــت گس ــركت بهداش پروانه بهره بردارى صنايع ومعادن ش
شماره 252 و شناسه ملى 10840109861 به شماره  1324875 / 13950 / 104 

به تاريخ 06 / 05 / 87 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
اصل كليه مدارك (شناسنامه مالكيت، سند مالكيت، تسلسل اسناد) خودرو پرايد صبا 
ــيرى روغنى به شماره موتور 180008 و  ــفيد ش جى تى ايكس مدل 1379 رنگ س
ــماره شاسى S1412279657446 پالك شماره انتظامى ايران 20 - 423 ب 35  ش
ــاقط  ــايش مفقود گرديده و از درجه اعتبار س به نام اينجانب ابوالفضل نيازمند بخش

مى باشد.

مفقودى
ــكى متاليك مدل 1395 به شماره پالك ايران  ــبز خودرو ام وى ام رنگ مش برگ س
14 - 343 ج 43 و شماره موتور MVM484FCBDG005372 و شماره شاسى 

ــود گرديده و از درجه  ــه نام على على بازى مفق NATGCASL3G1005322 ب

اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
كارت بازرگانى به شماره 3369891689 به نام آقاى حميدرضا صادقى فرزند رضا به 
ــماره شناسنامه  1 و شماره ملى 3369891689 مفقود گرديده و از درجه اعتبار  ش

ساقط مى باشد.

مفقودى
ــماره  ــژو 206 رنگ نقره اى متاليك مدل 1384 به ش ــبز و كارت خودرو پ برگ س
ــماره شاسى  ــماره موتور 10FX6U2689480 و ش پالك 464 ج 98 ايران 88 و ش
ــاقط مى  14800135 به نام احمد فرجادى مهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار س

باشد.

مفقودى
ــماره پالك  ــدل 1396 به ش ــفيد روغنى م ــداى رنگ س ــبز خودرو هيون ــرگ س ب
ــى  ــماره شاس ــور G4LCHZ114420 و ش ــماره موت ــران 20 و ش 233 ب 35 اي

ــر  مفقود گرديده و از  ــام احمد فرجادى مه ــه ن NAKHGH226HB103313 ب

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

واره  ش ه کشی  ام   قر ا
ده» ه  «ُامید آی ح قرض ا

جشنواره  ــى  قرعه كش
پس انداز  قرض الحسنه 
ــده»، در روز  «اُميد آين
بيست و نهم  يك شنبه 

ــال 1398، با حضور  ــت ماه س ارديبهش
ــاى هيأت مديره، معاونان، مديران  اعض
ــاى شعب بانك آينده،  و جمعى از رؤس
ــط عمومى  ــد.به گزارش رواب انجام ش
ــنواره، كه  ــده، در اين جش ــك آين بان
ــال 1397  س ــفندماه  ــم اس از پانزده
ــى و يكم فروردين ماه  آغاز و تا پايان س
ــداد  ــت؛ تع ــه داش ــال 1398، ادام س
ــه)  سيصدوس و  ــزار  (يك ه  1.303

ــور در  ــرايط براى حض ــد ش ــر، واج نف
جوايز  ــدند.  ــناخته ش ــى، ش قرعه كش
ــنه  ــنواره قرض الحس ــن دوره از جش اي
ــامل: ش ــده»،  آين ــد  «اُمي ــداز  پس ان
ــزه    ــت،  (ده) جاي ــتگاه تبل ــك) دس (ي
ــد)  ــى و   (يك ص ــون ريال ــج) ميلي (پن
ــى بود. ــون ريال ــك) ميلي ــزه   (ي جاي

ــى، خانم هليا  ــام قرعه كش پس از انج
ــتگاه  ــده   (يك) دس ــى، برن عنايت خان
ــدند. ــژه اين دوره ش ــت؛ جايزه وي تبل

ــده جايزه   (پنج)  ــن؛   (ده) برن همچني
ــا: نعيمه  ــز؛ خانم ه ــون ريالى ني ميلي
ــوان گالبى،  ــماء اخ كاتب خيابانى، اس
ــدرى، ريحانه  ــى، پريا حي فاطمه جدل
ــوى،  موس معصومه  ــى  بى ب ــارى،  افش
ــى  ــه احمدپور كيوانى و غزل قرش تران
ــرادى و نيما نوذرى ــان: على م و آقاي

ــنواره  ــت؛ جش ــد. الزم به ذكر اس  بودن
ــد آينده»، در امتداد كارزار «نهال  «اُمي
ــتر محصول دانش آموزى  آينده» بر بس
ــفندماه  ــنه پس انداز، در اس قرض الحس
سال گذشته با توزيع «سبزه آينده» در 
بين دانش آموزان، آغاز شد تا ضمن تهيه 
ــبزه ها، در كنار سفره  عكسى از اين س
هفت سين خود، در جشنواره نيز، شركت 
و افتتاح حساب نمايند.شايان ذكر است؛ 
بانك آينده، در راستاى آشنايى با مقوله 
ــتر در كودكان  بانك و ايجاد توجه بيش
و نوجوانان به امر قرض الحسنه پس انداز 
ــتن «آينده اى  ــى براى داش و دورانديش
ــراى دانش آموزانى كه اقدام  ــن»، ب روش
به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز 
ــه 300.000  ــوزى كردند؛ هدي دانش آم
(سيصد هزار) ريالى، در نظر گرفته است.

ــتريان محترم؛ مى توانند براى اطالع  مش
ــاير برندگان، به تارگاه بانك  ــامى س از اس
آينده، به نشانى   . www.ba24  مراجعه

 فرمايند.

امه    واع   ضما  صدور ا
ارگاد ک  پا کی، در  با با

ــهيل  تس ــدف  ه ــا  ب ــارگاد  بانك پاس  
ــا  ــارى و ب ــادى و تج ــادالت اقتص مب

ــرايط الزم، امكان صدور انواع  ايجاد ش
ــرايط  ــى را با ش ــاى بانك ضمانت نامه ه
ــت.به  ــريع فراهم كرده اس ــان و س آس
ــارگاد،  گزارش روابط عمومى بانك  پاس
ــاور مديرعامل و  ــى مش ــرو رفيع خس
ــن بانك با بيان  ــر روابط عمومى اي مدي
ــارگاد ضمن  اين مطلب گفت: بانك پاس
ايجاد شرايط آسان براى كليه اشخاص 
ــاده صدور انواع  ــى و حقوقى، آم حقيق
ــركت  ــاى پيمانكارى (ش ضمانت نامه ه
ــن انجام  كار  ــده، حس در مناقصه/مزاي
ــور  ــدات، پيش پرداخت و كس ــا تعه ي
ــواع ضمانت نامه هاى  ــان)، ان وجه الضم
مالياتى،  ــى،  (گمرك ــت  پرداخ ــد  تعه
خروج از كشور، نظام وظيفه، آژانس هاى 
ــاير ضمانت نامه ها است.  مسافرتى) و س
ــدور ضمانت نامه ، به  ــا ص ــن بانك ب اي
نوعى نقش پشتيبان را براى مشتريان 
ــد. وى ادامه داد: بانك  خود ايفا مى كن
ــخاص حقيقى و  ــت اش بنا به درخواس
ــون و يا انجام  ــا حقوقى، پرداخت دي ي
ــخاص ديگر،  تعهداتى را كه به نفع اش
ــت را با رعايت  ــه عهده متقاضيان اس ب
ــت  ــد و ضمان ــط، تعه ــه مرتب آيين نام
مى كند. به موجب ضمانت نامه هايى كه 
توسط بانك صادر مى شود، بانك متعهد 
ــود در صورت درخواست ذى نفع  مى ش
(كارفرما) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه 
ــتريان  شود.مش ــت  پرداخ وى  ــه  ب
ــب اطالعات بيشتر  مى توانند براى كس
ــعبه هاى بانك پاسارگاد در سراسر  به ش
ــد. همچنين مركز  ــور مراجعه كنن كش
بانك پاسارگاد  ــانى  اطالع رس و  مشاوره 
ــماره 82890 و سيستم دريافت  به ش
ــه آدرس  ــك ب ــايت بان ــا در س نظره
ــاوره  ــه مش ــاده ارائ www.bpi.ir آم

ــى ــتريان گرام ــه مش ــخگويى ب و پاس
 است.

داد کاربران «بام»  بور 
فر یون  از مرز ٥/٣ می

بيش از سه و نيم ميليون نفر به سامانه 
ــته اند.به  ــام» بانك ملى ايران پيوس «ب
گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، 
ــه سال و نيم  «بام» كه اكنون حدود س
ــته بيش از  از عمرش مى گذرد، توانس
ــه ميليون و 535 هزار نفر را به خود  س
ــامانه جامع اينترنتى  جذب كند.اين س
ــعبه تمام  ــوان آن را يك ش ــه مى ت ك
ــيار زيادى  عيار بانكى خواند، تا حد بس
ــعب بانك  كاربرانش را از مراجعه به ش
ــت.«بام»  ــران بى نياز كرده اس ملى اي
ــام» و انتقال وجه  ــازمانى، ويدئو «ب س
بين بانكى در قالب «پايا» و «ساتنا» از 
ــامانه است كه  امكانات كم نظير اين س
به خوبى مورد استقبال كاربران مواجه 
شده است.«بام» يك سامانه زنده است 
ــر امكاناتش افزوده  كه به طور مداوم ب

مى شود.

 بانك 

ir 





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

سه شنبه  31 ارديبهشت 1398    شماره 5461 حوادث

جدول شماره 5462

پاسخ جدول شماره 5461 

 افقی 

 عمودی 

قالب هـا ى  از   - كـردن  مربـوط   -1

شـعرى 2- بازيگر سياهپوسـت فيلم 
افسانه زمسـتان - جيب بر 3 - غذاى 
نذرى- خالى - عالمت مفعولى - مبادا 
4- زبانـه آتش - عدد مقدس - تظاهر 

به نيكوكارى - پرتقال معروف،  منسوب 
به بم 5 - عقيده و مسـلك - خورشيد 
عالمتاب - سهل انگارى و سستى كردن 
6- مجبـور بـه كارى - خـون بهـا - 

حرص- كاشف ميكروب سل 7- شهر 
آذرى - زن و فرزنـد 8 - اسـم - جواب 
مثبت - از لـوازم خانگى – جـاودان و 
هميشـه 9 - مارى بسيار بزرگ - بارها 
10– بوى كهنگى - دفاع فوتبال - نظرات 

- محصـول گيـاه گـون 11 - از عناصر 
فلزى - قرمز - نسب شناس 12 - طبق 
مسين - داروى بيهوشى - مرگ و مير 
چهـار پايـان - مـادر آذرى 13 - جمع 
مسـكن - مادر عرب - فرصت طلب و 
نيرنگ باز - آب منجمد 14 - اما - اسهال 
خونى 15 - كشـف كننده - دانشمند 
انگليسى واضع حسابان و كاشف قانون 

جاذبه  عمومى

1 - لقب حضرت خديجه ( س ) - مالك شدن 

2 - محله اى در غرب تهران - درختچه اى در 

مناطق گرمسـير 3 - ضمير درون - وسيله 
هواشناسى - عاشقى شـيوه رندان ... باشد 
4- خانه شعر - اولين سلسله پادشاهى ايران- 

سـوره 78 قرآن مجيد - گياهى داراى الياف 
بسيار محكم 5 - نامى دخترانه - پرنده آبزى 
با جثه بزرگ 6 - قبيله و قوم - غربال - عيد 
ويتنامى ها  - بله روسـى 7 - شبيه و نظير- 
قسمت بسيار عظيمى از هوا كه در سراسر آن 
دما و رطوبت تقريبا يكسان است - نويسنده 
تارزان 8 - دسـتور - جاده آهنى - پرستار- 
از اجـزاى وضـو 9 - سـرزمين - حمايـت و 
پشـتيبانى – تكرار اولين حرف 10 - الفباى 
موسـيقى - هنوز التين - بخشـش - قصر 
با شـكوه نعمان براى بهرام گور 11 - پايتخت 
باهاما- كارتونى معروف 12 - محلى كه پزشك 
بيماران را معاينه مى كنـد - در برابر - درون 
چيزى- فارسى باستان 13 - ويرانه - شهرى 
در يونان- شما به انگليسى 14 - دارايى كسى- 
نوعى لباس ضد آب 15 - خنكى- مضطرب 

شدن و تسلط بر خود را از دست دادن

رئيس پايگاه ششم پليس آگاهى تهران بزرگ از 
ــتگيرى مردى و زنى كه كالهبردار حرفه اى  دس
ــگاه خبرنگاران،  بودند، خبر داد. به گزارش باش
ــت 98 يك فقره پرونده با  ــخ 9 ارديبهش در تاري
موضوع دستگيرى مظنون گوشى قاپ به همراه 
ــرقتى از طريق كالنترى158  ــيكلت س موتورس
كيانشهر به همراه دو نفر متهم به هويت هاى نويد 
و سعيد (33 ساله) براى رسيدگى به پايگاه ششم 
پليس آگاهى تهران بزرگ واصل شد. در  تحقيقات 
مقدماتى از نويد و سعيد، دستگيرشدگان منكر 
بزه انتسابى شدند اما اقدامات ويژه كارآگاهان و 
ــان داد  بهره گيرى از بانك اطالعات مجرمان نش
هر دو داراى سوابق متعدد در زمينه كالهبردارى 
ــتند لذا با هماهنگى مقام قضايى مخفيگاه  هس
ــد كه در نتيجه اين اقدام،  ــى ش متهمان بررس
يك دستگاه  گوشى تلفن همراه، 9 جفت كفش، 
ــالح تفنگ بادى، سه قبضه تفنگ  دو قبضه س
ــتگاه كوادكوپتر كشف و  بادى كمرى و يك دس
به پايگاه ششم انتقال يافت. در ادامه تحقيقات، 
ــيوه  ــر دو متهم صراحتاً به كالهبردارى به ش ه
خريد كاال از سايت هاى فروش اينترنتى اعتراف 
كردند و در تشريح شگرد خود در استفاده از اين 

سايت ها  اظهار داشتند: با 
ــى كاالهاى با ارزش  بررس
ــروش و  ــايت هاى ف در س
انتخاب كاالى مورد نظر با 
پيشنهاد قيمت مناسب با 
گرفته  تماس  فروشندگان 
ــتر  ــاد بيش ــراى اعتم و ب
همكارى  با  ــندگان  فروش
ــميرا  ــه نام س ــى ب خانم
(30ساله) آنها را به مكانى 

يا  ــانيدم  مى كش ــوت  خل
ــاعات پايانى شب با  در س
ــاى موبايل بانك  نرم افزاره
اقدام به تراكنش به صورت 
ناموفق كرده و فروشنده نيز 
ناگزير كاال را به ما تحويل 
ــميرا  س معرفى  با  مى داد. 

ــت، مخفيگاه  ــط متهمان به عنوان همدس توس
ــد و وى در همان لحظات  ــميرا شناسايى ش س
نخست دستگيرى به همدستى با نويد و سعيد 
اعتراف كرد. با انجام اقدامات پليسى كارآگاهان 
ــدند كه به  ــايى 20 مالباخته ش موفق به شناس

ــيوه از آنها كالهبردارى شده است. يكى  اين ش
از مالباختگان در تحقيقات صورت گرفته گفت: 
قصد فروش يك دستگاه تلفن همراه را از طريق 
ــار آگهى در اينترنت داشتم، در همان روز  انتش
ــت نشر آگهى،  يك مرد و يك خانم جوان  نخس

با ظاهر متشخص و آراسته 
ــس از هماهنگى تلفنى،  پ
ــاعات پايانى شب به  در س
در منزل اينجانب مراجعه 
ــنهاد قيمت  كرده و با پيش
مناسب براى خريد گوشى 
ــه وجه  ــد ك ــار كردن اظه
ــه ميزان چهار  مورد نظر ب
ميليون و 500 هزار تومان 
را از طريق نرم افزار موبايل 
بانك پرداخت خواهد كرد. 
ــزود: متعاقباً با اخذ  وى اف
شماره كارت عابربانك من 
و نمايش رسيد انتقال وجه 
جعلى، در صفحه نمايشگر 
تلفن همراه به نحوى وانمود 
ــه وجه مذكور به  كردند ك
ــت كه در پى عدم  ــاب بنده واريز شده اس حس
ــخص  وصول پيامك واريز وجه براى من، اين ش
مدعى شد كه به علت تعطيلى بانك ها و ساعات 
ــب بعضاً انتقال وجه تا دو ساعت زمان  پايانى ش
ــه همين مانور  ــه داد: در ادام ــرد. وى ادام مى ب

متقلبانه اين شخص با اپراتور بانك تماس گرفت 
كه مرد جوانى به عنوان اپراتور بانك ضمن تأييد 
كسر وجه از حساب اين شخص اظهار كرد كه به 
علت قطعى سيستم ها ممكن است واريز وجه به 
حساب مقصد حداكثر با دو ساعت تأخير انجام 
ــود، نهايتاً با توجه به ظاهر موجه شان به آنها  ش
اعتماد كرده و گوشى تلفن همراهم را در اختيار 
ــدم وايز پول در  ــرار دادم كه با توجه به ع وى ق
ــرر، در اول وقت ادارى به بانك مراجعه  زمان مق
ــده كالهبردار  ــدم افراد ياد ش كرده و متوجه ش
ــرهنگ بهزاد اختيارى؛ رئيس پايگاه  بوده اند. س
ــم پليس آگاهى تهران بزرگ،  با اعالم اين  شش
خبر گفت: با توجه به اعتراف صريح متهمان به 
ــردارى بيش از 100ميليون تومان به اين  كالهب
شيوه از شهروندان، به منظور كشف ديگر جرايم 
ارتكابى، متهمان با صدور قرار قانونى توسط مقام 
قضايى در اختيار كارآگاهان پايگاه ششم پليس 
آگاهى تهران بزرگ قرار دارند و تحقيقات براى 
شناسايى ساير جرايم متهمان و همچنين ساير 
شكات و مالباختگان احتمالى كماكان در دستور 
ــردارى پايگاه  ــارزه با جعل و كالهب كار تيم مب

ششم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار دارد.

ترفند جديد باند كالهبردارى براى سرقت تلفن همراه
رئيس كالنترى 144 جواديه تهرانپارس با 
اشاره به دستگيرى يك سارق خودرو گفت: 
اين متهم هنگام باز كردن در يك خودرو، 
شناسايى و دستگير شد.به گزارش باشگاه 
ــمتيان  ــرهنگ منصور حش خبرنگاران، س
ــرى 144 جواديه تهرانپارس  رئيس كالنت
ــت انتظامى اين  ــرد: ماموران گش اظهار ك
ــت زنى در محدوده  ــرى در حال گش كالنت
ــار مردى  ــه رفت ــن بودند ك ــان امي خياب
ــا در يك خودروى  ــاله در حالى كه ب 40س

ــه آن ها را  ــار مى رفت، توج ــوارى كلنج س
ــى وى را تحت  ــرده و براى بررس جلب ك
كنترل قرار دادند. اين مقام انتظامى عنوان 
داشت: دقايقى بعد اين متهم در حالى كه 
ــتفاده از يك سيخ در  ــت با اس سعى داش
ــور را كه كنار خيابان پارك  خودروى مذك
ــده بود، باز كند كه ماموران پليس براى  ش
ــد. وى افزود:  ــدام كردن ــتگيرى وى اق دس
ــتگيرى  ــتانه دس ــم كه خود را در آس مته
مى ديد، سعى كرد با سالح سرد به ماموران 
ــه كارگيرى  ــه اين اقدام با ب حمله كند ك
ــوران بى نتيجه  ــوى مام ــون رزمى از س فن
ــالح، دستگير  ماند و متهم پس از خلع س
ــد.  و براى تحقيقات به كالنترى منتقل ش
ــمتيان بيان داشت: متعاقبا،  سرهنگ حش
مالك خودرو شناسايى و پس از حضور در 
ــرده و بر اين  ــكايت ك كالنترى از متهم ش
ــى قرار گرفت  ــاس، متهم تحت بازجوي اس
ــن  كه در نتيجه با معرفى خود به نام حس
ــى از زندان آزاد  ــت كه به تازگ اظهار داش
ــدارد اقدام به  ــول و كار ن ــده و چون پ ش
سرقت لوازم داخلى خودرو مى كند. رئيس 
ــه تهرانپارس، تصريح  كالنترى144 جوادي
كرد: در تحقيقات تكميلى مشخص شد كه 
اين متهم با يك سارق ديگر كه او نيز اقدام 
ــودرو مى كند،  ــرقت لوازم داخلى خ به س
ــت است كه با هماهنگى هاى انجام  همدس
شده اين متهم به نام بهزاد، در مخفيگاهش 
ــتگير و در بازرسى از مخفيگاه وى نيز  دس
تعدادى تجهيزات و لوازم خودروى مسروقه 
از جمله، باند، ضبط و باطرى خودرو كشف 
ــر 2 متهم پس از  ــن ترتيب، ه ــد. به اي ش
اعتراف به جرايم خود براى تحقيقات بيشتر 
به پايگاه چهارم پليس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شدند.
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ــكى اصفهان گفت: از روز پنجشنبه گذشته  ــگاه علوم پزش رئيس دانش
ــتان به دليل مصرف مشروبات تقلبى حاوى  تاكنون پنج نفر در اين اس
متانول جان باختند و 20 نفر مسموم و روانه بيمارستان شدند. به گزارش 
ــخاص كمتر از  ــره چنگيز با بيان اينكه تمامى اين اش ــران، طاه عصراي
35سال سن داشتند، افزود: 2 نفر از متوفيان را بانوان تشكيل مى دهند. 

ــموم شدگان در بخش هاى مختلف بيمارستان ها ى  وى اضافه كرد: مس
ــترى هستند و سه نفر  اصفهان از جمله در بخش مراقبت هاى ويژه بس
در بخش دياليز سير درمانى خود را طى مى كنند. رييس دانشگاه علوم 
ــتر فرزندان از سوى والدين،   ــكى اصفهان با تاكيد بر مراقبت بيش پزش
خاطرنشان كرد: اشخاص بايد بدانند هرگونه اقدام آسيب رسان به خود 
سبب از دست رفتن سالمتى و حتى مرگ مى شود، بنابراين از اين گونه 

رفتارها بويژه مصرف الكل و مواد مخدر اجتناب كنند.

ــاوه  ــكى س ــت حوادث و فوريت هاى پزش ــى مركز مديري ــاون فن مع
ــان خود را  ــاوه ج ــورد با قطار در س ــان بر اثر برخ ــت: يك چوپ گف

از دست داد. 
احمدعلى امينى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: برخورد قطار مسافربرى 
مشهد به همدان با يك چوپان در محدوده روستاى گوجه منار از توابع 
ــى عمليات اورژانس 115 قم به  ــهر نوبران از طريق مركز فرمانده ش

واحد ديسپچ اورژانس ساوه اطالع رسانى شد. 
ــريعاً هماهنگى هاى الزم با  ــت: پس از اطالع از اين حادثه س وى گف
ــپچ جمعيت هالل احمر شهرستان ساوه انجام گرفت و در  واحد ديس
ــه كد عملياتى پايگاه هالل احمر تجرك به محل اعزام و پس از  نتيج
معاينه فرد حادثه ديده اعالم شد كه متأسفانه مصدوم به علت شدت 

جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

ی بر اثر  و ۵
ی  ک روبات ا مصرف م

ان یک چوپان را طار  ورد با  بر
اوه گر در 

ی کو زل م گ م د از پارکی ا ک ١/٥  گو 

فرمانده يگان انتظامى مترو تهران از دستگيرى 
ــهروندان  خانمى جوان هنگام كالهبردارى از ش
ــتگاه متروى تجريش خبر داد. به  تهرانى در ايس
ــگاه خبرنگاران، سرهنگ على راقى  گزارش باش
در توضيح خبر بيان داشت: شنبه هفته جارى، 
ــر بود كه ماموران  ــاعت چهار بعد از ظه راس س
مستقر در مترو به خانم مشكوكى برخورد كردند 
ــغول پرسه زنى بود. وى  كه جلوى عابربانك مش
ــريعا مظنون به  گفت: با توجه به اين موضوع س
دفتر پليس مستقر در مترو منتقل و در تحقيقات 
انجام شده مشخص شد اين خانم در آن محل از 
شهروندان كالهبردارى مى كرده است. اين مقام 
انتظامى تصريح كرد: متهم در خصوص شيوه و 
ــگرد كالهبردارى خود بيان داشت با استفاده  ش
ــام فرد ديگرى  ــك اش كه به ن ــر بان از كارت عاب
ــه زنى مى كرد و  بوده در جلوى عابربانك ها پرس
از شهروندان مى خواست تا مبلغ 20 هزار تومان 
به كارت ايشان واريز كنند و متهم نقدا اين پول 

را به آن ها بدهد. وى عنوان كرد: شهروندانى كه 
از نيت متهم با خبر نبودند اقدام به واريز مبلغ به 
كارت خانم جوان مى كردند و متهم در يك لحظه 
با استفاده از غفلت مال باخته، سريعا اقدام به فرار 
ــگرد متهم در روز از  ــيوه و ش مى كرد و با اين ش
چندين نفر اقدام به كالهبردارى مى كرد. سرهنگ 
راقى با اشاره به اينكه در تماس با شهروندان مال 
ــيارى از آن ها به دليل  ــخص شد بس باخته مش
كم بودن مبلغ واريزى اقدام به شكايت نكرده اند، 
ــى از كيف همراه خانم يك  ــه داد: در بازرس ادام
فقره چك به نام خانمى كشف شد. وى گفت: در 
تماس با صاحب چك مشخص شد اين چك نيز 
سرقتى مى باشد و متهم با كالهبردارى از صاحب 
آن، اقدام به سرقت برگه چك كه به مبلغ چهار 
ميليون تومان كرده است. فرمانده يگان انتظامى 
ــكيل پرونده اى در اين  مترو در انتها گفت: با تش
خصوص، متهم براى سير مراحل قانونى در اختيار 

ماموران كالنترى 101 تجريش قرار گرفت.

جانشين فرمانده انتظامى استان آذربايجان شرقى 
از كشف 200 قطعه عتيقه تاريخى مربوط به دوره 
ــط پليس شهرستان آذرشهر  ــالم توس ماقبل اس
ــردار على محمدى  خبر داد. به گزارش ميزان، س
اظهارداشت: در پى كسب خبرى مبنى بر فعاليت 
ــياء عتيقه در  افرادى در امر قاچاق و نگهدارى اش
سطح شهرستان آذرشهر، موضوع در دستور كار 
ــت. وى در ادامه  ــتان قرار گرف پليس اين شهرس
ــى،  ــراف اطالعاتى و تحقيقات پليس گفت: با اش
ماموران انتظامى شهرستان آذرشهر يك نفر را در 

اين زمينه شناسايى و تحت مراقبت قرار دادند. اين 
ــد انتظامى استان افزود: ماموران پس از  مقام ارش

حصول اطمينان از نگهدارى اشياء عتيقه توسط 
متهم، با هماهنگى قضائى در بازرسى از منزل وى 
200قطعه عتيقه تاريخى مربوط به دوره ما قبل 

ــردار محمدى تصريح  ــالم را كشف كردند. س اس
كرد: اشياء عتيقه كشف شده تحويل اداره ميراث 
ــد كه ارزش ريالى اموال  ــتان ش فرهنگى شهرس
ــان در دست بررسى  مكشوفه از سوى كارشناس
ــين فرمانده انتظامى استان در پايان  است.جانش
خاطرنشان كرد: در اين رابطه يك نفر دستگير و 
پس از تشكيل پرونده به مراجع قضائى تحويل شد.

ــردار رحيمى از انهدام 18 مركز دپوى كاالى  س
ــگاه  قاچاق در پايتخت خبر داد. به گزارش باش
ــين رحيمى  فرمانده  ــردار حس خبرنگاران، س
انتظامى تهران بزرگ اظهار كرد: 18 مركز دپوى 

كاالى قاچاق در پايتخت منهدم شدند و هزاران 
ــاق از اين مراكز  ــام كاالى قاچ قلم انواع و اقس

كشف شده است.
سردار رحيمى  تصريح كرد: ارزش ريالى اموال 

مكشوفه بالغ بر 13 ميليارد تومان است و 16نفر 
ــدند و تالش پليس  ــت ش در اين رابطه بازداش
ــتر ها براى رونق  ــراى تأمين امنيت فضا و بس ب

توليد ادامه دارد.

ــتگيرى  ــرى 128 تهران نو از دس ــس كالنت رئي
ــل قاپ حرفه اى و اعتراف آنان به 45فقره  2موباي
ــگاه خبرنگاران،  ــرقت خبر داد.به گزارش باش س
ــول بهرامى رئيس كالنترى128  ــرهنگ رس س
ــرقت  ــران نو اظهار كرد: با وقوع چند فقره س ته
ــين يك دستگاه  ــط راكب و سرنش مشابه توس
موتورسيكلت در محدوده تهران نو، خيابان نيروى 

هوايى و پيروزى شناسايى و دستگيرى متهمان در 
دستور كار قرار گرفت. رئيس كالنترى 128 تهران 
نو گفت: بر اين اساس، افزايش گشت هاى انتظامى 
در نقاط آلوده كليد خورد تا اينكه ماموران موتور 
ــاهده و بالفاصه دستور  ــيكلت متهمان را مش س
ــرهنگ بهرامى با اشاره  ــت صادر كردند. س ايس
ــس از مدتى تعقيب و گريز  ــه اينكه متهمان پ ب

دستگير شدند ادامه داد: آنان در ابتداى تحقيقات 
پليسى منكر ارتكاب هرگونه جرمى شدند، اما با 
دعوت تعدادى از مال باختگان چاره اى جز اعتراف 
نداشته و به سرقت موبايل ها عتراف كردند. رئيس 
كالنترى 128 تهران نو خاطرنشان كرد: متهمان 
ــرقت اعتراف و در اختيار  تاكنون به 45 فقره س

مرجع قضائى قرار گرفتند.

اپ حر ای  گیری  موبایل  د

ری روی  بردار در م گیری یک ک د ر ی در آذر ط  ک  

اچاق در پای ی  دام ۸ مرکز دپوی کا ا

ــگيرى  ــس پليس پيش ــين رئي جانش
ــف 1500 كيلوگرم  تهران بزرگ از كش
گوشت فاسد از يك پاركينگ يك منزل 
ــكونى در تهران خبر داد. سرهنگ  مس
جليل موقوفه اى جانشين رئيس پليس 
ــگيرى تهران بزرگ در گفت وگو با  پيش
ــگاه خبرنگاران، با اعالم خبر كشف  باش
ــد در  ــت فاس ــر قابل توجه گوش مقادي
ــاره جزئيات اين خبر اظهار  تهران در ب
كرد: ماموران كالنترى 111 هفت چنار 
ــات اطالعاتى و تحقيقات  در طى اقدام
ــف يك تن و نيم  ميدانى موفق به كش
ــد از پاركينگ يك منزل  ــت فاس گوش
مسكونى واقع در خيابان شهيد سبحانى 
شدند. جانشين رئيس پليس پيشگيرى 
ــرد: اين مقادير  تهران بزرگ تصريح ك
گوشت فاسد شامل قلوه و زبان گوسفند 
ــط يك مادر و پسر در  ــت كه توس اس
مراكز غذاخورى و ساندويچ فروشى هاى 
سيار توزيع مى شد. به گفته وى اين دو 
متهم بازداشت شده و تحقيقات درباره 

اين پرونده ادامه دارد.
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عصر فناوری و ارتباطات است و بسیاری از کارها آنقدر وابسته به اینها شده که نبودن آن را یک لحظه 
هم نمی شود تصور کرد. خیلی از کارها و مشاغل سنتی رنگ باخته اند و دیگر رونقی ندارند و به اجبار 
 یا سعی کرده اند خودشان را با این حجم تغییرات سازگار کنند یا اینکه مجبور به تغییرشغل شده اند.  
از طرفی مشاغل گذشته از اینکه به شدت به تکنولوژی وابسته شده اند سمت و سوی خود را از مدرک 
محوری و میزان تحصیات  به س�مت مهارت محوری س�وق داده اند، شرکت های بزرگی مانند گوگل 
و یاهو از این دس�ته شرکت ها  هس�تند که مهارت محوری را جایگزین میزان تحصیات و یا مدرک از 
دانشگاه معتبر کرده اند. فناوری های مخرب، تغییرات آب و هوایی، فناوری های رباتیک، محدودیت های 
منابع طبیعی، انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد اشتراکی، داده های وسیع ابری و باا رفتن سن جمعیت های 
مردمی، همگی عواملی هس�تند که کار امروز مردم و ش�غل آنها را در آینده شکل می دهند. اما اگر در 
ابتدای راه و به دنبال راه اندازی یک کسب وکار حسابی هستید، با آگاهی از اینکه صنایع جدید در حال 
شکل گیری هس�تند و ارتباطات و تماس های انسانی بخش زیادی از ترکیب مشاغل آینده را تشکیل 

می دهند، می توانید شغل مقبول خود را انتخاب کنید.

پر رونق ترین مشاغل 
در سال 2020

کارشناس امنیت سایبری
با گسترش فعالیت های اینترنتی و شبکه ای در دنیا، عده ای به فکر 
سوءاستفاده از فضاهای اینترنتی و سایبری هستند تا بتوانند از این 
طریق، با نفوذ به اطاعات ش��خصی کاربران، آنها را س��رقت کنند. 
جرائم سایبری سالیانه در دنیا تا سال 2021 چیزی بالغ بر 6تریلیون 
دار هزینه دربرخواهد داش��ت که در مقایسه با سال2015 که این 
هزینه س��ه تریلیون دار بوده، تقریبا با افزایش��ی دو برابری روبه رو 

بوده است.

مهندس، وکیل و معلم بیشتر
دنیا را نمی توان بی نیاز از مهندس��ان در رشته های مختلف، وکا و 
معلمان و استادان تصور کرد. احساس نیاز به کارشناسان ارتباطات 
 راه دور و مخابرات در دنیا تا س��ال آینده 22 درصد رش��د می کند. 
در ادامه، 17.6 درصد هم تا سال 2020 به تعداد وکای دادگستری 
اضافه می ش��ود. تمام کارشناس��ان بخش آموزش تا س��ال آینده با 
افزایش روبه رو خواهند بود. در این میان، نیاز به افزایش کارشناسان 
آموزش کودکان 27 درص��د و معلمان آموزش خاص تا 21 درصد 

افزایش می یابد.

توسعه دهنده های نرم افزار
در دنیای فناوری، کامپیوتر، ربات و دس��تگاه های موبایلی که دچار 
اخت��ال می ش��وند بدون حض��ور متخصصان امر، بدون اس��تفاده 
می ش��وند. با رشد اینترنت و هوشمندترشدن ماشین آات و اتصال 
آن به یکدیگر، نیاز به توسعه دهنده های نرم افزاری بااستعداد بیشتر 
می شود. توسعه دهنده های نرم افزاری موبایل یکی از برترین مشاغلی 
اس��ت که تا سال 2020 رونق می گیرد. پیش بینی می شود تا سال 
آینده چیزی حدود 1.2 میلیون ش��غل در زمینه توسعه نرم افزاری 

ایجاد شود.

تحلیلگر داده ها
به لطف توسعه خدمات کامپیوتری و تغییرات فرهنگی، داده ها هر 
س��ال باید جمع آوری شده و مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. در 
حال حاضر بسیاری از سازمان ها این قابلیت را دارند که هر ساله تمام 
اطاعات و داده های به دست آمده در طول سال را جمع آوری کرده 
و برنامه های سال بعد را برمبنای آن برنامه ریزی کنند. برای این کار، 
آنه��ا به متخصصانی نیاز دارند که بتوانند به واس��طه آنها داده های 

موردنیاز را جمع آوری کنند.

عاوه  بر حوزه مهندس��ی پزش��کی که از جدیدترین حوزه های علمی در 
دنیا  به شمار می رود، تولید دستگاه های پرینت سه بعدی هم توانسته سهم 
زیادی در توس��عه علم داشته باشد به طوری که به دانشمندان و پزشکان 
در رفع نقص اندام های بس��یاری از بیماران کمک کرده اس��ت. همچنین 
فناوری پرینت سه بعدی در حوزه های مختلف غذایی، معماری و صنعت هم 
حرف هایی برای گفتن دارد. اما برای کار کردن با این دس��تگاه، تکنسینی 
ازم است که بتواند از آن استفاده کند. با توسعه این فناوری، در سال های 
آینده شاهد آن خواهیم بود که دستگاه های سه بعدی هم مانند یخچال و 

فریزر و مایکروویو خواهند بود که در 
هر خانه ای یافت می شوند. به همین 
دلیل اس��ت ک��ه به مرور احس��اس 
نیاز ب��ه متخصصانی ک��ه بتوانند با 
دس��تگاه های پرینت س��ه بعدی کار 

کنند، بیشتر می شود.
ب��ا توجه ب��ه این هش��دارها، نیاز به 
کارشناسان امنیت سایبری به شدت 
احس��اس می ش��ود و می توان گفت 
یکی از مهم ترین مشاغلی که تا سال 
آینده میادی رونق بیشتری خواهد 

گرفت، همین باشد.
در پن��ج س��ال گذش��ته، نی��از ب��ه 

تحلیلگران سیاسی و هوشمند که بتوانند در این زمینه همکاری کنند تا 
21.4 درصد رش��د داشته است. احساس نیاز گسترده در صنایع مختلفی 
چون فناوری، سرگرمی، مخابرات و ارتباطات راه دور، بانکداری، حسابداری 
و امور مالی به این معناست که صاحیت امنیت سایبری دری را به سوی 

ظهور مشاغل جدید و جذاب باز می کند.
با فراگیرتر ش��دن فناوری های نوین، ایمپلنت های پزش��کی، کنترل های 
دس��تگاه های الکترونیک و ساختمان های هوش��مند را می توان به عنوان 
احتمااتی برای ش��کل گیری مش��اغل پررونق در سال آتی درنظر گرفت. 
در این میان، بس��یاری از دانشگاه ها 
که هوش��مند عمل کرده و چشمی 
ب��ه آین��ده دارند، به دنب��ال پرورش 
کارشناس��انی ب��رای بخ��ش امنیت 
س��ایبری هس��تند تا در س��ال های 
بعد بتوانند امنیت س��ایبری را برای 
محیط ه��ای تج��اری، خصوص��ی و 
صنعتی فراهم کنند. طبق آمار، نیاز 
به افراد حرف��ه ای در عرصه فناوری  
اطاعات و ارتباطات تا س��ال 2020 
ت��ا 26.5 درصد رش��د خواهد یافت. 
این افزایش در راستای خلق آینده ای 

نوآور صورت می گیرد.

تبلیغات در مشاغل ریاضیاتی
درخواس��ت نیاز به کارشناس��ان و متخصصان حسابداری و مالی تا 
44درصد افزایش یافته و تا سال 2020 هم تا 22 درصد رشد خواهد 
یافت. در ای��ن بین، نیاز به متخصصان��ی در حوزه های آمارگیری، 
ریاضیات و آمار هم تا سال آینده حدودا 10 درصد با افزایش روبه رو 
خواهد ش��د. اگر به این مشاغل عاقه مند هستید، باید مهارت های 

کمی و کیفی خود را در این زمینه ها باا ببرید.

خدمات سالمندان
جمعیت جهان در حال پیر ش��دن است و این بدان معناست که در 
س��ال های نزدیک، نیاز به افرادی که بتوانند به سالمندان خدمات 
ارائ��ه دهند، افزایش می یابد. در س��ال 2020 ت��ا 40 درصد نیاز به 
وج��ود افراد متخصص در حوزه خدمات بهداش��تی و اجتماعی که 
به سالمندان خدمت رسانی کنند، بیشتر می شود. طبق بررسی های 
صورت گرفته در دنیا، تا سال آینده نیاز به دانشمندان رشته پزشکی 

21.5درصد افزایش می یابد.

کارشناسان خاق در حوزه رسانه و بازاریابی
در حال حاضر عرصه تبلیغات و بازاریابی از جایگاه بس��یار خوبی در 
حوزه های مختلف برخوردار اس��ت و به نوعی بخش��ی از رونق همه 
مشاغل دنیا به تبلیغات و عرضه مطلوب کااها و محصوات بستگی 
دارد. از این روس��ت که شاهد تبلیغات گس��ترده کااهای تجاری در 
رس��انه ها هس��تیم. در واقع، کارش��ناس خبره در عرصه تبلیغات، با 
شناسایی نیاز مشتری و تبلیغ آن به صورتی شکیل، می توانند فروش را 
رونق دهند. طبق آمار، تا سال 2020، کارشناسان تبلیغاتی و بازاریابی 
تا 15درصد رشد می کنند. عاوه بر این، احساس نیاز به تکنسین های 

هنرهای نمایشی تا سال آینده 16 درصد بیشتر خواهد شد.

تکنسین انرژی های بادی و خورشیدی
نیروی خورشیدی هم مانند انرژی باد، آینده زندگی بشر را با انرژی های 
پاک رقم می زند. هزینه انرژی خورش��یدی بعد از یک س��ال کاهش 
می یابد، در نتیجه برای استفاده در بخش تجاری و خانه های مسکونی 
مقرون به صرفه تر است. در شهرهای دنیا، تکنسین های انرژی خورشیدی 
در بخش صنعت درحال رش��د مشاغل ثابتی را به دست گرفته اند. در 
آمریکا حدود 30هزار شغل تکنسین خورشیدی تا سال آینده به وجود 
می آید. از سوی دیگر، تغییرات آب و هوایی تاکنون خسارت هایی را به بار 
آورده و این به معنای احساس نیاز بیشتر به کارشناسان و تکنسین هایی 
در این حوزه هاست، به طوری که در آینده ای نزدیک به حدود 14هزار 

شغل در حوزه تکنسین انرژی باد افزایش خواهد یافت.

درمانگر فیزیکی
با وجود باا رفتن تعداد س��المندان دنیا، نی��از به متخصصانی که 
درمانگر طب فیزیکی باشند، بیش��تر احساس می شود. بسیاری از 
سالمندان در برهه هایی از زندگی به بازتوانی فیزیکی، مدیریت درد، 
فردی که به حرکت کردن آنها کمک کند یا درمان هایی متناسب با 
سن و سال شان نیاز دارند. تا سال 2020 چیزی قریب به 177هزار 
ش��غل مرتبط با طب فیزیکی و 147هزار فرصت ش��غل هم برای 

دستیاران درمانگرهای فیزیکی ایجاد می شود.

مهندسی پزشکی
مهندسی پزشکی یکی از جدیدترین و جذاب ترین رشته هایی است 
که در س��ال های اخیر دانشجویان زیادی را در دنیا جذب کرده و با 
قابلیت هایی که دارد توانس��ته پیشرفت های زیادی را در راه توسعه 
علم داشته باشد. حوزه مهندسی پزشکی، انقاب بزرگی را در صنعت 
مراقبت بهداشتی و سامت ایجاد کرده است. بسیاری از دستگاه ها 
و تجهیزات پزشکی، اندام های مصنوعی، قسمت های بیونیک بدن و 
ایمپلنت های زیستی همگی به کمک این حوزه طراحی می شوند. 

انتظار می رود تا سال آینده حدود 16 هزار شغل پدید  آید.

تکنسین پرینت سه بعدی
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آفتاب يزد- گروه سياسـى: باز هم برگى از تاريخ ايران پسا 
ــاز ديگرى را در اذهان  ــت س انقالب ورق خورد و روزى سرنوش
ــى بود كه  نام  ــاخت. آرى در چنين روزهاي ــى تداعى س عموم
حسن روحانى به عنوان نامزد پيروز انتخابات رياست جمهورى 
در  ارديبهشت ماه سال 96 از  دل صندوق آرا خارج شد و سپس 
ــان او اين پيروزى بزرگ را با هزار اميد و  انتظار  از رئيس  حامي
ــن گرفتند. اما دولت  ــان، در خيابان ها  جش جمهور منتخب ش
ــاز كار به دليل عدم تحقق برخى وعده ها  دوازدهم از همان آغ
به ويژه در رابطه با انتخاب وزير زن و عدم  معرفى تيم اقتصادى 
كارآمد نااميدى را بر طرفدارانش مستولى كرد.  امروز از آن روزها 
ــت و جامعه ايران به دليل برخى تحوالت  ــال گذشته اس دو س
شرايط خاصى را پشت سر مى گذراند.  اكنون دولت دوم روحانى 
ــت اما  رئيس جمهور  ــال از عمر خود شده اس ــومين س وارد س
ــراى تحقق  انتظارات جامعه  ــد كه از اختيارات كافى ب مى گوي
ــت به همين دليل هم بايد انتظارات با اختيارات  برخوردار نيس
دولت همخوانى داشته باشد. اين گفته هاى روحانى آب سردى 
بود كه طى روزهاى اخير رئيس جمهور بر روى حاميانش ريخت. 
ــال گذشته و  عدم  به همين دليل با توجه به رخدادهاى دو س
ــراغ صادق زيباكالم به عنوان يكى  تحقق وعده ها ى دولت به س
از حاميان پرو پا قرص روحانى در انتخابات 96 رفتيم تا نظر او 
ــاره عملكرد كابينه روحانى و  آينده دولت دوازدهم جويا  را درب
شويم. همه آنچه در ادامه از نظر مى گذرانيد ماحصل گفت وگوى 
ــى اصالح طلب است  آفتاب يزد با  صادق زيباكالم فعال سياس

كه آن را مى خوانيد.               

 اين روزها در سومين سال از سالگرد پيروزى حسن 
ــر بخواهيم دولت  ــتيم، اگ ــى در انتخابات 96 هس روحان
حســن روحانى را با توجه به  عدم تحقق وعده ها  و وجود 
ــارهاى داخلى و خارجى مورد قضــاوت  قرار دهيم،  فش

اساسا اين قضاوت بايد چگونه باشد؟
مناسب ترين  عنوانى كه مى توان براى دولت حسن روحانى با  
ــكالت و فشارهاى موجود چند سال اخير انتخاب  توجه به مش

كرد، اين است كه دولت او گل گير است.       
امروز به هيچ وجه قصد تبرئه دولت روحانى را ندارم و قصد ندارم 
بگويم كه سياست ها ى روحانى ظرف 6 سال گذشته به ويژه دو  
سال اخير كامال درست بوده است، اصال اين طور نبود. زيرا  دولت 
روحانى در دو سال اخير اشتباهات بسيارى داشته است. دولت 
او كم سوء مديريت  و سوء تدبير نداشته است. دولت روحانى به 
كرات تصميمات نادرست در حوزه  اقتصادى اتخاذ كرده است. اما 
اين خطاى بزرگ و عوام فريبى است كه به گونه اى از سوى برخى 
تريبون ها تبليغ شود گويا همه چيز از قبل درست بوده است و 
همه مشكالت كه امروز كشور با آن مواجه است از زمانى آغاز شد 
كه روحانى در انتخابات 29 ارديبهشت96 پيروز شد و به رياست 

دولت دوازدهم  رسيد.  برخوردهاى اين 
چنينى و  دولت را مقصر همه زير و بم 
ــتن  ــكالت از ابتدا تا به امروز دانس مش
چيزى جز عوام فريبى نيست. به همين 
دليل بايد به مردم گفته شود كه برخى 
از سياست ها  در كشور چه بهايى داشته 
ــتى ها،  ــت، چراكه نتيجه همه كاس اس
ضعف ها، مشكالت و سوء سياست ها و 
ــوءمديريت ها امروز پس از سالها در  س
دولت روحانى خود را نشان داده است. 
ــى از خود نمى پرسد  در حالى كه كس
ــارج از دولت چه  ــه برخى مواضع خ ك
هزينه هايى در پى داشته است. آيا اين 
ــى در بروز مشكالت و  سياست ها  نقش
بحران امروز  نداشته است؟ هيچ كس 
اين  پرسش ها  را از خود نمى پرسد. اگر 
برخى از هزينه ها صرف توسعه صنعت، 
ــت و درمان و آموزش و پرورش  بهداش
مى شد، آيا معقول تر نبود؟ سياست هاى 
نادرست طى سالهاى گذشته در كشور 
اجرا شده كه هيچ تغييرى هم در آن ها  
ــت كه نقش بسيار  به وجود نيامده اس
مهمى در وضعيت موجود كشور نظير 
تورم باالى كنونى و رشد اقتصادى منفى  
دارند. اما با اين همه، ضعف ها و انتقاداتى 
ــن روحانى وارد  ــه به دولت دوم حس ك

است را نمى توان ناديده گرفت.

ــدم موفقيت  ــر روى، ع ــه ه  ب
دولت دوم روحانى داليل بسيارى از 
جمله فشارهاى موجود بر روى آن، 
تبليغات مخالفان و سوء مديريت ها  
را داشت اما با اين همه، بزرگترين  

ــژه جنابعالى به دولت  ــادى كه  اصــالح طلبان به وي انتق
روحانى وارد مى دانيد، چيست؟

ــور ايران  ــال  96 به عنوان رئيس جمه ــه روحانى س ــى ك وقت
ــد، در تيرماه همان سال به تقليد از برخى كشورها  انتخاب ش
ــانه ملى حضور يافت و  گزارش 100 روزه به مردم ايران  در رس
ــه روحانى بعد از پيروزى در  ــتين بار بود ك ارائه داد. براى نخس
29 ارديبهشت با  مردم در برنامه زنده تلويزيونى به مدت يك ساعت 

صحبت كرد. يك روز بعد از ارائه گزارش100 روزه رئيس جمهور، 
نامه اى سرگشاده خطاب به رئيس جمهور نوشتم مبنى بر اينكه 
چرا شما با مردم مانند كودك رفتار مى كنيد. چرا واقعيت ها  را 
با مردم در ميان نمى گذاريد، چرا به گونه اى رفتار مى كنيد كه 
گويا مردم كودك 5 ساله هستند كه با سخنان زيبا و جذابتان 
سرخوش و سرگرم مى شوند.  چند ماه پس از آن، بازهم نامه اى 

براى رئيس جمهور ارسال كردم اما بى جواب ماند. 

 اخيرا روحانى طى اظهاراتى عنوان كرد كه اختياراتش 
محدود اســت، با توجه به اينكه روحانى نسبت به حدود 
اختياراتش گله مند است، اين  گاليه ايشان چند روز قبل 
از سالگرد پيروزى دولت دوازدهم چه مفهومى دارد؟ آيا 
ــى بر روى وعده ها  ــه نحوى آن را بايد ريختن آب پاك ب

تلقى كرد؟
ــتم كه رئيس جمهور در  ــه همين دليل هم بنده اصرار داش ب
همان سال  96 به مردم بگويد كه چه ميزان از درآمد كشور در 
اختيار قوه مجريه است. مسئله اى كه امروز رئيس جمهور به آن 
اعتراف مى كند در سال 96 به روحانى گوشزد كردم كه حتما 
به  مردم بگويد. زيرا برايم روشن بود كه پنهان نگاه داشتن اين 
مسئله از ديد مردم، عواقب بسيار بدى براى دولت دارد. بنابراين 
ــه جامعه مى گفت كه اختياراتش  ــال 96 بايد ب او در همان س
بايد با توجه به انتظارات مردم گسترش يابد و يا مردم با توجه 
ــند.  ــته باش به ميزان اختيارات قوه مجريه از دولت انتظار داش

ــى درباره محدود بودن اختيارات دولت  اما رئيس جمهور زمان
ــت و رشد  ــيار باالس ــود كه نرخ تورم امروز بس گله مند مى ش
اقتصادى منفى شده است. اگرچه كم بودن اختيارات دولت را 
بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفت اما اين اظهارات در شرايط 
كنونى بهانه اى بيش نيست. چراكه اگر وضع اقتصادى كشور 
مطلوب بود و نرخ تورم به 50 درصد نرسيده بود و امروز شاهد 
ــد منفى در اقتصاد نبوديم، آيا بازهم روحانى مى گفت كه  رش
اختياراتش محدود است؟ قطعا اين طور نبود، به همين دليل 
بايد اذعان داشت امروز گفتن اين سخنان از سوى دولت نه تنها 
ــه از نظر حاميان روحانى بهانه اى بيش  كه فايده اى ندارد بلك
ــود. رئيس جمهور امروز به جاى گله مندى بايد  قلمداد نمى ش
ــى از قوه به  تالش كند كه اختياراتش را مطابق با قانون اساس
ــفم مردم،  ــال بگويد متاس فعل درآورد نه اينكه بعد از چند س
من اختياراتى ندارم و بايد انتظارات تان با ميزان اختيارات من 

مطابقت داشته باشد. 

ــاور فرهنگى رئيس جمهور  ــام الدين آشنا مش  حس

ــت از تجربيات دور اول خود در  به تازگى گفت كه دول
دولت دوم استفاده نكرد و اميد  در جامعه كمرنگ شده 
است، آيا اساسا روحانى در دور دوم دغدغه بهبود اوضاع 
را نداشت يا به دليل فشارها، انگيزه اى براى ايجاد تغيير 

نداشت؟
ــى با عملكرد خود منجر  ــنا مقدارى تعارف مى كند. روحان آش
ــبت به خود شده است.  به نااميدى 24 ميليون راى دهنده نس
ــنا و  عدم به كارگيرى  ــى تعارفات آش ــكل اساس بنابراين مش
ــوى روحانى در دور دوم نيست بلكه  تجربه ها ى دولت اول از س
اساسا بنيان مردم ساالرى اين است كه جامعه در يك انتخابات 
ــخصيتى را به عنوان رئيس  ــدوق آرا مى روند و ش ــه پاى صن ب
ــال انتخاب مى كنند آنهم به اين اميد  جمهور به مدت چهار س
ــه وجود آورد. زيرا  ــت ها ب كه او بتواند اصالحى در برخى سياس

ــته  ــت هاى گذش ــر مردم به سياس اگ
راضى بودند همان رئيس جمهور قبلى 
ــر كار مى آوردند. بنابراين وقتى  را بر س
ــان ديگرى راى مى دهد  جامعه به جري
ــئله بدين مفهوم است كه آنها  اين مس
ــتند. زيرا اگر مردم  خواهان اصالح هس
به دنبال تداوم همان وضعيت در دولت 
ــن صورت به  ــم بودند در اي ــم و ده نه
اصولگرايان راى مى دادند. اما به روحانى 
راى دادند تا برخى از سياست ها  به ويژه 
در حوزه سياست خارجه تغيير كند و 
اقتصاد ناكارآمد دولتى و...  دچار تغيير 
ــى و نزديكانش ظرف  ــود. اما روحان ش
ــته تا چه اندازه در جهت  دو سال گذش
تحقق خواسته ها ى مردم رفتار و عمل 
كردند؟ اساسا دولت روحانى در جهت 
خواسته هاى مردم و بهبود اوضاع حركت 
ــد از اختيارات كافى  نكرد. اگرچه بگوي
ــت اما رئيس جمهور از  برخوردار نيس
همان ابتدا به دنبال تغيير نبود. روحانى 
در دو سال گذشته به جاى اينكه خود 
را نسبت به مطالبات مردم متعهد بداند 
به گونه اى رفتار كرد كه مبادا اصولگرايان 
ــوند. وظيفه اصلى خود  ــور ش از او دلخ
ــت.  ــان مى دانس ــت اصولگراي را رضاي
اى كاش نزديكان روحانى به ويژه آشنا و 
واعظى اين مسئله را به او مى گفتند كه 
شما نه تنها دل اصولگرايان را به دست 
ــت راى دهندگان  نياورديد بلكه حماي
ــت داديد. سخنان  به خود را هم از دس
آشنا كلى گويى هاى بى حاصل است. زيرا 
ــان مى داد كه خواست  روحانى بايد نش
ــت اما  و اراده حاميانش براى او مهم اس
متاسفانه روحانى تالشى براى تحقق خواسته ها ى مردم نكرد. در 
نتيجه اين مسائل سبب مى گردد كه حاميان روحانى نسبت به  

او سرخورده شوند.

 برخى معتقدند كه  نزديكان روحانى در ناكامى ها ى 
ــدازه مى توان گفت  ــن رو، تا چه ان ــت مقصرند از اي دول
ــور در عدم موفقيت او  كه دخالت نزديكان رئيس جمه

تاثيرگذار بوده است؟
ــت دخالت نزديكان روحانى در عدم موفقيت دولت  ممكن اس
ــت كه در حاشيه  ــته باشد اما مسئله مسلم اين اس نقش داش
قرار دادن اسحاق جهانگيرى به عنوان معاون اول رئيس جمهور و 
ــپردن دولت به دست  توجه بيش از حد به محمود واعظى و س
او، تصميم عاقالنه اى نبود. چراكه بخشى از   مصيبت هايى كه 
بر سر اصالح طلبان آمده است به خاطر افزايش قدرت واعظى 

و به حاشيه رانده شدن چهره هاى اصالح طلب در دولت بود.
 

ــور با مشكالتى روبروست و تقريبا   به هر روى، كش
اميد چندانى هم نسبت به حل آن از سوى دولت روحانى 
ــرايط موجود و اظهارات خود رئيس جمهور  با توجه به ش
وجود ندارد. حال با توجه به اين شرايط آيا كسى تمايلى 
به كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى آتى پيدا 

خواهد كرد؟
انتخابات اسفندماه آتى مسئله اساسى و بنيادين اصالح طلبان 
ــت. بايد جريان اصالحات تدبيرى نسبت به آن بينديشد تا  اس
ــاركت باال در انتخابات حضور پيدا كنند. زيرا عدم  مردم با مش
مشاركت مردم در انتخابات به نفع اصولگرايان خواهد بود و اين 
ــوى مردم برخوردارند در  جريان با 30 درصد حمايتى كه از س
ــت ها ى خود را بر آن 70 درصد تحميل  صورت پيروزى سياس
مى كنند. به همين دليل بايد قطعا چاره اى انديشيد. زيرا پيروزى 

اصولگرايان در انتخابات آتى چيزى را تغيير نخواهد داد.

ــنهاد داده  ــعيد حجاريان به حســن روحانى پيش  س

استعفا دهد و در اسفند ماه پيش رو، دو انتخابات برگزار و 
دولت و مجلس همسو تشكيل شود، نظر شما چيست؟ آيا 
ــتعفاى روحانى و برگزارى انتخابات زودرس رياست  اس

جمهورى اقدام درستى است؟
اگر جاى سعيد حجاريان بودم به روحانى پيشنهاد مى دادم كه 
استعفا ندهد و در دولت بماند. زيرا استعفاى رئيس جمهور هيچ 
مشكلى را حل نمى كند. بنابراين حل برخى از  مشكالت كشور 
ــوى رئيس جمهور به مردم است.  در گرو گفتن واقعيت ها از س

چراكه بايد اصولگرايان پاسخگوى سياست هاى تند خود باشند.

ــه عنوان يكى از  ــوال پايانى، جنابعالى ب  به عنوان س
ــى در انتخابات 96  ــان پرو پا قرص حســن روحان حامي
ــم همه انتقادات موجود نســبت به  ــد، امروز عليرغ بودي
دولت؛ چنانچه اگر به عقب بر مى گشتيم  بازهم از حسن 
ــد عهدى ها  و اهمال كارى ها يش  روحانى با وجود همه ب

حمايت  مى كرديد؟
ــالگرد  پيروزى حسن روحانى در انتخابات  امروز با توجه به س
96 بايد بگويم اگر بازهم زمان به عقب يعنى به همان انتخابات 

ــت ماه 96 بازگردد، از حسن روحانى حمايت مى كنم.  ارديبهش
ــت جمهورى اخير بيشتر هم   ــبت به انتخابات رياس حتى نس
ــود و مردم با  ــرد تا روحانى مجددا پيروز ش فعاليت خواهم ك
مشاركت بيشترى در پاى صندوق ها ى راى حضور پيدا كنند، 
ــه راى روحانى حتى از 24 ميليون هم  باالتر برود. زيرا  چنانك
همچنان بر اين باورم كه حمايت اصالح طلبان از حسن روحانى 
ــت. اگر در انتخابات 96 از  ــت بوده اس در آن مقطع كامال درس
روحانى حمايت نمى كرديم در اين صورت نظام مديريتى كشور 
را كامال به دست اصولگرايان مى سپرديم و آن مجموعه جرياناتى 
كه در سال 84 تا 92 مديريت كشور را در دست گرفته بودند، 
يكبار ديگر بر روى كار مى آمدند و باز هم سياست ها و مشكالت 
ــال دوران احمدى نژاد تكرار مى شد. از اين رو، بايد اذعان  8 س

ــت از روحانى مرتكب هيچ  ــت كه اصالح طلبان در حماي داش
ــدند  اما اين رئيس جمهور بود كه به برخى از  ــتباهى نش اش
ــته حتى يك بار  ــال گذش ــت كرد و  در دو س وعده ها يش پش
ــى سخنى  هم از برخى از  وعده هايش به ويژه در حوزه سياس
ــليم جريانات اصولگرا شد. اما با اين همه،  به ميان نياورد و تس
ــردد در تصميمم هيچ تغييرى  ــر بازهم زمان به عقب بازگ اگ
ــبت به حمايت از حسن روحانى ايجاد نخواهد شد. چراكه  نس
در بسيارى از موارد پيشرفت يعنى اينكه به عقب بازنگرديم. به 
ــال  96 يكبار ديگر  همين دليل نبايد اجازه مى داديم كه در س
به عقب بازگرديم و رويدادهاى دو دولت نهم و دهم تكرار شود 
ــت هاى نادرست شان قوه  و يكبار ديگر جريانات تندرو با سياس
ــت بگيرند. اكنون هم معتقدم همچنان بايد  مجريه را در دس
از حسن روحانى حمايت كرد و وظيفه جريان اصالح طلب اين 
است كه اجازه ندهيم كشور يكبار ديگر به عقب بازگردد. چراكه 
اصالح طلبان از مردم خواستند كه در انتخابات شركت كنند و 

به روحانى راى دهند. 

1313 سياسى

 امـروز گفتـن اين سـخنان از سـوى دولت نـه تنها فايـده اى نـدارد بلكه از 
نظـر حاميـان روحانى بهانـه اى بيـش قلمداد نمى شـود. رئيس جمهـور امروز 
بـه جاى گله منـدى بايد تالش كنـد كه اختياراتـش را مطابق با قانون اساسـى 
از قـوه بـه فعـل درآورد نـه اينكـه بعـد از چند سـال بگويـد متاسـفم مردم، 
مـن اختياراتـى نـدارم و بايـد انتظارات تان بـا ميـزان اختيارات مـن مطابقت 

داشته باشد

 اگر مردم به سياسـت هاى گذشته راضى بودند همان رئيس جمهور قبلى را 
بر سـر كار مى آوردند. بنابراين وقتى جامعه به جريان ديگرى راى مى دهد اين 
مسئله بدين مفهوم است كه آنها خواهان اصالح هستند. زيرا اگر مردم به دنبال 
تداوم همان وضعيت در دولت نهم و دهم بودند در اين صورت به اصولگرايان 
راى مى دادند. اما به روحانى راى دادند تا برخى از سياست ها  به ويژه در حوزه 

سياست خارجه تغيير كند و اقتصاد ناكارآمد دولتى و...  دچار تغيير شود

 اى كاش نزديكان روحانى به ويژه آشنا 
و واعظى اين مسئله را به او مى گفتند كه 
شـما نه تنها دل اصولگرايان را به دست 
نياورديد بلكه حمايت راى دهندگان به 
خود را هم از دست داديد. سخنان آشنا 

كلى گويى هاى بى حاصل است

 در حاشيه قرار دادن اسحاق جهانگيرى 
به عنوان معاون اول رئيس جمهور و توجه 
بيش از حد به محمود واعظى و سپردن 
دولت به دسـت او، تصميـم عاقالنه اى 
نبود. چراكه بخشى از   مصيبت هايى كه 
بر سر اصالح طلبان آمده است به خاطر 
افزايـش قـدرت واعظـى و به حاشـيه 
رانده شـدن چهره هاى اصالح طلب در 

دولت بود

امروز با توجه به سالگرد  پيروزى حسن 
روحانى در انتخابـات 96 بايد بگويم اگر 
بازهـم زمـان به عقـب يعنى بـه همان 
انتخابـات ارديبهشـت ماه 96 بازگردد، 
از حسـن روحانى حمايـت مى كنم. حتى 
نسبت به انتخابات رياست جمهورى اخير 
بيشتر هم  فعاليت خواهم كرد تا روحانى 
مجددا پيروز شـود و مردم با مشاركت 
بيشترى در پاى صندوق ها ى راى حضور 
پيـدا كنند، چنانكـه راى روحانـى حتى از 
24ميليون هم  باالتر برود. زيرا همچنان 

بـر اين بـاورم كه حمايـت اصالح طلبان 
از حسـن روحانـى در آن مقطـع كامـال 
درست بوده است. اگر در انتخابات96 
از روحانـى حمايـت نمى كرديـم در اين 
صورت نظـام مديريتى كشـور را كامال 
به دسـت اصولگرايان مى سپرديم و آن 
مجموعه جرياناتى كه در سـال 84 تا 92 
مديريـت كشـور را در دسـت گرفته 
بودند، يكبار ديگر بر روى كار مى آمدند 
و باز هم سياسـت ها و مشكالت 8 سال 

دوران احمدى نژاد تكرار مى شد

سومين جلسه رسيدگى به اتهامات عليرضا زيبا 
ــار، وكالى تعيينى  حالت منفرد با حضور مستش
ــران، نمايندگان  ــتان ته ــع، نماينده دادس مداف
ــت قاضى  ــت به رياس ــركت ملى نف حقوقى ش
صلواتى در شعبه پانزدهم دادگاه انقالب اسالمى 

به صورت علنى برگزار شد.
ــه اظهار كرد:  قاضى صلواتى در ابتداى اين جلس
ــم در دو  ــه اى اين مته ــت 98 صفح كيفرخواس
جلسه قبل توسط نماينده دادستان قرائت گرديد 
ــيدگى به پرونده  و با توجه به اينكه در زمان رس
ــا زيبا حالت منفرد  ــك زنجانى، متهم عليرض باب
متوارى بوده لذا با پيگيرى شبانه روزى سربازان 
ــور  ــج) اين متهم در كش ــام زمان (ع ــام ام گمن
ــايى شده و در دى ماه سال 95،  دومينيكا شناس
توسط پليس بين الملل دستگير و نهايتا به كشور 

بازگردانده شده است.
ــركت  در ادامه قاضى صلواتى از مدير حقوقى ش
ــاكى پرونده به  ــت به عنوان ش ملى نفت خواس
ــر حقوقى  ــردازد. مدي ــكوائيه خود بپ قرائت ش
شركت ملى نفت گفت: شكايت شركت ملى نفت 
ــده و كليه  در تاريخ 94/10/1 به دادگاه ارائه ش
ــر اتهامات متهمين ارائه گرديده  مدارك مبنى ب
است؛ لذا پس از مشخص شدن نقش عليرضا زيبا 
حالت منفرد در راستاى فرآيند مجرمانه اقدامات 
 HK بابك زنجانى و ساير شركا، وكالى شركت
ــر بر  ــكايت الزم را داي ــخ  94/10/12 ش در تاري
كالهبردارى، تحصيل مال نامشروع و خيانت در 

امانت به مرجع قضايى تقديم كردند.
وى افزود: از ديگر اتهامات اين فرد كه نسبت به 
ــده جرم جعل و استفاده از سند  ــكايت ش آن ش
ــركت HK است كه اين  مجعول در سربرگ ش

اقدام از سوى متهم محرز مى باشد.
قاضى صلواتى ضمن تفهيم اتهام به متهم گفت: 
ــاركت در اخالل  ــات جنابعالى داير بر مش اتهام

ــور همراه با  عمده و كالن در نظام اقتصادى كش
ــد اقتصادى محكوم به اعدام، مشاركت در  مفس
كالهبردارى از شركت HK و پولشويى به مبلغ 
يك ميليارد و 200 ميليون يورو است، دفاعيات 

خود را شرح دهيد.
ــاره به نحوه  ــت منفرد ضمن اش متهم زيبا حال
ــال  ــك زنجانى گفت: در س ــنايى خود با باب آش
84، جهت تحصيل فرزندانم به مالزى مهاجرت 

ــود را رفته رفته  ــت اقتصادى خ ــم و فعالي كردي
ــل كردم كه به  ــران قطع و به مالزى منتق در اي
ــتم با  ــيون توانس جهت فعاليت در كار دكوراس
شخصيت ها و با مقامات مالزى ارتباط برقرار كنم 

و به خانه هاى آن ها بروم.
ــفرى كه مشاور  ــال 89، در س متهم گفت: در س
ــت وزير مالزى به ايران داشت همراه  عالى نخس
ــفر نيز به كيش رفتم  وى بودم كه در طى اين س
ــنا شدم. او در  و در آنجا با آقاى بابك زنجانى آش
ــفر كه مهمان وى بوديم به من گفت  طى آن س

كه نياز به مجوز تاسيس صرافى در مالزى دارد.
ــزود: در آن مقطع اينجانب هيچ اطالعات  وى اف
ــه در داخل ايران و  ــتم بانكى چ دقيقى از سيس
ــا آقاى زنجانى  ــتم؛ ام ــه در خارج از آن نداش چ
ــت به  ــا قول همكارى گرفت. پس از بازگش از م
ــنهاد خريدارى بانك سرمايه گذارى  مالزى پيش
اسالمى با نام FIIB را كه در منطقه الوان بود و 
هيچ گونه فعاليت نداشت را ارائه كردم و بالفاصله 
ــناد را براى زنجانى فرستادم كه با استقبال او  اس

مواجه شد.
متهم ادامه داد: پيش از اين آقاى زنجانى توسط 
ــتند براى  ــى خود كه در مالزى داش وكالى ايران

اخذ مجوز بانك اقدام كرده بود و يك شركت به 
نام آيوان تو آيوان تأسيس كرد تا حواله جات را از 
ــق بانك CIM جابه جا كند، وى با توجه به  طري
ــتان و يك موسسه  خريد مجوز بانكى در گرجس
مالى در كردستان عراق مشكل سابقه بانكى خود 
ــكل اقامت مطرح  را حل نموده و پس از آن مش
بود كه اين مشكل نيز با اخذ اقامت دوبى توسط 
ــت 4 ماه  ــد و بعد از گذش ــاى زنجانى حل ش آق
ــك زنجانى منتقل  ــل و انتقال مجوز به باب از نق
ــد؛ اما صحبتى بابت دستمزد  ــتقر ش و دفتر مس
اينجانب ننمود كه از طريق بابك زنجانى معادل 
ــان به عنوان  ــان را در آن زم ــون توم 600 ميلي

دستمزد خود اعالم نمودم كه در تهران دريافت 
كنم كه 150 ميليون تومان به عنوان حق معرفى 
پرداخت شد و آقاى زنجانى اين بانك را همراه با 
دفتر در اختيار وكالى ايرانى خود قرار داد و من 
اصال در شعبه بانك آقاى زنجانى حضور نداشتم؛ 
ــد و  ــتر ش ــا ارتباط من روز به روز با وى بيش ام
ــروع شد كه مشخص گرديد  مشكل از جايى ش
ــكان انتقال ــك در خارج ام ــتن بان حتى با داش

حواله جات وجود ندارد.
متهم زيبا حالت منفرد اظهار كرد: به جاى درج 
نام شركت هاى ايرانى در پيش فاكتور ها چندين 
ــا ردى از ايران و  ــد ت ــركت در مالزى ثبت ش ش
ــا اين اقدام  ــى به جا نماند و ب ــركت هاى ايران ش
تحريم هاى ظالمانه اتحاديه اروپا و آمريكا بال اثر 
ــك موجود در اين كار به حدى  ــد. البته ريس ش
ــديد بود كه ممكن بود تمام اعتباراتى كه در  ش
مالزى به دست آورده بودم و همچنين در عرصه 
ــت بدهم و همچنين بر زندگى  بين المللى از دس

ــل مى كردند تاثير  ــه در اروپا تحصي فرزندانم ك
ــد؛ اما به لحاظ معنوى احساس غرور  داشته باش
و افتخار مى كردم كه در ميدان جنگ اقتصادى 

سد شكن بودم.
ــود كه من از اقدامات  ــزود: اين در حالى ب وى اف
بابك زنجانى خبر نداشتم و سرور هاى سوئيفت 
نيز از طريق خانم مهربانى در تهران اداره مى شد.

ــن اعتراف مى كنم در  ــم منفرد بيان كرد: م مته
كشورى غير از وطنم به نفع وطنم ممنوعيت هاى 
ناشى از تحريم ها را نقض كردم. من توانمند بودم 
ــيرى  ــت به وطن در مس ــتاى خدم كه در راس
قرار گيرم كه آن را امروز دكترين تحريم مى ناميم. 
ــى در حال  ــه اينكه بابك زنجان ــن با اعتماد ب م
دور زدن تحريم هاى بين المللى است و مورد وثوق 
است اين اقدام را انجام دادم، بنده به هيچ عنوان 
ــتم و  ــز آن كه عرض كردم نداش ــچ نيتى ج هي
ازطرفى هيچ گونه رابطه علت و معلولى با همكارى 
بنده و اتهامات بابك زنجانى وجود نداشته است.

ــرس بنده با  ــفانه آنچه كه بازپ ــت: متاس وى گف
عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع ارائه نمود 
دستمزدم بوده و در خصوص آگاهى اينجانب از 
ــك زنجانى كه يكى از داليل اتهامى  اقدامات باب
ــه در زمان  ــت ك ــت الزم به توضيح اس بنده اس
همكارى با بابك زنجانى تماسى از شركت نيكو با 
ــد و از من خواست تا به آنجا بروم  بنده گرفته ش
كه در ادامه يك فقره LC به مبلغ 330 ميليون 
يورو به بنده نشان دادند و من به محض مشاهده 
ــدم كه به هيچ عنوان چنين  آن LC متوجه ش
ــت كه در ادامه  ــايش اعتبار نشده اس رقمى گش
تماسى از بابك زنجانى دريافت نمودم كه به من 

گفت: آقاى منفرد پايت را از گليمت درازتر نكن 
ــا اجازه و همكارى  ــخ گفتم من ب كه من در پاس

شما به آنجا رفتم.
ــان كرد:  ــر نش ــرد خاط ــت منف ــم زيباحال مته
اطالع رسانى اينجانب از جعلى بودن LC مذكور 
ــبب كدورت من با زنجانى شد و پيامك هاى  س
ــن و خيانتكار را  ــا عناوين خائ ــى در پى وى ب پ
ــت كه پس از آن ديگر با وى ارتباطى  در برداش
ــتم. اينجانب در خصوص LC مورد اشاره  نداش
طرف سوال واقع شدم و بدون هيچ چشمداشت 
ــتم چنانچه در خصوص مبلغ  و الزامى بيان داش
ــرى كه پى به عدم اصالت آن مى بردم قطعا  ديگ

اطالع رسانى مى كردم.
ــخنان خود در خصوص شكايت  وى در ادامه س
ــت  ــوال اينجاس ــركت ملى نفت نيز گفت: س ش
ــا آقاى زنجانى به امضا  ــندى بوده كه ب كه آيا س
ــاركتى در آن داشته  ــند و من مش ــانده باش رس
ــتند. اصال مرا  ــراردادى با بنده داش ــم و يا ق باش

مى شناسند؟
ــركت ايزوت و  ــم افزود: در خصوص ثبت ش مته
تهيه دو بندر نفتى در چين توسط اينجانب الزم 
به توضيح است كه ميعانات گازى به جهت بوى 
بسيار بد به داليل زيست محيطى و خطراتى كه 
دارد هيچ كشورى چه در تحريم و چه غير از آن 
حاضر به قبول اجاره دادن انبار براى آن نبوده و 
نيست كه در موضوع سانچى نيز شاهد بوديم كه 
چه حادثه اى در پى انفجار ميعانات گازى رخ داد.

ــب حدود ساعت سه  متهم منفرد گفت: يك ش
صبح به وقت مالزى شماره اى ناشناس از سوئيس 
ــاى زنجانى بود و در  ــا من تماس گرفت كه آق ب

خصوص محصولى صحبت كرد و گفت كه براى 
ــكه بايد  5 فروند نفتكش معادل 11 ميليون بش
ــازن تهيه كنى كه من گفتم اصال اطالعى از  مخ
ــودش نيز اطالعى  ــدارم كه وى گفت، خ نفت ن
ــدارد به هر حال قول پيگيرى دادم و از روز بعد  ن
پيگير اين موضوع شدم كه با پاسخ منفى مقامات 
ــدم و علتى كه مطرح مى كردند  مالزى مواجه ش

مربوط به مسائل زيست محيطى بود.
ــب را فورا به اطالع بابك زنجانى  وى گفت: مرات
ــراردادى در اين  ــل از اينكه وى ق ــاندم، غاف رس
ــاس توانايى هاى  خصوص امضا كرده بود و بر اس
ــرارداد رفته بود  ــن ق ــزى زير بار اي ــن در مال م
ــدام را  ــدم در چين اين اق ــا موفق ش ــه نهايت ك

انجام دهم.
ــرد: در ابتدا وى  ــان ك ــم در ادامه خاطرنش مته
ــار تفويض قرارداد ميعانات  (بابك زنجانى) اختي
گازى را به شركت HK داد، اما صاحبان مخازن 
ــد  به خاطر تحريم بودن HK نپذيرفتند اين ش
ــه قرارداد را با  ــركت ديگرى آوردند و ادام كه ش
شركت تازه تاسيس پترو مسترز تنظيم نمودند 
ــد بابك زنجانى  ــكه از ي و عمال 11 ميليون بش
 HK خارج و در اختيار مدير عامل و رئيس وقت

قرار گرفت.
ــار كرد: من  ــه دفاعيات خود اظه متهم در ادام
ــك زنجانى با  ــات آقاى باب در هيچ يك از جلس
ــتاى  ــركت هاى نفتى نبوده ام و صرفاً در راس ش
ــراى دور زدن تحريم ها به  ــور و ب ــك به كش كم
ــازى محموله هاى نفتى  ــى و ذخيره س جابه جاي
ــى از قرارداد  ــدام مى كردم و هيچ گونه اطالع اق

آقاى زنجانى با وزارت نفت نداشته و ندارم.
به گزارش ميزان، در نهايت قاضى صلواتى ختم 
اين جلسه رسيدگى را اعالم كرد و گفت: جلسه 
ــنبه يكم خردادماه ساعت 10  بعدى روز چهارش

صبح برگزار مى شود.

دادگاه رسيدگى به اتهامات عليرضا زيبا حالت منفرد
یون یورویی جعبه سیاه پرونده نفتی یارد و ۲۰۰ می شویی یک می پو

صادق زيباكالم در سالگرد پيروزى دولت به آفتاب يزد گفت: 

دولت روحانى گل گير است
اگر به جاى سعيد حجاريان بودم به حسن روحانى پيشنهاد مى دادم استعفا ندهد و بماند زيرا رفتن وى شرايط را تغيير نمى دهد

ِ



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

14 سه شنبه ۳۱ اردیبهشت  ۱۳98    شماره 5۴6۱ گزارش 

آفتاب یزد : در این گزارش هر چه می نویس��یم 
یک منبع بیش��تر ندارد؛ کتابچه ای که سازمان 
محیط زیس��ت اس��تان یزد با عن��وان: »پناهگاه 
حیات وحش دره انجیر« منتشر کرده است! سال 
انتش��ار 1388 و ناش��ر اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان یزد و اما چند نکته!
گزارشی در مهرماه 97 توس��ط خبرگزاری ایلنا 
منتشر می شود با عنوان: » صدور مجوز اکتشاف 

معدن از روی ناچاری و نگرانی!«. 
در مت��ن این گ��زارش چند مصاحب��ه خواندنی 

وجود دارد؛ یکی مصاحبه مرتضی اسامی )عضو 
موسس��ه انجمن یوزپلنگ ایران��ی( که می گوید: 
»منطقه دره  انجیر در اس��تان ی��زد از مهم ترین 
کریدورهای مهاجرت یوزپلنگ به حساب می آید، 
براس��اس مطالعات��ی که در ای��ن منطقه صورت 
گرفت��ه به طور تقریبی هم��ه یوزپلنگ هایی که 
در دره انجیر و بافق تصویرشان توسط دوربین ها 
گرفته ش��ده، بیش از یک بار از این منطقه عبور 
کرده اند و این نش��ان دهنده این اس��ت که این 
منطق��ه از لحاظ مهاجرتی چق��در حائز اهمیت 

است.«
مصاحب��ه دیگر ام��ا مربوط می ش��ود به حمید 
ظهراب��ی )معاون محیط زیس��ت طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست( که معتقد 
اس��ت: »تفاهم نامه اکتشاف معدن D19 در دره 
انجیر یک تفاهم برد- برد است و اگرچه سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با توجه ب��ه نامه وزارت 
 صنع��ت، مع��دن و تجارت به ریاس��ت جمهوری 
در خص��وص دریافت مجوز معدن در این منطقه 
به ناچار مجوز را صادر کرده اس��ت، اما توانس��ته 
بر اس��اس ای��ن تفاهم نامه دو منطق��ه کم کی و 
منطق��ه  ش��یرکوه را ب��ه مناطق حفاظت ش��ده 
 تح��ت حفاظت س��ازمان محیط زیس��ت اضافه

 کن��د.« نکته قابل تأمل اما جمله ای اس��ت در 
متن همی��ن گزارش:» پس از مدت ها مناقش��ه 
میان سازمان محیط زیس��ت و مسئوان معدن 
چادرملو برای گرفتن مجوز اکتشافات معدنی در 
منطقه آنومالی D19 در شهرستان بافق، بااخره 
مس��ئوان معدن موفق شدند، مجوزهای ازم را 
برای »اکتش��افات مقدماتی در D19 « دریافت 
کنند؛ اتفاقی که به نظر برخی ها باید آن را تغییر 
رویکرد در سازمان محیط زیست با ورود عیسی 
کانتری به عنوان رئیس جدید این سازمان تلقی 
کرد، زیرا در چند س��ال گذش��ته رئیس پیشین 
س��ازمان محیط زیس��ت ایران مخالف هر گونه 
 D19 انجام عملیات معدن��ی در منطقه آنومالی

بود.«
 حمی��د ظهراب��ی ام��ا در حوال��ی اس��فند 97
 حرف ه��ای جالب توجه تر، تأم��ل برانگیزتر و 

تأسف بارتر نیز می زند:
یکی این که:» این معدن یکی از معادنی است که 
پیشنهاد کسب مجوزش به سازمان محیط زیست 
داده ش��ده و اعتقاد داریم ذخی��ره خیلی خوبی 
در این مع��دن وجود دارد و چ��ون این آنومالی 
برخاف تص��ور در قلب مناط��ق تحت حفاظت 

محیط زیست قرار ندارد!«
دوم ای��ن ک��ه:» یوزها عرض های ش��مالی را به 
عرض های جنوب��ی ترجیح داده ان��د و جمعیت 
یوزه��ا در ی��زد و فارس کم ش��د و به خراس��ان 

شمالی و سمنان مهاجرت کردند.«
 س��وم اما نکته ای تأمل برانگیز و انحرافی اس��ت:
» در واق��ع با کاهش جمعیت یوز در این مناطق، 
حساس��یت ما برای مخالفت با اس��تخراج از این 
 معدن کمتر ش��د.« آقای ظهرابی! اطاعات غلط
  به ش��ما داده اند ی��ا عمداً برخ��ی واقعیت ها را

 نمی بینید؟! آقای ظهرابی نخست وجود D19 در 
 قلب مناطق تحت حفاظت محیط زیست را کتمان 
می کند، س��پس از تغییر مسیر یوزها می گوید و 
دست آخر از کاهش جمعیت یوزها اما تمامی این 

موارد انحرافی و مغالطه آمیز است زیرا؛ 
� اگ��ر D19 در قلب مناطق تحت حفاظت محیط 
زیس��ت قرار ندارد پس دلیل س��ال ه��ا مخالفت و 
پافش��اری بر ممنوعیت فعالیت های معدنی در این 

منطقه چه دلیلی دارد؟!
� اگر یوزها تغییر مس��یر داده اند که چرایی این 
تغییر مس��یر را می توان با حضور کارشناس��ان 
خبره زیس��تی و جانوری بررسی کرد گونه های 
دیگ��ر جانوری و گیاهی از نظ��ر »معاون محیط 
زیس��ت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 

محیط زیست«هیچ اهمیتی ندارند؟!
nکتابچه پناهگاه حیات وحش

  دره انجیر چه می گوید؟!
منطق��ه دره انجی��ر � نی باز به دلی��ل دارا بودن 
ارزش های مختلف محیط زیس��تی و به منظور 

حف��ظ و حراس��ت از حی��ات وحش، پوش��ش 
 گیاه��ی و تأمی��ن امنی��ت ب��رای بق��ا و ازدیاد 
جمعیت های جانوری و ... از سال 1367 با عنوان 
منطقه ش��کار ممنوع دره انجیر، آریز، باجگان و 
 با وس��عتی در حدود 700هزار هکت��ار در محدوده 
شهرس��تان های اردکان و بافق آگهی رسمی شد. 
در س��ال 1375 بخ��ش هایی از منطق��ه که از 
قابلیت های باایی برخوردار بود به عنوان منطقه 
حفاظت شده کوه بافق واقع در حوزه استحفاظی 
شهرستان بافق به تصویب شورای عالی حفاظت 
محیط زیس��ت رس��ید و مابقی عرصه، حس��ب 
 قابلی��ت ه��ای اکولوژیک��ی ب��ا ح��ذف و الحاق 
بخش هایی از مناطق اطراف در تاریخ 21 خرداد 
1381 با وس��عت 175هزار و 302 هکتار ارتقاء 
سطح یافت و به عنوان پناهگاه حیات وحش دره 
انجیر در زمره مناطق چهارگانه س��ازمان محیط 

زیست قرار گرفت.
آن ط��ور ک��ه از اطاع��ات کتابچه م��ورد بحث 
برمی آی��د؛ در ای��ن منطق��ه 11 گون��ه گیاهی 
دارای ارزش حفاظت��ی وج��ود دارد ک��ه برخی 
منحص��ر بفرد اس��ت. ف��ارغ از این تع��داد گونه 
گیاهی دارای ارزش حفاظتی، مهمترین گیاهان 
شناسایی ش��ده در منطقه به 12 نوع می رسند 
 از جمله درمنه دش��تی، بهوه ش��ور، اس��کنبیل 
کرمانی و... از منظر حی��اط وحش اگرچه اصرار 
ظهرابی »معاون محیط زیس��ت طبیعی و تنوع 
زیستی س��ازمان حفاظت محیط زیست«بر یک 
گونه و آن نیز یوزهای رخت س��فر بربسته است 

اما این منطقه دارای 15 نوع پس��تاندار)از قوچ و 
میش گرفته تا گربه وحشی، کاراکال، روباه شنی 
و خارپشت برانت ( و 24 نوع پرنده)کبک، تیهو، 
زاغ بور، عقاب دشتی و...(نیز می باشد ضمن آنکه 
در این منطقه اگرچ��ه تاکنون مطالعات جامعی 
در م��ورد فون خزندگان پناه��گاه حیات وحش 
دره انجیر انجام نش��ده ولیکن بررس��ی اجمالی 
خزندگان استان توس��ط کارشناسان متخصص 
 حاکی از غنای زیس��تی خزندگان این منطقه با 
 توج��ه به ش��رایط اکولوژیکی حاک��م بر پناهگاه 
می باش��د. بزمج��ه بیابان��ی، آگامای س��روزغی 
خاکستری، آگامای اس��تپی، سوسمار بیابانی دم 
دراز ایرانی، سوس��مار خاردم ایرانی، مارش��اخدار 
و اک پش��ت مهمی��زدار از جمل��ه خزن��دگان 
 شناسایی شده در پناهگاه حیات وحش دره انجیر 

می باشند.

nنکته آخر: 
 آفت�اب یزد با بررس�ی اجمالی ب�ه اطاعات 
 ذی قیمتی دست یافته که حکایت از احتمال
 س�وء مدیریت های منتهی ب�ه صدور مجوز 
اکتشاف در این منطقه شده، اسناد و مدارک 
که ل�زوم بازنگری در مجوزهای صادر ش�ده 
را الزامی می کند! بررس�ی های انجام گرفته 
 از س�وی روزنامه آفتاب یزد به زودی منتشر

 خواهد شد.

 آقای ظهرابی! اطاعات غلط به شما داده اند یا عمداً برخی واقعیت ها را نمی بینید؟!

در واگذاری بدون تشریفات معدن D19 مسئله فقط یوزها نیستند!

نام فارسیردیف
کبک1
تیهو2
زاغ بور3
باقرقره شکم سیاه4
کبوتر چاهی5
کاغ نوک سرخ6
هوبره7
کاغ ابلق8
سنگ چشم خاکستری9

باقرقره گندمی10
چکاوک بیابانی 11
چلچله12
دم جنبانک ابلق13
دلیجه کوچک 14
سارگپه معمولی15
دلیجه16
سارگپه پابلند 17
قرقی18
عقاب دشتی19
شاهین20
عقاب مارخور21
چک چک ابلق22
چکاوک کاکلی23

نام فارسیردیف
قوچ و میش1
کل و بز2
جبیر3
یوزپلنگ4
روباه معمولی5
شغال6
گرگ7
خرگوش8
تشی9

کاراکال10
گربه وحشی11
شاه روباه12
پلنگ ایرانی 13
روباه شنی14
خارپشت برانت 15

نام فارسیردیف
کاه میرحسن دم عقربی1
تنگرس2
گون درختچه ای3
4---
کاروانکش5
وشا6
آنغوره7
سگ دندان خاردار8
شور یزدی9

آویشن شیرازی10
شنگ اسبی کم گل11

پرندگان حیات وحش دره انجیر 

پستانداران حیات وحش دره انجیر

فهرست گیاهان دارای ارزش حفاظتی 

نام فارسیردیف
درمنه دشتی1
قیچ2
گون3
بهوه شور4
اسکنبیل کرمانی5
پرند6
چوبک7
کاه میرحسن8
اشنان9

گز10
ارمک بیابانی11
خیارک12

مهم ترین گیاهان شناسایی شده در منطقه 

 رئی��س س��تاد مرکزی بزرگداش��ت حماس��ه 
آزادس��ازی خرمش��هر گفت: به این مناسبت و 
با همکاری تمامی دس��تگاه های دولتی به ویژه 
نیرو های مس��لح، بیش از 500 برنامه اصلی در 
سراس��ر کشور برگزار می شود.س��ردار سرتیپ 
بس��یجی »بهمن کارگر« رئیس ستاد مرکزی 
بزرگداش��ت حماسه آزادس��ازی خرمشهر در 
نشس��ت خبری بزرگداش��ت س��ی و هفتمین 
سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با اشاره به 
برنامه ه��ای بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های 
دف��اع مق��دس در این ایام اظهار داش��ت: این 
بنیاد همچون س��ال های گذش��ته برنامه های 
خود را در راس��تای نش��ر و تروی��ج فرهنگ و 
ارزش ه��ای دف��اع مقدس در سراس��ر کش��ور 
 برگزار می کند.رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت
  حماس��ه آزادسازی خرمش��هر گفت: عملیات 
 بیت المقدس یکی از مهم ترین عملیات های دوران
 دفاع مقدس است که بعد از این عملیات توازن 
سیاس��ی و نظامی به نفع جمهوری اس��امی 
ایران تغییر کرد و ابرقدرت ها نیز به این نتیجه 
رسیدند که ایران اسامی در برابر آن ها تسلیم 
نخواهد شد.سردار کارگر با بیان اینکه عملیات 
بیت المقدس نقطه عطف وحدت بین نیرو های 
مس��لح اعم از ارتش و س��پاه، نیروی انتظامی 
و جه��اد س��ازندگی و... بود، اف��زود: نیرو های 
مس��لح، همه اقش��ار، اصناف، ادیان و مذاهب 
ایران اسامی در این عملیات حضور داشتند و 
توانستند با وحدت، همدلی و از خودگذشتگی 
نصرت الهی را ش��امل حال خ��ود کنند.رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
با تاکید بر اینک��ه عملیات بیت المقدس برای 

جمه��وری اس��امی ای��ران فتح الفت��وح بود، 
 تصری��ح ک��رد: در ای��ن عملیات پن��ج هزار و 
700 کیلومتر مربع از خاک کشورمان آزاد شد 
و بیش از 19 هزار نفر از نیروهای دشمن بعثی 
به اس��ارت درآمدند.س��ردار کارگر خاطرنشان 
کرد: امیدواریم با گرامیداش��ت روزهای سوم و 
چه��ارم خرداد گامی در جه��ت اهداف الهی و 
متعالی نظام مقدس جمهوروی اس��امی ایران 

برداشته باشیم.وی در ادامه گفت: به مناسبت 
گرامیداش��ت حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر 
بیش از 500 برنامه اصلی در سراس��ر کش��ور 
برگزار خواهد ش��د که این برنامه ها با همکاری 
تمام��ی دس��تگاه های دولتی بوی��ژه نیرو های 
مس��لح برگزار می شود.س��ردار کارگر در ادامه 
از برگ��زاری دوازدهمین کنگ��ره ملی تجلیل 
از ایثارگ��ران در روز دوم خ��رداد ماه با حضور 
خانواده های ش��هدای اصحاب رسانه و ریاست 
محت��رم جمهوری خبر داد و افزود: جش��نواره 
ملی شعر جوان نیز با عنوان کنگره »چاووشی 
بیداران« یکی دیگر از برنامه های ستاد مرکزی 

 بزرگداش��ت حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر
 اس��ت. وی همچنی��ن از رونمایی 200 عنوان 
کتاب دفاع مقدس در سراس��ر کشور و نشست 
تخصص��ی و کرس��ی روایت گ��ری ب��ا موضوع 
حماس��ه خرمش��هر خبر داد.س��ردار کارگر با 
بیان اینکه مقرر ش��ده تا همه استان ها تا سال 
1400 دائره المعارف یا دانش��نامه دفاع مقدس 
را منتشر کنند که این در واقع بیانگر نقش آن 
استان در دوران دفاع مقدس است، خاطرنشان 
ک��رد: در این رابطه از 3 جلد، دانش��نامه دفاع 
مقدس در س��طح اس��تان ها رونمایی خواهیم 

کرد.
وی با اش��اره به برگزاری مراسم نمادین زنگ 
مقاومت در س��طح مدارس گف��ت: با توجه به 
اینکه سوم خرداد امسال به روز جمعه منتهی 
شده است، زنگ مقاومت در روز چهارم خرداد 
در تمامی مدارس کش��ور به ص��دا در خواهد 
آم��د.وی از بازدید رایگان مردم از موزه انقاب 
اس��امی و دفاع مقدس و همه موزه های دفاع 
مقدس سراس��ر کش��ور در این ایام خبر داد و 
اظهار داش��ت: امیدواری��م برنامه هایی که قرار 
اس��ت در کل کشور انجام ش��ود، با اخاص و 
هم افزایی همراه ش��ده و اثرگذار باشد.س��ردار 
کارگر س��وم خرداد را جش��ن پی��روزی ملت 
ایران دانست و گفت: همانطور که از اسم سوم 
خرداد مش��خص اس��ت. این روز، روز پیروزی 
اس��ت که امیدواریم همه مردم و به ویژه نسل 
نوجوان و جوان بتوانن��د از برنامه های ما بهره 
بگیرن��د. حضور فعال در فضای مجازی یکی از 
برنامه ه��ای جدی ما خواهد بود؛ چراکه امروزه 
فضای مجازی نقش بسزایی در انتقال فرهنگ 
دفاع مقدس دارد.به گزارش دفاع پرس،رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
گفت: ما در اس��تان خوزستان س��اخت چهار 
م��وزه دفاع مقدس را پیش بین��ی کرده ایم که 
س��ال گذش��ته موزه  دزفول را افتتاح کردیم و 
امس��ال نیز موزه آبادان را افتتاح خواهیم کرد 
که یک موزه با جاذبه های طبیعی است. جالب 
است که پیشرفت ساخت موزه خوزستان بیش 
از انتظ��ار ما بود چراکه اس��تاندار خوزس��تان 
بس��یار هم��کاری خوب��ی دارن��د. در موضوع 
 دف��اع مق��دس و موزه ه��ا همه اس��تانداری ها
 هم��ت و کمک کردند و در مراس��مات س��وم 
خرداد نیز مس��وول ستاد، اس��تاندارها هستند 
و دبی��ری آن برعه��ده حف��ظ آثار اس��تان ها 
 می باش��د ل��ذا م��ا از کمک های آن ها تش��کر

 می کنیم.

سردار کارگر خبر داد 
برگزاری ۵۰۰ برنامه اصلی به مناسبت حماسه آزادسازی خرمشهر 

عملی��ات بیت المق��دس برای 
ای��ران  اس��امی  جمه��وری 
ای��ن  در  ب��ود،  الفت��وح  فت��ح 
پن��ج ه��زار و 700  عملی��ات 
خ��اک  از  مرب��ع  کیلومت��ر 
 کشورمان آزاد ش��د و بیش از 
19 هزار نفر از نیروهای دشمن 

بعثی به اسارت درآمدند  اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذیل را از طریق سامانه ستاد برگزار نماید:

vنوع تضمین شرکت در مناقصه مطابق با آئین نامه تضمین معامات دولتی تهیه و ارائه گردد.
vتاریخ و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ ۱۳98/۰۲/۲9 لغایت ۱۳98/۰۲/۳۱به آدرس س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشاني 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
vبرای موارد ۱ و ۲ ارائه گواهی تأیید صاحیت شرکت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و برای مورد ۳ ارائه گواهي صاحیت رشته راه و باند فرودگاه 

صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و برای همه موارد ارائه گواهی صاحیت ایمنی کار ، الزامی می باشد.
vتاریخ و مهلت تحویل اسناد : مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد ، اسناد دریافتي را تکمیل و تا زمان مقرر در سایت ستاد بارگذاري  نمایند . 

vمهلت تحویل اس�ناد برای موارد ۱ و ۲ س�اعت 8 صبح۱۳98/۰۳/۱۱و  برای مورد ۳ س�اعت 8 صبح ۱۳98/۰۳/۱8 و زمان بازگشایي پاکات مناقصه 
ساعت 9 صبح روزتحویل اسناد در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل مي باشد.حضوریک نفر نماینده با معرفي کتبي از طرف شرکت ، 

در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.)آگهي در دو نوبت ، به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد(.

ردیف            نام پروژه              مدت پیمان )ماه(   برآورد اولیه )ریال(        مبلغ  تضمین )ریال(           ارزیابی کیفی

1

2

3

اپراتوری ماشین آات 
راهداری  تجدید مناقصه
نگهبانی اکیپ و کارگر 
راهدار)تجدید مناقصه(

بهسازی محور بافق – 
کوشک )تجدید مناقصه(

12

12

6

   16.451.544.216

5.546.277.532

18.545.942.869

823.000.000

277.315.000

927.300.000

ندارند

ندارند

نوبت دوم

دارد

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده اي  استان یزد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 97/11

استخدام نیرو
بنیاد نیکوکاری دس�ت های مهربان در استان یزد برای تکمیل کادر مشارکت های 
مردم�ی س�ازمان از عاقمندان به فعالیت های نیک�وکاری و اجتماعی دعوت به 
همکاری می نماید. افراد می توانند با هر مدرک و رشته ای که هستند در این بنیاد 
بصورت پاره وقت مش�غول به کار شوند که نقطه ی عطف این کار، تعامل با مردم و 
جذب حامی برای نیازمندان است و کارشناس بنیاد می تواند از حقوق و مزایای خوبی 

برخوردار شود. اهم شرایطی که برای فعالیت در این سازمان ازم است :
vجنسیت : آقا و خانم

vداشتن روابط عمومی باا
vعاقمند به فعالیت های اجتماعی و نیکوکاری

vفعال، با انگیزه و خاق
vعاقمند به آموزش و یادگیری

vداشتن آراستگی ظاهری
vهدفمند، متعهد و مسئولیت پذیر

ش�ما می توانید برای کس�ب اطاعات بیش�تر و گرفتن وقت مصاحبه با شماره 
۰۳5۳6۲۲۳۲۰8 و داخلی ۱۰۱ تماس حاصل نمایید. 

روزهای کاری : شنبه تا چهارشنبه - از ساعت 7:۳۰ الی ۱6:۳۰ )پنجشنبه و جمعه 
سازمان تعطیل است.



ــازمان انرژى اتمى از چهار برابر شدن توليد اورانيوم  سخنگوى س
ــده 3.67 در نطنز خبر داد.بهروز كمالوندى گفت: از امروز  غنى ش
در سايت نطنز چهار برابر طرفيت قبلى كه توليد اورانيوم غنى شده 

داشتيم، توليد خواهيم كرد.
ــوالى مبنى بر اينكه «آيا در فرصت ــخ به س وى همچنين در پاس

 60 روزه از سقف 300 كيلوگرم عبور خواهيم كرد؟»، گفت: ما به 

ــقف در كمتر از چند هفته عبور مى كنيم. ما قبًال  زودى از اين س
عالوه بر غناى 3.67 روى غناهاى ديگر هم كار مى كرديم و توليدات 

ــتيم اما از اين به بعد تمركزمان روى غناى 3.67  داش
است. سخنگوى سازمان انرژى اتمى در پاسخ به سوال 
ديگرى مبنى بر اينكه «چه تغييرات فنى ديگرى انجام 
ــده است، ــده كه ظرفيت توليدات چهار برابرى ش ش

 در حالى كه در چارچوب برجام همچنان قرار داريم؟»، 
اظهار كرد: تغييرات فنى را ايجاد كرديم كه ظرفيت ما را در توليد 
اورانيوم با غناى 3.67 چهار برابر مى كند و مقدار باقيمانده تا سقف 
ــود اما اجازه دهيد فعًال  300 كيلو ظرف چند هفته تكميل مى ش

در رابطه با اين تغييرات فنى ايجادشده چيزى نگويم.
ــخ به اين سوال  ــنا، كمالوندى در پاس به گزارش ايس
ــتور  ــازى 20 درصدى در دس كه «چه زمانى غنى س
كار قرار مى گيرد؟»، خاطرنشان كرد: ما براساس نياز 
فنى غناى خود را تغيير مى دهيم. همچنين براساس 
دستور مقامات كشور اين ظرفيت مى تواند به 20 درصد تغيير كند 
و همانطور كه آقاى صالحى قبالً گفتند ظرف چهار روز مى توانيم 

توليد اورانيوم تا غناى 20 درصد را شروع كنيم. 

سه شنبه  31 ارديبهشت  1398    شماره 5461 سياسى

وزیر خارجه عمان  در تهران 

د ار  برابر  ز  چ ط ده در  ی  ی غ ولید اورا روز  دی: از ا 5کمالو

يوسف بن علوى وزير امور خارجه روز گذشته وارد تهران شد.به گزارش اداره 
كل اطالع رسانى و سخنگويى وزارت امور خارجه، وزير امور خارجه عمان 

پس از ورود به تهران با محمد جواد ظريف رئيس دستگاه ديپلماسى جمهورى 
اسالمى ايران ديدار و در خصوص روابط دو جانبه و مهم ترين مسائل منطقه اى و 

بين المللى گفت وگو و تبادل نظر كرد.

1515 aftab.yz@gmail.com

بعد از انفجارھای اخیر بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا ترامپ در توئیتی خصمانه 
در ارتباط با ایران می نویسد: «اگر ایران می خواھد بجنگد، این به طور رسمی 

 پایانش خواھد بود. ھرگز آمریکا را دوباره تھدید نکنید.»

آفتـاب يزد- گروه سياسـى: بعد از انفجارهاى 
ــفارت آمريكا ترامپ در  اخير بغداد در نزديكى س
ــد:  ــى خصمانه در ارتباط با ايران مى نويس توئيت
«اگر ايران مى خواهد بجنگد، اين به طور رسمى 
 پايانش خواهد بود. هرگز آمريكا را دوباره تهديد 

نكنيد.»
اين در حالى است كه وزير امور خارجه كشورمان 
در واكنش به پيام توئيترى دونالد ترامپ، ادعاى 
تهديدآميز وى را با اشاره به واقعيت هاى تاريخى 
ــه رئيس جمهور آمريكا توصيه  بى تاثير خواند و ب

كرد: «هيچ وقت يك ايرانى را تهديد نكند.»
ــد ترامپ به  ــت: «دونال محمدجواد ظريف، نوش
ــت يابد  تحريك تيم بى، اميد دارد به چيزى دس
كه اسكندر، چنگيز و ديگر متجاوزين در آن ناكام 
ــال سربلند ايستاده اند  بوده اند. ايرانيان هزاران س
ــم اقتصادى  ــن همه رفته اند. تروريس و متجاوزي
ــران را پايان  ــى، اي و رجزخوانى ها براى نسل كش

نخواهد داد.»
ــن گفت: «هرگز يك ايرانى را تهديد  وى همچني
نكن. احترام را آزمايش كن، جواب خواهد داد.»

ــبت  ــن ميان چهره هاى اصالح طلب نيز نس در اي
ــان  ــه واكنش نش ــت جنگ طلبان ــن توئي ــه اي ب
ــط مختص به داخل  ــد. البته واكنش ها فق داده ان
ــه كريس مورفى  ــود چرا كه آن طور ك ايران نب
ــناتور آمريكايى در اين باره به كنايه مى گويد:  س
ــن، فرمانده بود،  ــتانى م ــر بچه  چهارم دبس «اگ

همين «توئيت» را مى نوشت.»
ــويى وندى شرمن دموكرات و معاون وزارت  از س
ــايد  ــد: ش خارجه اوباما هم خطاب به او مى نويس
ــم» در مقابل  فكر مى كنى، رويكرد «آتش و خش
ــواب مى دهد تا با تو  ــمالى، روى ايران ج كره ش
ــد داد؛ البته قمار كره  ديدار كنند، جواب نخواه

شمالى هم خيلى خوب از آب درنيامد، درآمد؟
مايكل مك فال، سفير سابق آمريكا در روسيه نيز 
ــما» هزاران سال است  اظهار مى كند: ايران «رس
كه وجود داشته و قطعا از دوره  رياست جمهورى 

ترامپ نيز جان سالم به در مى برد.
ــابق  ــت جمهورى س ميت رامنى كانديداى رياس
ــى از منتقدان  ــواه آمريكا يك ــزب جمهورى خ ح
هميشگى دونالد ترامپ نيز دراين باره مى گويد: 
ــان به  ــان و مردم جه ــم جوان ــر مى كن ــن فك م
رئيس جمهورى آمريكا نگاه مى كنند و مى گويند: 
ــى است كه ما مى خواهيم  آيا اين فرد همان كس

همانند او شويم؟
ــان،  ــخصيت انس ــه  داد: ويژگى هاى ش وى ادام
ــه كمال و بى عيب و  ــت، فروتنى و تمايل ب صداق
ــا رئيس جمهورى آمريكا از  ــت. ام نقص بودن اس
برخى ويژگى هاى شخصيت يك انسان دور شده 
است.اين در حالى است كه از سويى ديگر رئيس 
ــت كه دولت  مجلس نمايندگان آمريكا گفته اس
ــراى جنگ با ايران  ــور مجوز كنگره را ب اين كش
ــد كه دونالد ترامپ  ندارد.وى در ادامه متذكر ش
ــتفاده از "مجوز استفاده از نيروى  نمى تواند با اس

نظامى  " جنگى را با ايران آغاز كند.
ــدگان آمريكا نيز  ــه اطالعات مجلس نماين كميت
ــت ترامپ در قبال  ــت هاى دول با انتقاد از سياس
ــرد دولت موجب  ــورمان گفت كه اين رويك كش

افزايش تنش با ايران شده است.
ــد، آدام شف رئيس  ــنا مى نويس آن طور كه ايس
ــدگان آمريكا در  ــه اطالعات مجلس نماين كميت
ــت كه وقتى  ــى بى اس گف ــبكه س گفت وگو با ش
ــاال بردن  ــى را براى ب ــرى گام هاي ــما يك س ش
ــويد كه  تنش برمى داريد، نبايد از اين متعجب ش
ــان دهند تنش ها افزايش پيدا كرده  اطالعات نش

ــت.وى همچنين تصريح كرد: به همين دليل  اس
ــدن از ما  ــت كه متحدان مان در حال دور ش اس
ــت كه متحدان مان  ــتند. به همين دليل اس هس
ــتند،  ــال منزوى كردن ما هس ــه روز در ح روز ب
ــت ها  ــم كه اين سياس ــن نمى فهم ــه ايران. م ن
ــورمان را به جايى امن تر تبديل كرده  چطور كش
ــدم كه با تمركز  ــت. چنين نبوده و من معتق اس
ــت بوده اند،  روى اينكه اين اطالعات غلط يا درس
تصوير بزرگ ترى را از دست خواهيم داد. مسئله 
ــت كه اين افزايش تنش قابل پيش بينى  اينجاس
ــون و ترامپ آن را  ــون بولت ــود و افرادى همچ ب

محاسبه كرده اند.
ــد «اليزابت  ــويى آن طور كه ايلنا مى نويس از س
ــات  ــزد انتخاب ــرات و نام ــناتور دموك وارن»، س
رياست جمهورى آمريكا در واكنش به لفاظى هاى 
ــار  ــور عليه ايران با انتش ــور اين كش رئيس جمه
ــت  ــور خواس پيامى  در توئيتر از كنگره اين كش
ــتيضاح ترامپ اقدام كند. وى در توئيت  براى اس
ــر از از قانون  ــاى جمهور باالت ــت: روس خود نوش
ــتند و كنگره بر اساس قانون اساسى وظيفه  نيس

دارد تا استيضاح ترامپ را آغاز كند.
عقب نشینی 

ــگاه اين چهره ها به موضوع جنگ و همين طور  ن
ــان واكنش منفى  ــبيه به هم توئيت اخير وى ش
وتند كنگره به جنگ است. واكنشى كه البته در 
ميان مردم اين كشور نيز هويداست، اينكه اساسا 
ــان، نه مجلس  ــا نه جمهوريخواه نه دموكرات ه
ــال به موضوع  ــور اص ــكا و نه مردم اين كش آمري
جنگ عالقه نداشته و چه بسا از درگيرى با ايران 
ــد در كنار تجربه  ــتند. اين ها را باي نيز بيزار هس
ــوريه  ــتان و س چندباره آمريكا در عراق، افغانس

ــت.  ــور گذاش ــر حضور نظامى  اين كش ــه خاط ب
ــرت آنان و مقامات  ــى مردم به جنگ و نف بدبين
ــوع آنقدر بود كه  ــبت به اين موض آمريكايى نس
ــم در موضع گيرى متناقض  ــخص ترامپ بازه ش
خود در گفت و گويى با شبكه فاكس نيوز با تكيه 
ــاس اين كشور مبنى بر اين كه  بر ادعاهاى بى اس
ــتيابى به تسليحات هسته اى  ايران به دنبال دس
ــت، بار ديگر اظهار كرد من كسى نيستم كه  اس
با ايران وارد جنگ شوم، اگر بخواهم وارد جنگى 

شوم آن جنگ اقتصادى خواهد بود.
ــتم. اما وقتى  ــن به دنبال جنگ نيس او گفت: م
ــود دارد،  ــران وج ــد وضعيت اي ــى مانن وضعيت
ــليحات  ــازه داد كه تس ــا اج ــوان به آن ه نمى ت
ــند، نمى توان اجازه وقوع  ــته باش ــته اى داش هس

چنين چيزى را داد.
ــت  ــه از جنگ رويگردان اس ــا بيان اين ك وى ب
ــام چيزهايى كه در حال  ــار كرد: عليرغم تم اظه
ــد  ــتند، من وارد جنگ نخواهم ش رخ دادن هس
چرا كه جنگ به اقتصاد و مهم تر از همه به مردم 
آسيب مى رساند.اظهاراتى كه اين بار ظرف چند 
ساعت باعث كاهش دوباره قيمت ارز وكاالها شد!
ناگفته نماند دراين ميان البته كشورهاى اروپايى 
ــاى متفاوتى به توئيت جنگ طلبانه  نيز واكنش ه
ــخنگوى وزارت  ــان داده بودند و س ــكا نش آمري
ــش لفاظى هاى ــه افزاي ــبت ب خارجه آلمان نس

 اياالت متحده عليه ايران هشدار داد.
ــان در  ــه آلم ــخنگوى وزارت خارج ــاون س  مع
ــت دونالد ترامپ  ــى در واكنش به توئي كنفرانس

گفت: ما مخالف افزايش لفاظى هستيم.
ــه افزايش لفاظى ها و  ــه اظهار كرد ك وى در ادام
تهديدات ممكن است به تنش بيشتر در منطقه 

منجر شود.

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

پاسخ ايرانى ها به توئيت جنگ طلبانه  و ضد ايرانى ترامپ 

اسكندر و چنگيز هم 
نتوانستند چه برسد به تو!

سيدحسين موسويان ديپلمات پيشين كشورمان 
ــش كه طرح عملياتى تيم  ــخ به اين پرس در پاس
بولتون براى كشاندن ترامپ به دام جنگ چيست؟ 
به تشريح ابعاد هشتگانه طرح دو مرحله اى جناح 
ــت. وى مرحله اول اين  جنگ طلب آمريكا پرداخ
ــت و گفت: طرح  ــار حداكثرى" دانس طرح را "فش
ــت كه از  عملياتى اين مرحله داراى چهار بعد اس
يك سال قبل آغاز شده و تا قبل از انتخابات سال 
ــت. در بعد اول:  ــكا ادامه خواهد داش 2020 آمري

ــامل جامع ترين تحريم هاى  "جنگ اقتصادى" ش

اقتصادى و بستن تمام شريانات مالى و اقتصادى 
ايران به قصد ايجاد شورش و ناامنى و فروپاشى از 
داخل است. مهم ترين بخش اين جنگ نيز بستن 
ــى، بازرگانى و فروش نفت  ــارى مبادالت بانك مج

ايران است.
بعد دوم: "جنگ سياسى" است كه محور آن كمپين 
ديپلماتيك در سطح جهانى با تأكيد بر تهديد جلوه 
ــكيل اتحاد  ــت. تش دادن و بزرگ نمايى ايران اس
ــرائيل و برخى از كشورهاى عربى،  منطقه اى با اس
اتهامات در مورد بمب هسته اى و تروريسم و توان 
ــار به متحدان به ويژه اروپا  دفاعى و موشكى، فش
براى همراه شدن با آمريكا بخشى از جنگ سياسى 

است.
ــى  ــوم: "جنگ روانى، تبليغاتى، ديپلماس بعد س
ــت كه با هدف تحريك و آماده سازى  عمومى" اس
ــت در  افكار عمومى جهانى و ايجاد رعب و وحش
ــود و جنجال اخير اعزام  ــل ايران انجام مى ش داخ
ــب مى گنجد.  ــى هم در اين قال ــاى آمريكاي ناوه
پيشنهادهاى مكرر ترامپ، بولتون، پامپئو و برايان 
هوك در مورد آمادگى براى مذاكره با تهران بخشى 
ــى عمومى و افكار  ــات در حوزه ديپلماس از عملي
عمومى جهانى است كه آمريكا را خواهان گفت وگو 
و صلح و ايران را ضد گفت وگو و صلح جلوه دهند. 
ــفيد برنامه ريزى يك كمپين مفصل براى  كاخ س
جلب حمايت و همراهى كنگره و افكار عمومى در 

داخل و خارج از آمريكا را نيز در دست اجرا دارد.
بعد چهارم: "جنگ امنيتى" است كه شامل اقدامات 
ــاد ناامنى در داخل،  ــت از جمله ايج متعددى اس
حمايت از گروه هاى تروريستى و اپوزيسيون ايران، 
ــكاف قومى در داخل ايران و تضعيف  ــديد ش تش
نيروهاى متحد منطقه اى ايران همچون حزب اهللا 

لبنان و حشد الشعبى عراق است.
ــويان در توضيح مرحله دوم اين طرح اظهار  موس
كرد: اين مرحله "دام اقدام نظامى" براى ترامپ است. 
وى ادامه داد: در بعد اول اين است كه آنها ابتدا تا 
قبل از آغاز مبارزات اصلى انتخاباتى، نتيجه مرحله 
اول را ارزيابى خواهند كرد. اگر در مجموع نتيجه 

عمليات "فشار حداكثرى"مطلوب باشد كه نيازى به 
مرحله بعد نخواهند داشت. اولويت آن ها فروپاشى 
ــت؛ برخى  ــى ايران) بدون جنگ اس (نظام سياس
ــاخص هاى اقتصادى ايران بعد از خروج آمريكا  ش
از برجام، آنها را به نتيجه اين سناريو اميدوار كرده 
است. براى مثال سقوط ارزش پول ملى، وضعيت 
اقتصادى و ميزان تورم از جمله شاخص هايى است 
كه جناح جنگ طلب را اميدوار كرده كه با ادامه اين 

روند، نيازى به جنگ نخواهد بود.
اين ديپلمات با سابقه پيشين كشورمان تصريح كرد: 
بعد دوم اين است كه در طول چند ماه آينده سعى 
خواهند كرد، اقدامات آمريكا يك "عمليات دفاعى و 
نه تهاجمى" قلمداد شود. نتانياهو با اطالعات جعلى 
ــرد. او با يك برنامه  ــن بعد را مديريت خواهد ك اي
حساب شده، اطالعات ساختگى براى مراكز امنيتى 
و اطالعاتى آمريكا و ساير كشورهاى غربى ارسال 
خواهد كرد مبنى بر اينكه ايران از طريق نيروهاى 
متحد منطقه اى همچون حزب اهللا يا الحشد الشعبى 
يا حوثى ها قصد عمليات عليه نيروها يا تأسيسات 

آمريكا را در منطقه يا متحدان آمريكا دارد. 
موسويان بعد سوم را "آماده سازى نيروها و پايگاه هاى 
نظامى آمريكا در ابعاد عمليات هوايى و دريايى در 
منطقه" دانست و افزود: هرچند اقدامات آنها در اين 
ــراوان همراه بوده و با هدف  مرحله با اغراق هاى ف
ــت، اما نوعى آماده سازى ظرفيت  جنگ روانى اس
نظامى هم هست.اين ديپلمات پيشين كشورمان 
ــه دوم اين طرح را "خلق يك يا  بعد چهارم مرحل
ــتى توسط عوامل خودشان  چند عمليات تروريس
ــات  ــاى آمريكايى يا مراكز و تأسيس عليه نيروه
متحدان آمريكا در منطقه" دانست و گفت: با خلق 
اين عمليات ها، بالفاصله ايران را متهم مى كنند و 
اسناد ساختگى دال بر دخالت ايران هم فوراً منتشر 
مى كنند. البته نبايد از خطر عوامل خودسر نفوذى 
آنها هم غافل بود. وى تاكيد كرد: مقامات سياسى، 
ــد از هم اكنون پادزهر  ــى و نظامى ايران باي امنيت
همه ابعاد مختلف اين توطئه ها را فراهم كنند. به 
گزارش ايسنا، ديپلمات پيشين كشورمان در پاسخ 
ــانى كه از احتمال جنگ مى گويند، گفت:  به كس
من مكرراً در چند ماه گذشته نوشته و گفته ام كه 
شخص ترامپ، اكثريت كنگره و مردم و رسانه ها و 
انديشكده ها و مراكز علمى آمريكا، ساير قدرت هاى 
جهانى و اكثريت قاطع كشورهاى جهان با جنگ 
مخالف هستند و از اين رو در مقطع فعلى جنگى 
ــت. اما بايد بدانيم كه جبهه بولتون و  در كار نيس
ــرح دو مرحله اى با ابعاد  ــو در چارچوب ط نتانياه
ــاندن ترامپ  ــت گانه اى كه گفتم، براى كش هش

به دام جنگ با ايران تالش خواهد كرد.

ديپلماسى
موسويان: 

د گ  پ ب ج را دن  ا بال ک و ب د یا ا ون و  بول

آفتاب يزد- گروه سياسى: اين روزها با توجه 
ــه  ــه انتخابات هيئت رئيس ــدن ب به نزديك ش
مجلس، بازار شايعات بيش از هر زمان ديگرى 
داغ است به ويژه اگر قرار باشد رقابت ميان دو 
چهره اصالح طلب و اصولگراى شاخص مجلس 
ــع برخى براى اينكه از  اتفاق بيفتد به طور قط
ــايعه اى  قافله عقب نمانند به هر فرافكنى و ش

متوسل مى شوند.
ــه كه در مورد محمد رضا عارف اين روزها   آنچ
ــن وضعيتى  ــداق بارز چني ــاق مى افتد مص اتف
ــت. زيرا به تازگى فردى در صفحه شخصى  اس
ــت كه عارف رئيس فراكسيون  توئيتر خود نوش
ــه همراه غالمرضا تاجگردون  اميد در مجلس ب
عضو فراكسيون اميد و رئيس كميسيون برنامه 
ــبات مجلس، درصدد سپردن  و بودجه و محاس
ــواده موهبتى ــت تامين اجتماعى به خان رياس

 به ويژه طاهر موهبتى است. حال آنكه نخست 
طاهر موهبتى مدير عامل سازمان بيمه سالمت 
ــب كرسى  ــوابق الزم براى كس ايران خود از س
رياست سازمان بيمه تامين اجتماعى برخوردار 
ــت و از سويى اين ادعا زمانى مطرح شد كه  اس
ــم خردادماه قرار  ــا چند روز آينده يعنى پنج ت
ــه مجلس برگزار  ــت انتخابات هيئت رئيس اس
ــيون  ــا عارف رئيس فراكس ــود و محمد رض ش
ــالم كانديداتورى  ــه احتمال زياد اع اميد نيز ب

خواهد كرد.
ــد برخى با توجه به  ــن رو، به نظر مى رس  از اي
ــورى عارف،  ــالم كانديدات ــتن اع محتمل دانس
ــب او و برخى  ــدف تخري ــر را با ه ــايعه اخي ش
ديگر از اعضاى فراكسيون اميد مطرح كردند تا 
چهره ديگرى از فراكسيون اميد و رئيس آن در 
ــته و به مقصود  اذهان عمومى به نمايش گذاش

خود برسند.

ادعای واھی سھم خواھی عارف
        برای ریاست موھبتی!

ــخصى  طى روزهاى اخير يك فرد در صفحه ش
ــدگان مجلس  ــه نماين ــت ك ــر خود نوش توئيت
ــردون از  ــارف و تاجگ ــهم خواهى ع جلوى س
ــد؟ او ادامه داد:  ــى را نمى گيرن تامين اجتماع
ــده خدمات تامين  ــون دريافت كنن « 40 ميلي

ــال اداره  ــى خبر دارند كه پس از 2 س اجتماع
ــه مافياى  ــت را مى خواهند ب ــدن با سرپرس ش
ــت  ــواده موهبتى واگذار كنند.» گفتنى اس خان
ــازمان تامين اجتماعى پس از درگذشت  كه س
محمدتقى نوربخش، ماه ها توسط محمدحسين 
ــت اداره شد و از آن زمان  زدا به عنوان سرپرس
ــده  ــازمان صادر نش ــت براى اين س حكم رياس

است. 

عدم لزوم فشار عارف 
      برای ریاست موھبتی 

ــتر با  ــخن اين فرد، بيش بديهى بود كه روى س
طاهر موهبتى مدير عامل سازمان بيمه سالمت 
ايران است. چراكه او در سلسله توئيت ديگرى 
ــد: « 5 ماه پيش هشدار داديم طاهر  مدعى ش
ــت.  موهبتى در يك قدمى تامين اجتماعى اس
ــيون  ــار رئيس فراكس ــى، مدعى فش او در حال
ــازمان  ــت طاهر موهبتى در س اميد براى رياس
تامين اجتماعى است كه نخست موهبتى خود 
ــتن  ــوابق كافى براى نشس در كارنامه اش از س
ــت تامين اجتماعى برخوردار  ــى رياس بر كرس
ــار و وساطت براى كسب  ــت و نيازى به فش اس
ــن جايگاه ندارد. زيرا او پيش از اين به عنوان  اي
ــرده و از  ــالمت فعاليت ك ــل بيمه س مديرعام
ــده در صنعت بيمه به  ــناخته ش چهره هاى ش
ــمار مى رود. او در دوره سيد حسن قاضى زاده  ش

ــئوليت معاونت حقوقى و  ــمى مس هاش
ــت را برعهده  امور مجلس وزارت بهداش
داشت و پس از آن به عنوان مدير عامل 
ــالمت منصوب شد و حكم او در  بيمه س
دوره وزارت سعيد نمكى نيز تمديد شد.

شایعه ھا به منظور 
        تخریب سیاستمدار اخالق مدار

ــيارى در پى  ــرد واكنش هاى بس ــت اين ف توئي
ــيارى بر اين اعتقادند كه  داشت. از اين رو، بس
ــت پنجم  ــن ادعايى با توجه اينكه قرار اس چني
ــه مجلس  ــات هيئت رئيس ــاه، انتخاب خردادم
ــويى چون اين افراد مانند  ــود و از س برگزار ش
ــارف را براى  ــورى ع ــته كانديدات ــال گذش س
ــت مجلس محتمل مى دانستند به همين  رياس
ــرح كردند. اين فرد  ــايعات اخير را مط دليل ش
ــه عارف به  ــاى واهى را مطرح كرد ك ــن ادع اي
دنبال سهم خواهى براى رياست طاهر موهبتى 
ــازمان بيمه تامين اجتماعى است. ضمن  در س
اينكه روز گذشته برخى خبرگزارى ها از نهايى 
ــارف براى  ــورى محمدرضا ع ــدن كانديدات ش
ــه  ــالمى در جلس ــوراى اس ــت مجلس ش رياس

شوراى مركزى فراكسيون اميد خبر دادند. 

ھدف شایعه پردازان 
        تخریب رئیس فراکسیون امید

ــه مجلس  ــت رئيس ــات هيئ ــتانه انتخاب در آس
ــب و فرافكنى داغ  ــايعه، تخري ــواره بازار ش هم
ــه احتمال  ــه اكنون ب ــژه اينك ــود به وي مى ش
ــت مجلس خواهد  ــارف كانديداى رياس زياد ع
ــار  ــان در انتظار انتش ــد همچن ــد. قطعا باي ش
ــال گذشته  ــايعات ديگرى هم بود. چراكه س ش
ــا موافقت حداكثرى  ــى كه عارف ب هم در حال

ــيون اميد براى رياست خانه ملت اعالم  فراكس
ــرده بود باز هم عده اى به بهانه  كانديداتورى ك
عملكرد فراكسيون اميد او را مورد تخريب قرار 
ــه مجلس با  ــه در نهايت هيئت رئيس ــد ك دادن
ــان تركيب كنونى به عبارتى على الريجانى  هم
ــكيان نائب رئيس  ــعود پزش رئيس مجلس، مس
ــس دوم خانه  ــب رئي ــرى نائ ــى مطه اول و عل
ــيون اميد به  ملت حفظ ماند. حال آنكه فراكس
عنوان  نماينده هاى حداكثرى جريان اصالحات 
ــى در زمينه زنان و  ــس گام هاى مطلوب در مجل

احزاب برداشتند. 
ــال 92  ــت كه در س ــارف همان فردى اس و ع
عليرغم اينكه در نظرسنجى ها باالتر از روحانى 
ــتر  ــجام بيش ــود با يك ايثارگرى و جهت انس ب
ــيد و  ــا كنار كش ــان از دور رقابت ه اصالح طلب
ــد و عارف ماندگار در  روحانى رئيس جمهور ش
ــوراى اسالمى و  تاريخ و در انتخابات مجلس ش
ــت با انسجامى كه بين  ــوراى شهر نيز توانس ش
ــت  ــاد كرد تمامى افراد ليس اصالح طلبان ايج
ــهر  ــالمى ش ــوراى اس ــد را وارد مجلس ش امي
ــان روحانى را  ــران كند و مجددا اصالح طلب ته
ــد و در اين ميان عده اى كه  ــتور كردن وارد پاس
ــعى در انتقام گيرى  ــت قرار نگرفته س در ليس
ــتمدار  ــارف را دارند ولى اين سياس ــر ع از دكت
ــدگار خواهد ــه مان ــراى هميش ــالق مدار ب اخ

 ماند.

آفتاب يزد گزارش مى دهد

یئ رئی ابات  ا ا ارف در آ د  م د ریب 

ای بپردازید     ب ح
ا! یال پردازی 

ادامه از صفحه اول
ــالها در زمينه انتقال آب و با  در طول تمام اين س
ــنهاداتى كه تا كنون داده شده،  وجود همه پيش
هيچ يك از اين پيشنهادات عملى نشده است و 
اينجاست كه بايد گفت« دو صد گفته چون نيم 

كردار نيست!»
 در طول تمام اين سال ها اغلب رئيس جمهور هايى

ــان  ــد به فكر انتقال آب به زادگاهش  كه آمده ان
ــرح انتقال آب به  ــد، اين آخرى ها هم ط بوده ان
ــوال  ــده بود كه ما هر چه س ــمنان مطرح ش س
ــت!  كرديم نفهميديم دليل اين انتقال آب چيس
ــا كنون در مرحله  ــه اين انتقال آب ها ت در نتيج
ــن احتمال مى دهم  ــت، م خيال پرورى بوده اس
ــال آب از درياچه وان به  ــه در رابطه با اين انتق ك
ــت چرا كه  درياچه اروميه مزاح صورت گرفته اس
فكر نمى كنم تركيه چنين اجازه اى بدهد! بهتر 
است مسئوالن محيط زيستى به حقايق بپردازند 

تا خيال پردازى ها!

ادامه از صفحه اول
اين روزها سر در گريبان، بى آنكه از دغدغه ها 
ــارغ شــويم روز و شــب را دوره مى كنيم  ف
ــم. اينگونه  ــا تلنگــرى به خــود مى لرزي و ب
مى شــود كه پورشه شيك در بزرگراه نصف 
جهان تيك آف مرگ مى كشد و در انتهاى مسير 
ــى را به  ــى مهيب، جوان ــود با تصادف مه آل
ــل مى دهد و هنوز آفتاب برنيامده  قربانگاه ه
ــعله زار تشــنه انســانيت ُگر مى گيرد.  در ش
طرفه اينكه سرنشين پورشه با طيب خاطر از 

پرداخت ديه حرف مى زند و در سوگ گلى 
كه چيده شــده اســت خم به ابرو نمى آورد 
ــاور كنيم زندگى روى پلشــت خود را  تا ب
نشانمان داده و توفان بى تفاوتى در جاده ها 

ايستاده و انتظارمان را مى كشد.
باور كنيد هزار ســال پيش دنيا اينگونه نبود 
و آدمى به زورق مهر سخت محتاج بود. آن 
هنگام كه اشك رازى بود سر به مهر و هرگز 
كسى اينگونه به كشــتن شمايل نوعدوستى 
برنمى خاســت.همان ســال ها كه دستانمان 

آشتى بود و چشمانمان پيام آور همدلى و هر 
سپيده دم با نوازش يكديگر بيدار مى شديم و 
سراغ حيات را دم طاقچه عادت مى گرفتيم.

حــاال اما همه چيز عوض شــده. بى تعارف 
ِسر شــده ايم انگار كه با تماشاى تلخ ترين 
حوادث ككمان نمى گزد و به سلفى گرفتن با 
ناكامان به مسلخ رفته بسنده مى كنيم و اسير 

وجدان درد نمى شويم.
كاش مى شد در چنين شرايط عذاب آلودى به 
گذشته سرك بكشيم و كمى شبيه سال هايى 

ــيم كه انسان واژه مقدســى بود و نان و  باش
نمك حرمت داشت.

اينجا ايران اســت و زورق مودت به سادگى 
ــق بخار نخواهد شــد و الفت با نام تو  در فل

آغاز مى شود برادر! خواهر!
پس به قدر بركه ها اشك بريز و براى جوانى 
كه در انتهاى مسير مه آلود جان داد و غرور 
ــروب پيوند زد و غريبانه پرگشــود  ــه غ را ب
اشــكى بريز كه مرگ پايان كبوتر نيســت و 
پرواز را بايد به خاطر سپرد تا ابد، كه عشق 
پيروزى آدمى اســت و آغــوش جايى براى 

گريستن...

سفارت آمريكا با صدور اطالعيه اى اعالم كرد كه 
واشنگتن، بغداد را يكى از شركاى راهبردى خود 
در منطقه مى داند و بر اين امر و نيز اهميت وجود 
دولتى قوى، با ثبات و داراى حاكميت و مستقل 
ــزارش ايرنا،  ــت. به گ ــور پايبند اس ــن كش در اي
ــه عزم نيروهاى امنيتى  اطالعيه افزود: آمريكا ب
عراق براى حفاظت از جان افراد (و اتباع خارجى) 
ــنگتن  ــاس اطالعيه، واش ــان دارد. بر اس اطمين
داعش را (همچنان) تهديدى براى عراق مى داند 
ــى را در قالب امور  ــا نيروهاى عراق و همكارى ب
ــارى، آموزش و تجهيز نظامى در راستاى  مستش
ــفارت آمريكا  ــش ادامه مى دهد. س غلبه بر داع
در بغداد همچنين مدعى پايبندى واشنگتن به 
ــده ميان  توافقنامه 'چارچوب راهبردى' (امضا ش
ــال 2011 ) از جمله ممنوعيت  ــور در س دو كش
ــورى  ــتفاده از خاك عراق براى حمله به كش اس

ديگر شده است. 

ــان كرده است كه 'جوى هود'  اطالعيه خاطرنش
ــان ديدار  ــن اظهارات را جري ــكا اي كاردار آمري
ــاكر جودت' فرمانده پليس  خود با ژنرال 'رائد ش
ــى بيان  ــن فرمانده ــراق در محل اي ــدرال ع ف

كرده است. 
ــداد، همزمان  ــكا در بغ ــفارت آمري اطالعيه س
ــز و تهديدات  ــش اقدامات تحريك آمي ــا افزاي ب
واشنگتن عليه كشورهاى منطقه از جمله ايران 
ــازى آمريكا و برخى  ــراق و همچنين جوس و ع
ــوص افزايش  ــورهاى عربى منطقه در خص كش
تهديدات و ناامنى در عراق صورت مى گيرد. در 
ــدات و اقدامات تحريك آميز  ــى افزايش تهدي پ
ــطح  مقامات آمريكايى در هفته هاى اخير در س
ــيارى از رهبران  منطقه و از جمله در عراق، بس
ــور با صدور بيانيه و سخنرانى  سياسى اين كش
ــبت به تبعات آن  ــانه ها نس يا گفت و گو با رس

هشدار داده اند. 

«احمد بن سعيد الرميحى» مدير دفتر رسانه اى 
ــلطان بن  ــه قطر به نقل از «س در وزارت خارج
ــور  ــعيد المريخى» وزير امور خارجه اين كش س
اعالم كرد: «دوحه همچنان منزوى است و هيچ 
ــت  دعوتى براى حضور در دو كنفرانس يا نشس
ــيه خليج فارس و عربى در مكه  كشورهاى حاش
ــت.» به گزارش ايلنا به نقل از  دريافت نكرده اس
المنار،  وزير خارجه قطر طى سخنرانى در حاشيه 
ــعه  ــاالنه صندوق توس ــن صدور گزارش س جش
ــال 2018 به «عادل الجبير»  اين كشور براى س
ــه را به اهانت به  ــعودى خود كه دوح همتاى س
كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس و دخالت 
در امور آنها و حمايت از افراط    گرايى متهم كرده 

است، حمله كرد. 
مريخى اظهارات الجبير را درام فاسدى توصيف 
ــه يا كنفرانس مطبوعاتى از  كرد كه در هر جلس
زمان آغاز تحريم تكرار كرده و هيچ سندى براى 

آن ارائه نمى دهد.
ــورهاى منطقه  ــه دورى كش ــد كرد ك وى تأكي
ــكالت  ــاى كودكانه به حل همه مش ــم ه از رژي
ــرى در  ــن وزير قط ــك مى كند. اي ــه كم منطق
ــود در خليج فارس  ــاره به تنش موج پايان با اش
ــورى  ــپ» رئيس جمه ــد ترام ــاى «دونال و ادع
ــه اعتقادى ندارد كه  آمريكا تأكيد كرد كه دوح
ــا ايجاد بى ثباتى در منطقه ايران دنبال جنگ ي

 باشد. 

 بين الملل 

 خبر 

آمريكا:
ی می ک اده  ایگان ا م دی ب  راق برای  اک  از 

د وت  ک د طر برای حضور در دو    

! ی و غرب وی الی از  



 

دوس��ت اه��ل تله پات��ی ام تم��اس گرفت��ه 
می گوید چینی بندزن سراغ نداری؟ گفتم نه 
دوره چینی بندزن ها گذشته. گفت: می دونم 
اما یه  کس��ی را می خ��وام چینی نازک دلم 
را بن��د بزنه ک��ه مثل چینی ن��ازک برجام 
ت��رک برداش��ته. می دونی وج��ودم چینی 
نازک ش��ده. اونم تو ای��ن دنیای زمخت که 
مهرورزی رخت بس��ته. حیف دولت مهرورز 
رف��ت همه چیزو با خودش برد. دیش��ب تو 
انباری می گش��تم چش��مم به چند تا قوری 
چینی  بند زده و  که تو اسباب کشی شکسته 
شدند افتاد دلم شکس��ت. بااخره یادگاری 
خانوادگیه. یه جمله ی��ادگاری از ننه جونم 
بگ��م؟ می گفت : ننه  ما دل شکس��تگانیم- 
 چین��ی نازک دانی��م". گفت��م چ��را آنقدر 
ن��ازک دل ش��ده ای ؟ گفت: چون پوس��تم 
مثل تو کلفت نیس��ت. ای مرفه بی درد! از 
صبح که پای خبرها تو س��ایت ها می گردم 
برخ��ی خبرها مثل یک لگد ب��ه دل نازکم 
ب��ه چینی نازک دلم می خ��وره حتی برخی 
تیتره��ا برخی اظهار نظره��ا لگد به چینی 
نازک دل و ذهن��م می زنه. گاهی هزار امید 
در کوزه خود می ریزم اما با یه لگد خبری یه 
اظهار نظر حکایت همان لگد به  کوزه عسل 
می شود. کاش می شد به برخی خبرها بگم:" 
حیا کن دس��ت از سرم رها کن". منظورم را 
که می فهمی ؟ گفتم پیچی��ده نگو؟ گفت:" 
ک��وزه امید" کوزه ای که چینی ترک  خورده 
است بندزن می خواهد. راستی فردا نگی برو 
این حرفارو بذار دم کوزه آبشو بخور من که 
ش��عار و وعده ندادم که بگویی: برو بذار دم 

کوزه آبشو بخور. 
گفت��م بحث را عوض کن م��ن روان خودم 
به ان��دازه کافی درگیر جنگ روانی ش��ده. 
گفت باش��ه بحث را مثل یه مداس��یون یا 
تغییر گام درموسیقی عوض می کنم. بااخر 
آدما باید در گفتارشون مداسیون یا تغییر 
گام داش��ته باش��ند. حاا بگو تو سرس��فره 
چه احساس��ی داری؟  چون جناب نوبخت 
گفته:مردم به زودی تاثیر ارز دولتی را س��ر 
سفره شون احساس می کنند. من  که تاثیری 
از ارز دولتی س��ر سفره ام حس نمی کنم جز 
عرض ش��رمندگی. گفتم عرض شرمندگی 
احس��اس مش��ترک هر دوی ماست. گفت 
بیچاره این احس��اس مش��ترک بیشتر ملت 
اس��ت. به خاط��ر همین شرمندگی هاس��ت 
ک��ه چینی نازک دل من، ک��وزه امید ترک 
برداش��ته. زود باش��ید معطل نکنید چینی 
دلم بندزن می خواهد! ف��ردا نگی به جهنم 

که ترک برداشته! 
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  کوزه
 امید 

 امیر حسین ذاکری 
روزنامه نگار

 ظریفه ای به گمانم خانم وندی ش��رمن عضو 
ارش��د مذاکره کننده برجام تفال��ی به حافظ 
زد و گفت ای حافظ ش��یرازی که کاشف هر 
رازی اخیرا گفتیم باید ب��رای حفظ برجام تا 
پای جان بایستیم ؛ تو را به شاخه نباتت قسم 
درباره سخن ما و نیتی که داریم در فالت  چه 

می گویی؟ در فال وی گفتیم:
 صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد  

 در تفسیر ش��عر هم گفتیم: به شما برنخورد 
ام��ا م��ن حاف��ظ آنگونه که بایس��ته اس��ت 
ندیدم س��واران به می��دان آیند و بانگ مرغی 
برنخاست.  لیکن شاید دراین فقره بهتر است 
بانگی خروس گونه در مقابل تهدیدات آمریکا 
برخواسته شود. شما تا پای جان نایستید فقط 
پای برجام بایس��تید. حافظ امید دارد اگر بر 
فرض هم جانفش��انی کنید من حافظ " س��ّر 
گیس��وی تو در هیچ سری نیست که نیست" 
را به ش��ما تقدیم می کنم. فال خوب اس��ت 

نیت تان خیر است لیکن سواران را چه شد؟

 حافظ نامه 

 

 زنجبیل حاوی ترکیباتی اس��ت که خاصیت ضدالتهابی دارند اما توجه داش��ته باشید که زنجبیل
 می تواند منجربه رقیق کردن عروق خونی شود. اگر داروهای رقیق کننده خون مصرف می کنید 

با پزشک مشورت کنید.

ماهی های س��المون، س��اردین و ... حاوی 
اس��یدهای چرب امگا3 هستند به کاهش 
الته��اب و عایم آرتری��ت روماتوئید کمک 
می کند. پس سعی کنید هفته ای دو بار از 
ماهی های چرب یا مکمل های روغن ماهی 

میل کنید.

زنجبیل

روغن ماهی
آناناس ، میوه هایی است که به دلیل فواید 
بس��یارش نمی ت��وان آن را فقط یک میوه 
خواند . س��اقه این میوه ح��اوی آنزیمی به 
نام "بروملین" اس��ت که به کاهش التهاب 
در استئو آرتریت و آرتریت روماتوئید کمک 

می کند.

آناناس

زردچوبه یک ادویه خردلی- زرد زنگ اس��ت که در آسیا یافت می شود و از خانواده ریشه زنجبیل 
است . ماده موثره آن" کورکومین " نامیده می شود که مشخص شده به کاهش التهابات در سطح 

سلولی کمک می کند.

زردچوبه 2

3

4

5

 چند خوراکی مفید برای مبتایان به روماتوئید

شما هم نام آرتریت روماتوئید را زیاد شنیده اید، یك بیماری مزمن، پیش رونده و از بین برنده 
سیستم ایمنی بدن.به گزارش باشگاه خبرنگاران، این بیماری ناتوان کننده برای همیشه با بیمار 
م�ی ماند و در زمان هایی عود می کند.برای همین کارشناس�ان تغذیه خوراکی هایی را برای 

کاهش درد و التیام التهاب  پیشنهاد می کنند.

1

آفتاب یزد - نجمه حمزه نیا: با این که هر روز 
داروهای جدیدتر و مفیدتری وارد بازار می ش��ود 
و برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده 
قرار می گیرد، هنوز داروهای گیاهی سهم عمده ای 
از س��بد داروی��ی بیماری ها را تش��کیل می دهد. 
داروهای گیاهی بویژه در کش��ور م��ا، طرفداران 
زیادی دارد و شاهد مثال آن عطاری های متعددی 
اس��ت که در گوشه و کنار ش��هر به کسب و کار 
مشغولند. اثر گیاهان دارویی در درمان بیماری ها 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت، اما این که گیاهان به 
دلیل ریشه داش��تن در طبیعت، عاری از عوارض 
جانبی هستند و مصرف آن ها هیچ مشکلی برای 
بدن ایجاد نمی کند، باور اش��تباهی اس��ت که بر 
ذهن بس��یاری از ما س��ایه افکنده است. با توجه 
به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد درباره آثار مخرب 
مص��رف داروهای گیاهی اغ��ری بر کبد با دکتر 
حسین پوس��تچی ، فوق تخصص گوارش و کبد 
، فلوش��یب بیماری کبد و دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی تهران گفت و گو کرده است .
وی دراینباره می گوید: درجامعه افراد بسیاری به 
دایل مختلف از جمله کاهش وزن یا زیبایی  و... 
برای گرفتن دارو سراغ عطاری ها می روند و یا با 
اصرار از پزشکان می خواهند که یک داروگیاهی 

را برای درمان آنها معرفی کنند.
دکترپوس��تچی ادامه داد : نکته بسیار مهمی که 
در مورد مصرف داروهای گیاهی باید مدنظر قرار 
گیرد ، مش��خص نب��ودن محتوی��ات داخل آن و 

میزان دوز آن است.
ای��ن فوق تخصص گ��وارش و کبد عن��وان کرد : 
بیش��تر افرادی که جهت گرفتن داروهای گیاهی 

مراجع��ه می کنن��د ، خانم ها 
هس��تند و داروهای��ی ک��ه از 
عطاری ها می گیرند محتویات 
آن مشخص نیست و استاندارد 

نیز نمی باشد .
وی اضافه کرد :  عوارض مصرف 
خودسرانه داروهای گیاهی بعد 
از مدت 20 ال��ی 30 روز خود 
را نش��ان می دهد به گونه ای 
ک��ه بعد از این م��دت احتمال 
دارد آنزی��م های کب��دی فرد 
افزایش یابد . دکتر پوس��تچی 
بی��ان ک��رد : از جمله عایمی 
که نشان دهنده عوارض مصرف 
گیاهی  های  داروی  خودسرانه 
اس��ت عبارتن��د از زرد ش��دن 
پوست بدن، درد مفاصل و نیز 
وقتی آزمایش می دهند شاهد 
افزای��ش آنزیم ه��ای کبدی  و 
بیلی روبین خون شان خواهند 

بود .
ای��ن دانش��یار دانش��گاه علوم 

پزش��کی تهران تصریح کرد : متاس��فانه برخی از 
اف��راد وقتی با عایمی مانن��د افزایش آنزیم های 
کب��دی مراجعه می کنند و پزش��ک ب��ا توجه به 
 عایم احتم��ال ابتا به هپاتیت ویروس��ی و... را 
می دهد وقتی از بیمار سوال می شود گفته می شود 
که  طی چند هفته گذش��ته داروی گیاهی برای 
اغری یا ... اس��تفاده کرده وقبا س��ابقه بیماری 
کبدی را نداش��ته اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد : 

اثرگذاری داروه��ای گیاهی در 
هم��ه اف��راد ب��ه دلی��ل برخی 
فاکتوره��ا با یکدیگ��ر متفاوت 
اس��ت به گون��ه ای که مصرف 
ی��ک داروی گیاهی در یک فرد 
 باعث ایجاد س��می ش��دن کبد 
 می شود و در فرد دیگر آنزیم های

 کبدی را کمی افزایش می دهد 
ولی در فرد دیگر میزان افزایش 
آنزیم های کبدی بسیار زیاد و 

خطرسازاست .
دکت��ر پوس��تچی تاکی��د کرد 
: ب��ا توج��ه ب��ه این نکت��ه که 
مصرف داروه��ای گیاهی روی 
اف��راد تاثیرات متفاوت��ی دارد و 
یکسان نیست و حتی در برخی 
 موارد این ع��وارض خطرناک و 
غیر قابل برگش��ت است مانند 
ابت��ا به هپاتیت ح��اد ، از بین 
رفت��ن کبد در زم��ان کوتاه لذا  
توصیه می ش��ود در حد امکان 
افراد از مصرف داروهای گیاهی 

به صورت خودسرانه خودداری کنند.
این فلوش��یب بیماری کبد افزود : استفاده از مواد 
انرژی زا و م��وادی دیگرمانند مکمل ها و... که با 
این عنوان بخصوص در باشگاه های بدنسازی در 
بین جوانان توزیع می شود از جمله موادی هستند 
که می تواند س��امت بدن بخصوص کبد را دچار 
مش��کل نماید .وی ابراز داش��ت : با توجه به این 
نکته که اکثر سموم بدن در کبد تصفیه می شود 

ومصرف مواد ان��رژی زا در کار کبد اختال ایجاد 
می کند بخصوص در جوانان شاهد شیوع  بیماری 

های کبدی در این قشر هستیم .
دکترپوستچی عنوان کرد: وقتی فردی به پزشک 
متخصص مراجعه می کند و تحت دارودرمانی قرار 
می گیرد دوز داروی تجویز شده مشخص است و 
در صورت بروز هرگونه مشکلی برای فرد، پزشک 
می تواند می��زان آن را بنا بر صاحدید ، افزایش 
ی��ا کاهش دهد اما داروه��ای گیاهی ، قرص ها و 
پودرهای بدنس��ازی و مکمل هایی که بخصوص 
 در باش��گاه های بدن س��ازی بین جوانان توزیع 
می ش��ود  دوزآنها مشخص نیس��ت لذا می تواند 

صدمات بسیاری را به سامتی فرد وارد نماید .
این ف��وق تخصص گوارش و کب��د توصیه کرد : 
افراد جامعه بخصوص خان��م ها باید این موضوع 
را مدنظر قرار بگیرند اگر بیماری یا مشکلی دارند 
باید به پزشک مراجعه کنند و ازمصرف داروهای 
گیاه��ی و... که دیگران م��ی گویند یا درتبلیغات 
فض��ای مجازی مش��اهده می کنن��د ، خودداری 
نمایند .وی در پایان گفت:اخیرا درتبلیغات فضای 
مجازی وماهواره ها باب شده فان داروی گیاهی  
برای درمان کبد چرب ، مناس��ب اس��ت که باید 
گفت با توجه به پیش��رفت علم در هیچ جای دنیا 
دارویی برای درمان کبد چرب یافت نشده و فقط 
ورزش برای درمان این بیماری مناس��ب است لذا 
توصیه می شود افراد به تبلیغات غلط و نادرست 
 فض��ای مج��ازی که صرفا ب��رای پ��ول درآوردن 
اس��ت ، جهت درمان بیماری شان اهمیت ندهند 
بدی��ن خاطر که ام��کان دارد ع��وارض غیر قابل 

برگشتی داشته باشد .

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص گوارش و کبد بررسی کرد 
آثار مخرب مصرف داروهای گیاهی اغری بر کبد

< عوارض مصرف خودسرانه 
داروه��ای گیاهی بعد از مدت 
20 الی 30 روز خود را نش��ان 
می دهد به گون��ه ای که بعد 
 از ای��ن م��دت احتم��ال دارد 
آنزیم های کبدی فرد افزایش 

یابد
< نکت��ه بس��یار مهم��ی که 
در م��ورد مص��رف داروه��ای 
 گیاهی باید مدنظر قرار گیرد 
 مش��خص نب��ودن محتویات 
داخل آن و میزان دوز آن است

رئیس انجمن بیماری های گوارش و کبد اس��تان 
خراس��ان گفت: امس��ال کمیته کش��وری هفته 
س��امت گوارش ش��عار تش��خیص زودهنگام و 
درمان س��رطان گوارش را مدنظر قرار داده است 
و برنام��ه ریزی هایی در این زمینه صورت گرفته 
و مورد توجه قرار دارد. دکتر حس��ن س��عادت نیا 
اظهارداشت: ادامه داد: آمار ابتا به سرطان گوارش 
در بخش های مختلف کشور ما متفاوت است به 
صورتی که برخی از سرطان های دستگاه گوارش 
همچون س��رطان مری و معده در شمال و شمال 
ش��رق ایران شایع تر بوده و برخی از سرطان های 
دیگر گوارش در مراکز پیش��رفته شهری قربانیان 
بیشتری می گیرد که این مسئله به عادات غذایی و 
اجتماعی افراد نیز بر می گردد.سعادت نیا با تاکید 
بر اینکه هر چه زودتر بیماری س��رطان شناسایی 

ش��ود درم��ان موفقی��ت آمیز 
ت��ر خواهد بود، گف��ت: درمان 
موفقیت آمی��ز، زندگ��ی فرد را 
افزایش می دهد بنابراین انجام 
غربالگری در این زمینه بسیار 
حائ��ز اهمیت اس��ت.این فوق 
تخصص بیماری های گوارش و 
کبد بیان داشت: خون نهفته در 

مدفوع یکی از عایم ابتا به سرطان می تواند باشد 
البته این ۱00 درصد مرتبط با س��رطان نیست و 
گاهی نیز نشانه ای از پولیپ به شمار می رود ولی 
به طور کلی جدی گرفتن این مسئله حائز اهمیت 
است و ارتقاء آگاهی عمومی در شناسایی دقیق و 
به هنگام بیماری سرطان اهمیت دارد.سعادت نیا 
با بیان اینکه انجام روش های غربالگری همچون 

آندوسکوپی گران است و برای 
همه افراد و توصیه نمی ش��ود 
گفت ساده ترین و در دسترس 
تری��ن روش شناس��ایی ای��ن 
بیم��اری انج��ام آزمایش خون 
نهفته در مدفوع است همچنین 
بررسی ۶0 سانتی متر آخر روده 
بزرگ نیز می تواند در شناسایی 
به موقع بیماری تا از اهمیت باشد. وی با اشاره به 
اینکه بیماریابی یا غربالگری به دو صورت هدفمند 
و جمعیتی قابل انجام اس��ت، گف��ت: روش های 
هدفمند برای کس��انی که س��ابقه ابتا به پولیپ 
 یا س��ابقه ابتا به سرطان دستگاه گوارش تحتانی

  اق��وام درج��ه ی��ک خ��ود دارن��د یا مبت��ا به 
 بیماری هایی همچون کولیت هستند، می تواند بسیار 

موثر واقع شود.وی خاطرنشان کرد: وجود پولیپ ها 
در دستگاه گوارش می تواند پیش نشانه ای از ابتا 
به سرطان باشد که گاهی این مشکل بدون عامت 
اس��ت و امروزه با شناس��ایی به موقع نوع پولیپ 
می توان جهت درمان زودهنگام و پیش��گیری از 
سرطان اقدام کرد. سعادت نیا تاکید کرد: افرادی 
که در خویش��اوندان درجه یک خود فرد مبتا به 
سرطان های دس��تگاه گوارش تحتانی دارند باید 
به این بیماری حساس��یت بیشتری داشته باشد 
و نس��بت به غربالگری نیز به موق��ع اقدام کنند.
وی بیان داشت: همه افراد باای ۵0 سال توصیه 
می شود که نس��بت به انجام کولونوسکوپی اقدام 
کنند ولی این مسئله در افراد دارای خویشاوندان 
 درجه ی��ک مبتا به س��رطان روده ب��زرگ باید
 ۱0 سال زودتر و در سن ۴0 سالگی انجام گیرد.

 راه هایی برای تشخیص زودهنگام سرطان گوارش

بازی ش��طرنج یک بازی برای بهبود قدرت مغز 
است که به بهبود مهارت های فکری، انتقادی و 
حل مسئله کمک می کند.به گزارش مهر، فرمت 
بازی شطرنج به گونه ای است که به رشد مهارت 
پی��ش بینی و ارزیابی حرکات محاس��به ش��ده 
بعدی کمک می کند. به گفته محققان، این بازی 
موجب افزایش خاقیت و تمرکز می ش��ود. در 
ادامه به برخی فواید بازی شطرنج اشاره می شود.

=تقویت قدرت مغز: بازی شطرنج با به چالش 
کشیدن مغز، موجب تحریک رشد دندریت های 
می شود که مسئول ارسال سیگنال های مغزی 
به کل بدن هستند. از اینرو وجود دندریت های 

بیشتر موجب افزایش ارتباط عصبی می شود.
=ورزش مغ�ز: طب��ق مطالع��ات، شناس��ایی 
ش��کل ها و موقعیت های بازی تخته ای به فعال 
س��ازی هر دو نیمکره مغز کم��ک می کند. از 
اینرو ش��طرنج بازه��ا برای واکنش س��ریع به 

موقعیت ه��ا در بازی، از هر دو طرف مغزش��ان 
استفاده می کنند.

=افزای�ش IQ: بازی ش��طرنج موجب بهبود 
عملکرد کلی مغز می شود. این مسئله به تدریج 

موجب بهبود میزان IQ مغز می شود.
=پیش�گیری از بیماری آلزایمر: با افزایش 
س��ن، ورزش مغز برای توانایی روبه نزول مغز 
مهم اس��ت. طبق نتایج تحقیق��ات، افرادی که 
در بازی های فکری مه��ارت دارند کمتر مبتا 

به آلزایمر می شوند. 
=روند بهبود س�ریع از س�کته یا ناتوانی 
جس�می: ش��طرنج موجب بهبود مهارت های 
حرکتی می ش��ود و بدین ترتیب روند بهبود از 
س��کته یا ناتوانی تسریع می شود. با استفاده از 
مهارت های فکری در بازی شطرنج، توانایی های 
شناختی هم در کنار مهارت های حرکتی ایجاد 

می شوند.

متخصص قل��ب و ع��روق گفت: م��دت زمان 
رساندن بیمار سکته قلبی به بیمارستان بسیار 
اهمی��ت دارد و زمانی طایی برای نجات بیمار 
است.رسول خوش��خوی در گفتگو با آنا، گفت: 
درد، س��وزش یا احساس سنگینی قفسه سینه 
که در هنگام فعالیت بدن��ی مثل دویدن و باا 
رفتن از پله ایجاد می شود باید شما را به بیماری 
آنژین صدری مشکوک کند.وی اضافه کرد: این 
درد در ناحیه اس��تخوان جناغ س��ینه احساس 
می ش��ود و با توقف فعالیت بدنی با گذاش��تن 
ق��رص زیرزبانی در کمت��ر از ۵ دقیقه برطرف 
می شود.متخصص قلب و عروق افزود: اما آنژین 
صدری ناپایدار س��کته قلبی خفیف است که با 
افزایش ناگهانی تنگه عروق و قبل از بسته شدن 
رگ ها ظاهر می ش��ود عمده آن درد سوزش در 
قفسه سینه است این نوع دل درد احتمال سکته 
قلبی را نیز به وجود می آورد.وی در ادامه افزود: 

سکته قلبی زمانی اتفاق می افتد که رگ ها کامًا 
بسته ش��ده و خون رس��انی به عضله قلب کامًا 
قطع شود.این پزش��ک متخصص تصریح کرد: 
س��کته زمانی روی می دهد که با درد ناگهانی 
 و ش��دید در حال اس��تراحت به م��دت نیم تا 
یک ساعت همراه باشد. این درد کم کم به کتف 
ف��ک پایین یا دس��ت ها نیز س��رایت می کند و 
ممکن است با درد معده اشتباه شود.خوشخوی 
ادامه داد: در اثر س��کته قلبی بخش��ی از عضله 
قل��ب به عل��ت قط��ع خون رس��انی و تغذیه از 
بین می رود و ق��درت پمپاژ آن کاهش می یابد 
هرچقدر این پمپاژ کمتر باش��د وسعت سکته 
قلبی بیش��تر اس��ت.وی تأکید کرد: زمان بین 
ش��روع درد قفسه سینه و ش��روع درمان اصلی 
زمان طایی ن��ام دارد. به همین دلیل مراجعه 
س��ریع به مرکز درمانی بعد از شروع درد قفسه 

سینه می تواند به نجات بیمار کمک کند.

 زمان طایی رساندن بیمار قلبی به بیمارستان بازی شطرنج فواید زیادی برای تقویت مغز دارد

با دیدن این تیتر حتما از خودتان سوال می کنید: 
استاد گام بارو عجب آدم بیکاری است در هیاهوی 
تحریم و مشکات مردم به جای این که بنشیند 
و اون دوگول��ه را ب��ه کار بین��دازد، از درده��ای 
مردم سرزمینش بنویس��د و راه حل ارائه بدهد 
ش��وربختانه از خسروی تیم رقیب می نویسد ؟! 
بله شما درس��ت می فرمایید در اینکه وضعیت 
اقتصادی ما خوب نیس��ت هیچ تردیدی وجود 
ندارد. در این که یک عده ای صبح تا شب در آن 
سوی آب ها علیه ملت شریف ما کار می کنند نیز 
شکی نیست. در این که فساد اقتصادی رخ داده 
نیز هیچ شبهه ای نیست. در این که آفتابه دزدهای 
خرده پا به کارتل های عظیم اختاس و فس��اد 
تبدیل ش��دند و همچون زالو به جان این ملت 
افتاده اند نیز تردیدی  نیس��ت اما عزیزان دل از 
دست من چه کمکی س��اخته است. از رهگذر 
برخی هم که در رسانه ها به مقام و منصبی دست 
یافته بودند و می توانستند صدای رسای همکاران 
ما باشند به جای آن که از پشت آن تریبون درد 
ما و ملت ما را فریاد بکشند، حرف های تلخ درباره 
خس��روی آواز ایران سر دادند. حال در این میان 
تکلیف نگارنده نیز مشخص است. تکلیف من یک 
اقبا مشخص است و با این حساب باید بگویم 
در این بلبشو از دست من پیرمرد منشوری چه 
برمی آی��د؟! البته من به احترام ملت فهیم ایران 
بیکار ننشسته ام و مدت ها قبل یک نامه فدایت 
شوم برای مسئوان نوشتم که نمی دانم چاپ شد 
یا نه؟ با این حال بنده از رو نرفته ام و نامه دیگری 
برای ایش��ان تنظیم ک��رده ام و منتظرم ببینم 
در روزه��ای آتی چه اتفاقاتی رخ می دهد، آنگاه 
شاید از نامه دومم رونمایی کنم تا شما عزیزان 
دل بدانید مارکو گام باروی شما بیکار ننشسته و 
برای رهایی از این مشکات دست به مکاتبات و 
نامه نگاری های با مسئوان زده است و ... بگذریم 

و به قصه امروز بپردازیم.
قطعا همه شما سوپاپ خوانان عزیز از تیتری که 
برای این ش��ماره انتخاب کرده ام جا خورده اید. 
مخصوصا که تاکنون از عاقه ام به تیم پرسپولیس 
آگاهی یافته اید! حتما برای ش��ما عجیب است 
که یک پرسپولیس��ی بیاید و برای بازیکن تیم 
رقیب یادداشت احترام آمیزی بنویسد. بله در این 
هیاهوی گنگ و پیچیده حضور تماشاگرنماهایی 
که این روزها دیگر تماش��اگرنما نیس��تند و به 
صورت سازمان یافته در ورزشگاه ها حاضر هستند 
و صدالبته دس��تاویز قدرت نمایی برخی گروه ها 
و باندها قرار گرفته اند، نمی شود به دیدگاه شما 
عزیزان خرده گرفت ام��ا ... عزیزان دل بدانید و 
آگاه باشید؛ مارکو گام بارو سال هاست که برخاف 
تماشاگران اولیگارشی و متعصب فوتبال که در 
این کشور رشد و نمو پیدا کرده اند، چشمانش را 
روی حقیقت نبسته و سعی می کند گاه گداری از 
جایش برخیزد و به احترام بازی خوب و چشم نواز 
تیم رقیب دس��ت بزن��د و کورکوران��ه و از روی 
احساس بازی ها را دنبال نکند. حتما بی اختیار 
به یاد پاراگراف اولیه همین ش��ماره افتاده اید و 
از راوی می پرسید: استاد گام بارو! پس چه فرقی 
هست بین شما و آن عزیز دلی که در تیم امید 
ماست اما به تیم حریف پاس گل می دهد؟! خب 
پرسش جالبی است اما این قیاس جالبی نیست 
و به قول ادبا مع الفارق اس��ت. مگر در انگلیسی 
که روزگاری برخی تماشاگرانش اوباش خوانده 
می ش��دند و در حد جنون طرفداران تیم رقیب 
را کتک می زدند، درعصر حاضر چنین اتفاقاتی 
وحشتناک و منزجرکننده ای روی می دهد؟!. حاا 
ممکن است به قول حاج محمود ؛ چهارتا خس و 
خاشاک یک گوشه و کناری پیدا بشوند و از این 
کارهای زشت و ناپسند انجام بدهند اما اکثر قریب 
به اتفاق تماشاگران انگلیسی، پس از پایان بازی 
به احترام تیم حریف از جای برمی خیزند و یک 
کف مرتب و جانانه می زنند. حاا چه اشکالی دارد 
یک پرسپولیسی متعصب اما نه افراطی بیاید و از 
بازیکن استقال تعریف و تمجید کند دنیا که به 

آخر نمی رسد. می رسد؟!
احسنت. باریکا به شما. دیدید رگ خواب شما 
را خوب گرفته ام حاا که قصه بدین جا رس��ید 
بگذارید بگویم، خس��رو حیدری پیش از آن که 
بازیکن تیم فوتبال اس��تقال باش��د، سربازی 
شایسته برای وطن بوده و در میادین بین المللی 
برای تیم ملی فوتبال ایران درخشیده است و از 
این رو او را نباید محدود به تیم استقال دانست. 
اصوا اس��تقال هم چیز خوبی است باید بدان 
احترام گذاشت و اس��تقبال کرد. لذا از امروز به 
بعد وظیفه همه ما در قبال خسرو سنگین است. 
چه آن خس��روی آواز ایران که در بستر بیماری 
است و چه این خسروی خوبان که با مستطیل 
س��بز خداحافظی نموده است. ما وظیفه داریم 
تا مراقب باش��یم در ای��ن جنگ های حیدری و 
نعمتی سیاس��یون؛ آنچه بر سر »مجتبی ما« و 
»علی آن ها« آمد بر سر خسروی قصه ما نیاید. 
مگر م��ا در این فوتبال لعنتی چند تا خس��رو 
حی��دری داریم؟ لذا وظیفه ملی و میهنی همه 
ماست که در این روزهای سخت، خسرو را تنها 
نگذاریم. از خانواده و باشگاه گرفته تا امید مافی و 
دیگر ورزشی نویسان برجسته کشور و صد البته 
گروه های مافیایی فوتبال که مدت هاست در این 

خراب آباد فوتبال مشغول کارند! و ... باقی بماند!

                           سوپاپ ... !
                           سلسله یادداشت های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، فکاهی
»مارکو گامبارو« پیرمرد منشوری ...!

به قلم: محمد جوان

 خسروی خوبان 

به نوه هایم : سارا و آرین و آنیتا
بوسه های تصویریت باد هواست

عمق جان را 
شادان نمی کند 

بوسه های تصویریت
طعم لمس ندارد 
چشیدنی نیست! 
بوسیدنی نیست! 
بوییدنی نیست! 

این فاصله ی عظیم 
طعم بوسه های تو را دزدیده 

بوسه های تصویریت 
وجد و سرور حال ندارد 

اشک شوق به چشم هایم نمی نشاند
وقتی از تو دورم 

وقتی بغلم از تو خالی است
این بوسه های تصویری 

»کاچی به از هیچی است« 
دلخوش کنکی تو خالی است

بوسه های تصویری تو 
طعم بادهای زمستانی دارد

برای طعم خوش بوسه هایت
باید 

با بهار دیدارت صبوری کرد
و من می دانم 

از عشق تا صبوری هزار فرسنگ است
و من 

دلم برای تو و بوسه هایت تنگ است

شعر 
 

 م.عبدلی 
شاعر

 بوسه های 
تصویری


