
گزارش آفتاب یزد از خطری که 
ملخ ها به دروازه های پایتخت رسیدندبخش کشاورزی تهران را تهدید می کند

6

پول بابک زنجانی 
بیرون از زندان کار می کند؟
همزمان با اوج گرفتن فشارها بر وزیر نفت و احتمال استیضاح او 
وکیل شرکت نفت می گوید متهم نفتی اخیرا گفته به زودی جای وی و زنگنه 
در زندان عوض می شود، هرچند وکیل زنجانی این گفته را تکذیب می کند

به یاد دارم در اوایل انقاب، بزرگی در دیدار 
با تعدادی از مســئولین وقت، یک جمله را 
اعام کرد که بعدها بسیار معروف شد اینکه 
مقامات سیاسی کشور باید در ارتباط با دوچیز 
مراقب باشد و حتی تجربه های تاریخی نیز 
این موضوع را نشان می دهد؛ یکی مسئله پول 

و مال است و دیگری مسئله اخاقی. 
هرچه انسان روی خودش کار کرده باشد 
اما تجربه های تاریخی و آموزه های اخاقی 
به ما می گوید که این دو مسئله آنقدر قدرت 
سحر و جادو دارند که هیچ کس نمی تواند 
آن را کتمان کند. کســی کــه وارد میدان 
سیاست می شــود باید به شدت پرهیزکار 
باشــند. دو موضوعی که ممکن اســت 
دیگران و بدخواهان برای حذف سیاستمدار 

خوشحالی کنند.

واقعا 
بهت آور است

عبداه ناصری
فعال سیاسی اصاح طلب

سرمقاله

یادداشتها

دکتر علی میرزا محمدی

 اعتبار 
نظرسنجی روحانی
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 افسردگی را 
به خانه های خود نبرید!
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پیشنهاد ظریف به همتای عراقی اش مبنی بر 
امضاء معاهده عدم تجاوز با کشور های حاشیه 
خلیج فارس بیانگر حسن نیت ایران نسبت به 
کشــورهای منطقه و شــورای همکاری خلیج 
فارس اســت. چراکه منطقــه نیازمند امنیت، 
اســتقرار و ثبات اســت. اما بازگشت امنیت و 
استقرار به منطقه مستلزم فهم مشترک نسبت 
به عوامل تهدیدکننده اســت. زیرا تهدید و بی 
ثباتی یا از داخل کشورها و یا خارج از آن نشات 
می گیرد، مانند حمله عراق بــه ایران و حمله 
صدام بــه کویت؛ یا برعکس حملــه و تهدید 
کشورهای بزرگی مانند آمریکا به عراق، سوریه، 
لیبی و یمن را می توان به عنوان عوامل بی ثباتی 
و ناامنی نام برد. بنابراین اگر کشورهای منطقه 
با یکدیگر پیمان عدم تجاور امضا کنند، مسیر 
مهمی را پشت ســر گذاشته و از وقوع حوادث 
تهدیدکننده در منطقه پیشگیری خواهند کرد. 
ایران نسبت به همسایگان خود این حسن نیت 
را دارد که به عنوان کشور قوی و بزرگ منطقه 
به صورت جمعی و یا با هر یک از این کشورها 
چنین پیمانــی را امضا کند. زیرا تهران معتقد 
است که نمی توان کشــوری را امن تلقی کرد 
اما در سایر کشــورها ناامنی و بی ثباتی وجود 
داشته باشد. به همین دلیل باید به پیشنهاد ایران 
از زاویه امنیت نگریست. اما استقبال کشورهای 
حوزه خلیج فارس نســبت به پیشنهاد ظریف، 
بســتگی به اراده این کشــورها دارد. چنانچه 
تمایلی از ســوی این کشورها برای پاسخگویی 

به این پیشنهاد...

دیپلماســی ایران در شــرایط کنونــی نگاه به 
شرق اســت تا از این طریق بتواند کارشکنی ها 
و مزاحمت های آمریکا، عربســتان و اسرائیل را 
در منطقــه و جامعه بین الملل به نحوی جبران 
کنــد. زیرا این کشــورها طی ماه هــای اخیر از 
همه توان خــود برای ایجاد اجماع جهانی علیه 
ایران بهره بردند و   فاز تازه ای از ایران هراســی 
را علیه کشــورمان آغاز کردند. به همین دلیل 
ظریف طی هفته هــای اخیر همزمان با افزایش 
تنش هــا میان تهــران- واشــنگتن و نیز عدم 
تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت از ایران، 
دور تازه ای از ســفرها به کشورهای نیویورک، 
ترکمنستان،پاکستان،چین، ژاپن، هند و روسیه را 
آغاز کرد تا جو موجود علیه ایران را تغییر دهد. 
به ویژه یکی از مهم ترین آثار ســفرهای ظریف، 
ابراز تمایل نخســت وزیر ژاپن برای سفرش به 
ایران است که باید این سفر احتمالی نخست وزیر 
 ژاپن آنهم برای نخستین بار به ایران پسا انقاب را
به فال نیک گرفت. حتی پس از سفر ترامپ به 
 توکیو تغییری در تصمیم شینزو آبه به وجود نیامد. 
بر این اســاس، وی به عنوان یک سیاســتمدار 
کهنه کار ژاپنی با توجه به سابقه روابطش با ایران به 
تهران می آید که فارغ از تاش برای توسعه روابط 
با کشورمان، نشان می دهد نگران وضعیت موجود 
میان ایران- آمریکاســت. زیرا ژاپنی ها نگرانند 
که مبادا افزایش تنش میان تهران- واشــنگتن 
منجر به افزایش قیمت نفت شــود و توکیو به 
 عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ نفتی به شدت 

متضرر گردد. 

پیشنهاد  ظریف 
و اهمیت آن

ظرفیت ژاپن 
برای   میانجیگری 

صباح زنگنه
تحلیلگر مسائل خاورمیانه

سید جال ساداتیان
دیپلمات و تحلیلگر

یادداشت 4یادداشت 1

چند وقتی است که خبر هایی مبنی بر اختال روانی 
بسیاری از افراد جامعه منتشر شده است، وقتی از 
اختال روانی حرف می زنیم این موضوع در جامعه 
ما یک شکل نامطلوبی به خود می گیرد و خیلی ها 
فکر می کنند که مبتایان به اختال روانی همگی 
دارای جنــون مضامینی این چنینی هســتند در 
صورتی که چنین نیست و بارزترین اختال روانی 
در کشور ما همان افسردگی است. این در واقع نوعی 
سرماخوردگی روانی محســوب می شود زیرا مثل 
بیماری سرماخوردگی که خیلی رایج است و افراد 
زیادی گرفتار آن می شــوند و ممکن است مدت ها 
هم با کسی همراه شود، عمل می کند. این موضوع 
در رفتار های جوانان به شــدت به چشم می خورد 
چرا که اکثر جوانان تاش می کنند که با تلفن های 
همراهشان تنهایی های خودشــان را پر کنند، در 
جمع خودشان را کنار می کشند و سعی می کنند 
کــه در جمع های خانوادگی حضور پیدا نکنند و یا 
این که نمی توانند خودشان را با جمع تطبیق بدهند! 
متاسفانه همین افسردگی باعث شده که آمار اقدام 
به خودکشی در جوانان کشور ما روز به روز در حال 
افزایش باشد! این طور نیست که بگوئیم خودکشی 
نسبت به سطح جهانی در کشورمان افزایش یافته، 
اما افسردگی در کشور ما جوانانه و زنانه شده یعنی 

بیشتر جوانان و زنان به این کار دست می زنند!
بر اساس تحقیقات انجام شــده، وزارت بهداشت 
اعام کرده که افســردگی در بین جوانان ســیر 
صعــودی را طی می کند. بنابر همیــن آمار از هر 
4ایرانی بالغ باای 15 ســال در کشور یک نفر به 
گونه ای دچار اختال روانی اســت که عمده این 

اختاات روانی همان اضطراب است.
حاا ممکن است این موضوع پرسیده شود که چرا 
این اتفاق در حال وقوع است، باید بگویم که همه 
مسائل جانبی در کشــور ما می تواند دلیلی برای 
افزایش و پیشــرفت اختال روانی باشد! در نظر 
بگیرید جوانان ما از نظر اشــتغال، آینده، ازدواج و 
اکثر مسائل کلیدی زندگی و آینده شان با چالش 
رو به رو هستند، طبیعی اســت که دچار اختال 
شــوند! در حال حاضر درس خواندن در کشور ما 
گاهی بی هدف شده است! تحصیلکرده هایمان بیکار 
هســتند و جوانانمان صرفا به این دلیل که کاری 
برای انجام دادن داشته باشند درس می خوانند! از 
طرف دیگر نوجوانان ما تا حد خیلی زیادی درگیر 
مســئله ای به نام کارنامه هســتند! خانواده ها در 
حساس ترین سن آنها به نواجوانان فشار می آورند و 
نوجوانان را در بند کارنامه ای می کنند که در آینده 
آنها هیچ تاثیری نخواهد داشت! همین شده که ما 
شاهد خودکشی هایی در بین نوجوانان هستیم که 
بعد از تحقیق و بررسی متوجه می شویم که مشکل 

همان مسئله کارنامه بوده! 
خانواده هــا هم به قدری درگیر مشــکات مالی 
هستند که متوجه نمی شوند این رفتار های منفی 
تا چه ابعادی تاثیر منفی روی فرزندانشــان دارند! 
اکثر کودکان از خانه فراری هستند و دوست دارند 
کل وقتشان را بیرون از خانه و در جمع دوستانشان 
بگذرانند و این دقیقا شــروع بــزرگ ترین خطر 
اســت زیرا همین فراری بودن از خانه زمینه ساز 
آسیب های بسیاری است. از طرف دیگر شادی در 
جامعه ما به رســمیت شناخته نمی شود و همین 
موضوع نیز ســبب می شود که هر روز بیش تر از 
دیروز جامعه ای غمزده و افســرده داشته باشیم! 
نتیجه همه آن ها هم می شود این چیزی که امروز 
در جامعه شاهد آن هستیم! مردمی ناشاد و عبوث 

با جوانانی افسرده و خشن...

در تاریخ جامعه شناســی، با شخصیت ها و افرادی 
روبه رو می شویم که تحت نام عیاران در روزگارهای 
مختلف زندگی می کردند. همانها که از ثروتمندان 
پول و اموال را می گرفتند و بین نیازمندان تقسیم 
می کردنــد. در دنیــای غرب نیز چنیــن افرادی 
وجود داشته اند یا حداقل در داستان ها و افسانه ها 
پیرامون آنهــا حرف ها و قصه های مختلفی وجود 
دارد کــه در آن دیار، رابین  هــود نماد رفتارهای 
تعدیل اجتماعی بوده کــه به نظر خود حق فقرا 
را از ثروتمنــدان می ســتانده و بیــن آنها توزیع 
می کــرده اســت. این مقدمه به جهــت انعکاس 
گســترده اخبار و جزئیات محاکمه های گروهی 
از اشــخاص است که با سوءاســتفاده از شرایط و 
وابستگی ها، بدون طی مراحل منطقی و طبیعی 
کسب ثروت به ســرمایه های رویایی دست یافته 
و موجــب عمیق ترشــدن شــکاف های طبقاتی 
گردیده اند. تعدادی از این افراد باعث بدبینی اقشار 
مختلف به ویژه طبقه روشنفکر و تحصیلکرده به 
نظام سیاسی شده اند که بیهوده بودن تخصص و 
تاش، کمترین دستاوردهای این مسیر بوده است. 
ارتباطی که این گونه جلسات با عدالت اجتماعی و 
احیای نظام پس گرفتن حقوق مردم پیدا می کند، 
جایگاه های این گونه افــراد بوده که یا خود خالق 
رانــت و رانت خواری بوده انــد و یا با تکیه بر رانت 
نزدیکان حداکثر سوءاستفاده را از شرایط کرده اند. 
از نگاه رفتارشناســی اجتماعی آنچه که موجب 
تاثر و تاســف عمیق می گردد تکیه این گونه افراد 
به آرمان ها و مظاهر ارزشمند عقیدتی می باشد که 
گاهی حتی ظواهر آنها موجب تمسخر قرار می گیرد 

که باورهای عقیدتی را دستمایه کارهای غیرقانونی 
خود قرار می دهند. البته نسل ما از این گونه افراد 
از صدر پیروزی انقاب اســامی کــم ندیده اند. 
امثال کاهی و کشــمیری که با پوشش باورهای 
ارزشی و سوءاستفاده از احترام جامعه به این گونه 
رفتارها،جایــگاه باایی یافتــه و ضرباتی بر پیکر 
انقاب نوپای اسامی وارد کرده اند که لطف خدا و 
تدابیر مدیریت کان جامعه، مانع از تخریب اساسی 

جامعه گردیده است.
 نکته دوم اشــارات این افراد بــه کارهای خیر و 
عام المنفعه در جامعه است. یکی از آنها آزادکردن 
13 هزار زندانی و پرداخت هزاران وام قرض الحسنه 
را در کارنامــه خــود اعام می کند بــدون اینکه 
اشــاره ای به منبع مالی این گونه رفتارها کند که 
انسان به یاد حکایت های قدیمی می افتد که فردی 
گوسفند می ربوده و گوشتش را بین فقرا تقسیم 
می کــرده و در مقابل انتقاد از این رفتار زشــت 
می گوید: »گناه دزدی به ثواب تقســیم گوشــت 
پاک می شــود و سود اینجانب پوســت و روده و 
اقام دیگر می باشد«. پایمال نمودن حقوق مردم 
و دســت درازی به ســرمایه های عمومی گناهی 
بزرگ اســت که با آزادی زندانــی و پرداخت وام 
جبران نمی شــود. با کمال تاسف این گونه بازی با 
اعتقادات، آسیب های مضاعفی بر اعتماد اجتماعی 
و مبانــی اخاقی جامعــه دارد که حتی اگر تمام 
اموال غارت شده مسترد گردد آثار و تبعات ویرانگر 
این گونه رفتارها بر افکار عمومی و اعتماد اجتماعی 
جبران نخواهدشد. چرا که بخشی از تورم موجود 
و رقابــت در زیاده خواهی ها نتایج شــوم این گونه 
رفتارها می باشــد. اما جوانان نباید به خاطر وجود 
این افراد در لباس عقاید دینی به ارزش های اصلی 
بدبین گردند. نکته سوم اینکه حتی در پوشیدن 
لباس های متهمین در دادگاه ها بین افراد تبعیض 

قائل می شوند؛

سرماخوردگی روانی را 
جدی بگیرید!

محاکمه
 رابین هودها 

امیر محمود حریرچی
آسیب شناس

مجید ابهری
رفتارشناس

یادداشت 3یادداشت 2

بحث ها پیرامون حل مشکل زندانیان مهریه ادامه دارد. مسئوان مرتبط از 
آزادی زندانیان مهریه سخن می گویند و توضیح می دهند که آنان که توان 

مالی ندارند  نباید در زندان باشند و ازسوی دیگر مدافعان حقوق زنان در 
گفت وگو با آفتاب یزد از لزوم اصاح قانون مهریه سخن گفته اند

سه  شنبه 
شوک آور

صفحه 3
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دیروز اهالی خبر در شوک بودند؛ شوک یک حادثه.ابتدا خبر 
رسید که همسر دوم شهردار اسبق تهران به قتل رسیده 
و سپس اعام شد قاتل کسی نیست جز محمدعلی نجفی! 
وی اختاف های خانوادگی را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است. 
به راستی چرا پایان یک سیاستمدار باید چنین تلخ باشد؟



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

رييس جمهورى اتريش در پى استيضاح «سباستين 
كورتس» صدراعظم اين كشور، معاون وى را به عنوان 
رئيس دولت انتقالى معرفى كرد.به گزارش ايرنا، نشريه 
آلمانى "دى ولت" آلمان از انتخاب «هارتويگ لوگر» 
ــل صدراعظم اتريش  ــس به عنوان كفي معاون كورت

ــور خبر داد. بر اين اساس  ــكيل دولت جديد اين كش تا زمان تش
ــب گذشته  ــاندر وان در بلن» رئيس جمهورى اتريش ش «الكس
(دوشنبه) لوگر را مامور تشكيل دولت انتقالى در يك هفته آينده 

ــت كابينه پيشين اتريش را امروز  كرد. لوگر قرار اس
منحل كرده و طى مدت تعيين شده، اعضاى جديد 
دولت را معرفى كند. وان در بلن در تشريح اين اقدام 
گفت: اين يك تصميم موقتى است تا دولت بتواند 
در كمترين زمان ممكن مشكالت را حل كند. وى 
همچنين خواهان حمايت نهادهاى حافظ قانون اساسى از دولت 
ــپتامبر  ــى تا زمان برگزارى انتخابات زودهنگام در اوايل س انتقال
ــنبه پارلمان اتريش با راى عدم  ــط شهريور) شد. روز دوش (اواس

ــور به بركنارى  ــتين كورتس صدراعظم اين كش اعتماد به سباس
ــار  ــران در دولت اتريش پس از انتش ــش راى داد. بح وى و دولت
يك ويدئويى جنجالى از «هاينتس كريستيان اشتراخه» معاون 
ــتراخه را در حالى  ــد.اين ويدئو اش ــور آغاز ش صدراعظم اين كش
ــان مى دهد كه به يك زن كه گمان مى كرده از اليگارش ها ى  نش
ــنهاد مى كند.اشتراخه در  ــت قراردادهاى دولتى پيش روسى اس
ــرمايه دار روس از حزب  ازاى پيشنهاد خود خواستار حمايت س

«آزادى» اتريش مى شود.

سياسى22چهارشنبه  8 خرداد 1398    شماره 5467
جم قرار گرفت ورد  ا  روز بار در دولت قبل و ا

د اب  ری ا وق ا ظ  صدرا

معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهورى، درباره هجمه هاى اخير 
در خصوص وى و خانواده اش گفت: هر زمانى كه شما زن باشيد و در موقعيت سياسى 
قرار بگيريد حساسيت روى شما بيشتر خواهد بود. به گزارش ايلنا، وى خاطرنشان كرد: 
تجربه كارى من مخصوصاً در دولت يازدهم و حتى امروز نشان داده كه اين موقعيت 
بيشتر خواهد شد. 

آفتاب يزد- گروه سياسـى : استيضاح، اينبار 
ــاى موفق دولت يعنى  بيخ گوش يكى از ژنرال ه
ــروز مخالفان او در  ــت. ام ــژن نامدار زنگنه اس بي
ــب تر  مجلس موقعيت را از هر زمان ديگرى مناس
ــتيضاح وى را در  ديده اند تا از اين طريق ميخ اس
پارلمان بكوبند. ازهمين رو اين عده كارشان شده 
ــه او تا بلكه با اين كار او را  جمع كردن امضا علي

از وزارت بيندازند.  
ــت كه وزير نفت در  ــتين بارى نيس اما اين نخس
آستانه استيضاح قرار گرفته است. مخالفان او در 
ــالها بهانه ها ى مختلفى براى اينكه او  تمام اين س
شايسته وزارت نيست، مى آوردند. يكى مى گفت 
ــرده و هر روز بهانه  ــتم را معطل ك او تمام سيس
ــران در اوپك رادليل  ــرد اي ــى آورد، يكى عملك م
ــى از واردات بنزين  ــت.  يك ــر مى دانس براين ام
بى كيفيت توسط افراد مجهول الهويت مى گفت، 
ــرد كه زنگنه به  ــرى او را متهم به اين مى ك ديگ

دشمن كد مى دهد.  
اما در تمام اين سال ها عدم تفاهم مخالفان داخلى 
او در مورد پروژه ها يى مانند پارس جنوبى، خروج 
شركت ها ى چينى و برخى نهادها از پااليشگاه ها ى 
ايران يكى از چالش هاى اصلى مخالفين زنگنه با 
او و در نتيجه مطرح شدن ماجراى استيضاح وى 

به شمار مى آيد.   

یک فرضیه دیگر
ــر را نيز بايد به اين  ــائل ديگ اما اخيرا يكى از مس
فرضيه استيضاح اضافه كرد، فرضيه اى كه پيشتر 

نيز آفتاب يزد به آن اشاره كرده بود. 
به نظر مى آيد اين فرضيه جدى است كه با توجه 
ــفارش شده اى  به تحريم ها ى نفتى ايران، افراد س
ــده اند تا در حكم بابك  ــه وزارت نفت معرفى ش ب
ــا ى جديد بتوانند تحريم ها  را دور زده و  زنجانى ه
نفت ايران را در بازار ها به فروش برسانند. موضوعى 
ــتاده و به زعم  ــه در برابر آن ايس ــژن زنگن كه بي
ــتادگى اش  ــى او امروز نيز چوب همين ايس برخ

را مى خورد.  
برخى از مخالفين زنگنه در شبكه ها ى اجتماعى 
ــانه ها  مدت ها ست كه با تمركز بر اين  و البته رس
ــراى دورزدن  ــد ندارد تا ب ــئله كه زنگنه قص مس
ــه اين نكته  ــوار كند،  ب ــير را هم ــا  مس تحريم ه
ــران به عنوان  ــر نفت اي ــاره مى كنند كه وزي اش
ــت كه مى توانند  ــر راه كسانى اس يك مانع بر س
ــك زنجانى ها  را به  ــش باب ــرايط تحريم نق در ش
ــوان دورزنندگان تحريم بازى كنند.  مخالفان  عن
زنگنه كه عمدتا از اصولگرايان هستند در شرايط 
فعلى اعتقاد دارند كه وجود افرادى شبيه به بابك 
ــت و دراين  ــور يك ضرورت اس زنجانى براى كش
راستا بايد كسانى كه پتانسيل دورزدن تحريم ها  

را دارند پاى به عرصه بگذارند.  اين در حالى است 
كه زنگنه چنين موضوعى را نمى پذيرد و در برابر 
ايده پردازان لزوم ورود بابك زنجانى ها ى جديد به 
عرصه دورزدن تحريم موضع گيرى ها ى شديدى 

گرفته است.  

انزجار از کجا شروع شد
زنگنه و انزجارش از پدپده بابك زنجانى پيشتردر 
ــه او بيان كرده   ــاى گوناگونى كه علي اظهارنظره
ــوان رد پاى بابك  ــى  مى ت ــت.  اما زمان هويداس
زنجانى هاى بيشترى را در بيرون از زندان ديد كه  
كسانى با حمايت از دور زنندگان تحريم ها ى نفتى 
از شخص زنجانى نيز حمايت مى كنند و اقدامات 
او را در بحران ها ى تحريم، امرى طبيعى و بديهى 
ــد او را بى گناه  ــمارند و به نوعى مى خواهن مى ش

جلوه دهند.  
ــده اى  ــه ع ــوع ك ــن موض ــه از اي ــى زنگن نگران
ــه جناحى خاص تالش  ــالح و مربوط ب ظاهرالص
ــيدن بحث دورزدن تحريم ها   دارند تا با پيش كش
ــوند،   ــزد ش ــور به امثال زنجانى را گوش نياز كش
ــخص شد كه او در اينباره اظهار كرد:  موقعى مش
ــوز از او حمايت  ــت هن ــده آدم گردن كلف يك ع
ــت سر بسيارى از كسانى كه به من  مى كنند، پش
ــت.  بدترين تهمت ها را مى زنند، بابك زنجانى اس

پول او در بيرون زندان است.
ــارهاى  ــايد امروز با توجه به فش اظهاراتى كه ش
ــش با ورود  ــر زنگنه، به خاطر مخالفت مضاعف ب
ــى دور زدن تحريم ها در عرصه  ــرادى كه تواناي اف
ــت؛  صنعت نفت دارند، نمود عينى پيدا كرده اس
ــتيضاح  ــارهايى كه حتى مى تواند ختم به اس فش

او باشد.  

اين گمانه زنى زمانى قوت بيشترى پيدا مى كند 
كه روز گذشته خبرى به نقل از بابك زنجانى در 
رسانه ها  منتشر شد. خبرى مبنى براينكه زنجانى 
گفته به زودى جاى من و زنگنه عوض مى شود.  

ديروز نماينده حقوقى وزارت نفت، شايعه تهديد 
وزير نفت از سوى بابك زنجانى را تائيد كرد.

ــخ به  ــو با ايرنا در پاس ــر هندى در گفت وگ اصغ
ــوى بابك  ــايعه تهديد وزير نفت از س اينكه آيا ش
ــازى هاى اخير عليه  ــش از جريان س ــى پي زنجان
ــت: در ادامه  ــت دارد، اظهار داش ــر نفت صح وزي
ــتگاه هاى  ــاتى كه با حضور نمايندگان دس جلس
ــائل مرتبط  ــراى تبادل نظر درباره مس ذى ربط ب
ــك زنجانى  ــدان و با حضور باب ــده در زن ــا پرون ب
ــنبه اول خرداد 98 نيز  ــود، چهارش برگزار مى ش
ــد كه در آن جا آقاى زنجانى  جلسه اى تشكيل ش
ادعاكرد كه استيضاح آقاى زنگنه در مجلس رأى 

خواهد آورد.
ــت همچنين گفت  ــى وزارت نف ــده حقوق نماين
ــد كه به زودى  ــه مدعى ش زنجانى در اين جلس
جاى ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما 

زندانى مى شويد!
هندى اضافه كرد كه البته زنجانى تاكنون چندين 
شكايت عليه مسئوالن مختلف كشور از جمله وزير 
نفت به دليل اخالل در نظام اقتصادى مطرح كرده 
و ديگر اين شكايت ها و تهديدها عادى شده است.

ــى وزارت نفت همچنين تاكيد كرد  نماينده حقوق
ــتگاه قضائى  كه وزارت نفت با كمك و حمايت دس
ــات از بابك زنجانى  همچنان پيگير دريافت مطالب

است. 
هرچند اين گفته ها ى نماينده حقوقى وزارت نفت 

از سوى وكيل بابك زنجانى تكذيب شده است. 

ــول كوهپايه زاده در گفت وگو با ايلنا، درباره  رس
ــركت نفت مبنى بر  اظهارات نماينده حقوقى ش
ــت را تهديد به زندان  ــوكل وى، وزير نف اينكه م
ــاى هندى مبنى  ــت،  گفت: اظهارات آق كرده اس
ــاى زنجانى وزير نفت را تهديد كرده،  بر اينكه آق

كذب محض است.
ــه اى در مورخ اول خرداد ماه  وى ادامه داد: جلس
با حضور من به عنوان وكيل آقاى زنجانى، معاون  
دادستان تهران، مسئوالن بانك مركزى و نماينده 

وزارت اطالعات برگزار شد.
اين وكيل دادگسترى ادامه داد: جلسه اول خرداد 
پيرو جلسه 5 ماه قبل كه در دى ماه تشكيل شده بود،

برگزار شد. 
ــد: جلسه  ــه مدعى ش وى در خصوص اين جلس
ــوص بازپرداخت بدهى هاى آقاى  مذكور در خص
ــفانه در طول 5 ماه گذشته به  زنجانى بود، متاس
ــركت نفت، امور  دليل تعلل،  تاخير و كوتاهى ش

آن طوركه بايد پيش نرفت.
ــه اول خرداد، شركت  كوهپايه زاده افزود: در جلس
ــد  نفت با درايت و قاطعيت قوه قضائيه موظف ش
ــكارى الزم را انجام دهد و مدارك الزم را  كه هم
ــال كند. وى تاكيد كرد: من در كنار زنجانى  ارس
ــوان مطلبى كه آقاى  ــته بودم و به هيچ عن نشس
هندى عنوان كرده اند كه وى وزير نفت را تهديد 
ــما  ــوم و ش كرده و گفته به زودى من آزاد مى ش

زندانى، صحت ندارد.
ــرد: نبايد  ــان ك ــترى خاطرنش اين وكيل دادگس
بدليل حواشى كه در مجلس عليه آقاى زنگنه در 
جريان است، نماينده وزارت نفت چنين اظهاراتى 
ــچ گاه وزير نفت را  ــان كند.  آقاى زنجانى هي را بي

تهديد نكردند.
ــا كارت پرونده بابك زنجانى در  وى تاكيد كرد: ب
ــود كه  ــى مواردى مطرح مى ش بازى هاى سياس
ــعاع  وظيفه نظارتى نمايندگان مجلس تحت الش
ــت و صرفا  ــرد. اين صحبت ها  كذب اس ــرار گي ق
ــى  مطرح مى شود  جهت بهره بردارى هاى  سياس

و بهره اى از واقعيت ندارد.

تغییر بابک و بیژن
ــران در عرصه  ــرايطى كه  وضعيت نفت اي در ش
ــرايط خاصى  جهانى به خاطر اعمال تحريم ها  ش
را سپرى مى كند و از جهتى نيز فشارهاى افرادى 
مبنى بر اينكه بايد امثال زنجانى ها  در كشور دوباره 
ــت،  ــور حاكم اس ــروز و ظهور پيدا كنند بر كش ب
مقاومت شديد وزير نسبت به اين فشارها شرايط 
زنگنه را وارد فاز متفاوتى كرده است.توقع نابجا از 
ــت رانت  و اقدامات سياسى  وزير نفت و درخواس
ــود را برگلوى زنگنه ــتان خ و امتيازگيرى ها  دس

 فشرده است. 

ــن روزها،  آفتـاب يزد ـ رضا بردسـتانى: اي
ــى از ابهام هايى كه در رأس اخبار مهم ترين  يك
ــرى دنيا قرار دارد؛  و معتبرترين پايگاه ها ى خب
رويارويى يا عدم رويارويى نظامى ايران و آمريكا 
ــت! به تعبيرى ساده تر، اين پرسش دائماً در  اس
ــت كه باالخره بين ايران و آمريكا  حال تكرار اس

جنگى در خواهد گرفت يا نه؟!
ــى يا شاخ و شانه  بحث از بگو ـ مگوهاى سياس
ــيدن ها ى توئيترى فراتر است پس، فارغ از  كش
ــا نمى خواهد، آمريكا  اين كه ايران مى خواهد ي
ــن منطقه اى  ــا ندارد، متحدي ــى دارد ي تصميم
ــا  در اين  ــد، اروپايى ه ــه نظرى دارن ــكا چ آمري
ــهمى براى خود در نظر خواهند  بزم خونين س
ــت داران جمهورى اسالمى  گرفت يا نه و دوس
ــود در آن هنگام كه حرف ها  به عمل نزديك ش

چه خواهند كرد؛ اين مسئله بايد از منظر نظامى 
ــد،  ــته باش ــى كه يك جنگ بايد داش و الزامات

بررسى شود.
ــت»  ــاالر «لرد وس مثال در همين زمينه درياس
ــلطنتى  ــته نيروى دريايى س ــده بازنشس فرمان
بريتانيا با هشدار نسبت به باال گرفتن تنش ها در 
منطقه خاورميانه معتقد است:«جنگ احتمالى 
ــت كل منطقه را  بين ايران و آمريكا ممكن اس
ــد.» اين درياساالر نظامى بريتانيا  به آتش بكش
گفته است:« احمق هايى كه مى گويند بياييد به 
جنگ با ايران برويم هيچ چيزى درباره جنگ ها  

نمى دانند.»
اين كارشناس نظامى به صراحت در گفت و گو 
با ديلى استار عنوان كرده است: « اياالت متحده 
آمريكا دستكم يك ميليون نيرو براى فرونشاندن 
ــران الزم دارد و در غير اين صورت انجام يك  اي
حمله ناتمام به ايران مى تواند منطقه را وارد يك 
هرج و مرج بى پايان كند.» در همين زمينه و با 
اين رويكرد كه رويارويى احتمالى ايران و آمريكا 
منتفى است!  جاناتان شانزر، معاون ارشد بنياد 
ــينگتن، موسوم  ــى ها در واش دفاع از دموكراس
ــتقيم نظامى ميان  ــل مس ــه اف دى دى، «تقاب ب
ــينگتن و تهران» را «بعيد» توصيف كرده،  واش
با تأكيد مى گويد:« اين احتمال كه ايران آمريكا 
را به يك درگيرى متعارف سوق بدهد، گزينه اى 

محتمل نيست.»
عليرضا اكبرى ديگر كارشناس مسائل نظامى و 
موسس پژوهشكده راهبردى تصميم در گفت وگو

ــرد آمريكا در  ــت: «راهب ــوز گفته اس با يوروني
منطقه خاورميانه بيش از اينكه گوياى آمادگى 
ــان از يك  ــد، نش براى راه اندازى يك جنگ باش
تبليغات رسانه اى و پروپاگاندا براى تاثير گذارى 
ــناس مسائل نظامى  ــت.» اين كارش بر ايران اس
ــران را نيز به نظر قبلى خود افزوده كه: «اروپا  اي
نشان داد آمادگى پذيرش يك ماجراجويى جديد 
ــينه ماجراجويى هاى  را ندارد و با توجه به پيش
ــورهاى اروپايى مى دانند  آمريكا در منطقه، كش
كه در آن صورت آنها بايد هزينه اين اقدامات را 
پرداخت كنند. در نتيجه اين رفتارهاى اروپايى 
اين عالمت واضح را به واشنگتن مى دهد كه در 
صورت ايجاد يك خطر، آنها حاضر نخواهند بود،

ــن خطرآفرينى  ــت اي ــرمايه هاى خود را پش س
قرار دهند.»

 آرایش آمریکا نظامی نیست؟!
ــا ديگر  ــاالربريتانيايى، ي ــر درياس ــارغ از نظ ف
ــان ايرانى و بين المللى اين سؤال را از  كارشناس
سردار اسماعيل كوثرى پرسيده ايم كه با توجه 
به الزاماتى كه براى ورود به يك جنگ تمام عيار 
الزم است؛ آيا وقوع درگيرى نظامى بين ايران و 

آمريكا را محتمل مى دانيد يا خير؟
ــا از چند  ــش م ــخ به اين پرس ــرى در پاس كوث
منظر به مسئله مى نگرد؛ نخست اين كه اساساً 
آمريكايى ها  را در وضعيتى نمى داند كه جرأت و 
ــارت كنند تا حتى هوس حمله ى نظامى  جس
ــد، نكته مهم ديگر،  ــر بپرورانن به ايران را در س
دلبستگى به متحدين منطقه است، از اسرائيل 

تا بن دندان مسلح تا عربستان.
ــائل نظامى مى گويد: شك  ــناس مس اين كارش
ــوان و آمادگى حمله  ــد آمريكايى ها  اگر ت نكني
ــتند، يك لحظه هم درنگ  نظامى به ايران داش
ــتپاچگى اسرائيلى ها  را  نمى كردند اما وقتى دس
در برابر محور مقاومت در غزه ى 360 كيلومتر 
مربعى مى بينند يا به زانو در آمدن عربستانى ها  
ــش در برابر نيروهاى مقاومت مردمى  و متحدان

ــيد كه  ــه اين نكته خواهند انديش يمن، قطعاً ب
ــادگى ها  و در صورت  ــران قدرتمند به اين س اي
ــكا، يقه ى  ــت درازى نيروهاى نظامى آمري دس

آن ها  را رها نخواهد كرد.
ــئله حركت ناو هواپيما بر آبراهام  كوثرى به مس
لينكلن هم اشاره كرده و مى گويد: آمدن ناوهاى 
ــى به خليج فارس و درياى عمان يعنى  آمريكاي
ــات نظامى خود  ــرار دادن امكان ــررس ق در تي
ــا  بهتر از همه  ــراى ايرانى ها ، اصًال آمريكايى ه ب
مى دانند حضور ناوهاى آن ها  در منطقه مترادف 
ــت منهاى اين مسئله كه ديگر  با خودكشى اس
گذشت زمانه اى كه با حركت يك ناو، يك رژيم 

سقوط كند يا يك حكومت به زانو در آيد.
ــؤال ديگر ما از سردار كوثرى، كامال نظامى و  س
ــت با اين عنوان كه در هر صورت،  عملياتى اس
ــودش را دارد همان طور كه  ــگ الزامات خ جن
ــودش را، آيا آمريكا الزامات  صلح ويژگى ها ى خ
ــران را در  ــى نظامى با اي ــه يك روياروي ورود ب

اختيار دارد يا نه؟!
كوثرى مى گويد: اين سؤال را از ترامپ و پمپئو 
ــان منفى است! من  ــخ ش ــيد پاس هم اگر بپرس
ــون ندارم زيرا  ــا رت و پورت ها ى بولت كارى به ه
ــعاع  ــا ى او به اندازه «ش ــر حرف ها  و تهديد ه اث
ــپ و پمپئو  ــا ترام ــت ام ــيدن» او اس نفس كش
ــان نظامى آمريكا  ــاتى كه با كارشناس در جلس
داشته اند با حقايقى رو در رو شده اند كه حتى از 

سايه خودشان نيز مى ترسند.
ــائل نظامى اضافه مى كند،  ــناس مس اين كارش
ــات فوق  ــته و در جلس ــت درهاى بس قطعا پش
ــرى و فوق امنيتى، نكاتى به وزير امورخارجه  س
ــزد شده است كه  و رئيس جمهور آمريكا گوش
ــتن مى گويند و  ــار از نخواس ــه دوب بيرون جلس
يك بار آن هم با ترديد براى خواستار رويارويى 

نظامى با ايران شدن!
اين سؤال كه آيا ايران روى متحدين منطقه اى 
ــاب  ــورت بروز جنگ احتمالى حس خود در ص
ويژه اى باز كرده است يا نه؟ با پاسخ قابل تأملى 
از سوى كوثرى رو به رو مى شود و آن اين كه؛

متحدين و در اصل دوست داران نظام جمهورى 
ــا و هر لحظه اى  ــران قطعاً در هر ج ــالمى اي اس

ــته باشند، حضور  كه بايد در صحنه حضور داش
ــما ببينيد وقتى آمريكايى ها   خواهند داشت! ش
دست به دامان سران سياسى عراق مى شوند كه 
اجازه ندهيد آرايش نظامى ايران، پايگاه ها ى ما را 
هدف قرار دهد يعنى به خوبى مى دانند همه ى

ــتراتژيك آمريكايى ها  در  دار و ندار نظامى و اس
ــت و هر حركتى  ــش ايران اس منطقه زير پوش

منجر به نابودى آن ها  خواهد شد.
ــخى صريح  ــه خواهان پاس ــؤال پايانى ما ك س
ــت كه: «آيا آمريكايى ها  آمادگى  هستيم آن اس
ــك جنگ تما عيار  ــتن در ي الزم براى پا گذاش
ــما معتقديد  ــاده تر، ش دارند؟» يا به تعبيرى س

آرايش آمريكا نظامى است يا نظامى نيست؟!
كوثرى مى گويد: صريح ترين پاسخ من اين است 
ــال آينده، ارتش  ــه االن و نه طى چند س ــه ن ك
آمريكا توان تقابل نظامى با ايرانى ها  را ندارد! ما 
به دقت مسائل نظامى آمريكا را دنبال مى كنيم، 
ارتش آمريكا را مى شناسيم و به خوبى مى دانيم 
آن ها  تا چند سال آينده نيز به خودشان جرأت 

حمله به ايران را نخواهند داد.
ــان مى گويد:«  ــى در پاي ــناس نظام اين كارش
ــا  آمادگى رويارويى  ــئله كه آمريكايى ه اين مس
ــت بلكه  ــعار نيس نظامى با ايران ندارند يك ش
نتيجه بررسى ها ى تحليلى بر اساس معيارهاى 
ــن صرفاً نظامى و  ــراى رودررو قرار گرفت الزم ب
ــت مسئله اى كه قاطعانه مى گويم  تمام عيار اس
ــدارد. ترامپ و  ــى آمريكا وجود ن در بدنه نظام
ــاتى كه  ــه اش همواره از جلس ــر امور خارج وزي
ــته اند  ــى در آن حضور داش ــان نظام كارشناس
ــت خالى خارج شده اند زيرا  ــانه و با دس مأيوس
ــان نظامى از حقايق جنگ مى گويند  كارشناس
ــى ترامپ و  ــرات سياس ــه نظ ــه نقط و كارى ب
ــه همين دليل  ــايد ب همراهانش ندارند پس ش
است كه بعِد هر جلسه، بيشترين توان خود را بر 
عمق بخشيدن به جنگ ها ى روانى و پروپاگانداى 
ــازند و سراغى از جنگ  رسانه اى معطوف مى س
ــى نظامى نمى گيرند چون مى دانند با  و روياروي
ــاد فاجعه اى به نام  ــى تمامى ابع توجه به بررس
ــد نظامى آمريكا هرگز  جنگ؛ كارشناسان ارش

مجوز حمله به ايران را صادرنخواهند كرد!

قضايى

بين الملل

مكث

واكنش

ــخنگوى وزارت امور  ــوى س ــيد عباس موس س
ــت خبرى خود در  ــورمان در نشس خارجه كش
پاسخ به سوالى در رابطه با مذاكره ايران و آمريكا 
با بيان اين كه  مذاكره مستقيم و غيرمستقيمى 
بين ايران و آمريكا در جريان نيست، اظهار كرد: 
ــتيم. آنها بر  ــز مذاكرات حضور داش ما پاى مي
ــاس برخى از توهمات اشتباه شان به صورت  اس
غير قانونى از برجام خارج شدند و توافق صورت 
ــتند.  ما فعال چشم اندازى  گرفته را زير پا گذاش
ــا آمريكا نداريم.وى همچنين در  براى مذاكره ب
ــر شده در رابطه با ديدار اخير  مورد اخبار منتش
ظريف با يك سناتور آمريكايى، خاطر نشان كرد: 
ــت. مذاكره،  صرف ديدار به معناى مذاكره نيس
ــتند كه از  ــى مفاهيمى هس ــو و رايزن گفت وگ
ــتند. ما مقامات  نظر معنايى با هم متفاوت هس
كنگره آمريكا را اعضاى دولتى نمى دانيم و ما بنا 
ــم كه با هيچ يك از مقامات دولتى آمريكا  نداري
مذاكره كنيم.اين ديپلمات ارشد كشورمان تاكيد 
ــخصيت هاى  ــرد : گفت وگو و تبادل نظر با ش ك
سياسى سابق و كسانى كه داراى تحليل و نظر 
ــتى بر آتش دارند، منعى ندارد و  هستند و دس
ــد. ــته باش ــن گفت وگوها مى تواند ادامه  داش اي

ــا تاكيد بر  ــود ب ــاى خ ــه صحبت ه وى در ادام

ــبرد ديپلماتيك  ــتاى پيش اين كه ايران در راس
ــه به صورت  ــورهاى مختلف منطق خود با كش
دوجانبه،  سه جانبه و حتى پنج جانبه ديدارها و 
گفت وگوهايى دارد، يادآور شد: ديپلماسى فعال 
ايران براى رايزنى و گفت وگو با كشورهاى منطقه 
ــت. ما تمركز ويژه  اى  كماكان ادامه  خواهد داش
ــاء اهللا ثمرات  ــايگان مان داريم و ان ش ــر همس ب
اين رايزنى ها  و گفت وگوها را به زودى مشاهده 
مى كنيم. به گزارش ايسنا، وى در بخش ديگرى 
ــخ به سوالى مبنى  از صحبت هاى خود در پاس
ــفر  بر اين كه چند ماه پيش بحثى در مورد س
ــد، ولى  ــت وزير ژاپن به تهران مطرح ش نخس
ــار ديگر اين  ــد اما اخيرا ب ــفر انجام نش اين س
ــده است چنان كه رسانه هاى  موضوع مطرح ش
ــفر  ژاپنى اعالم كرده بودند كه به زودى اين س
ــما آن را تاييد نكرديد،  ــود،  ولى ش انجام مى ش
ــتاى تكذيب اين  ــن در راس ــخنان م گفت : س
ــه زنى هايى كه حول  ــفر نبود،   بلكه ما گمان س
ــده بود را تاييد نكرديم. در  ــفر مطرح ش اين س
ــفر دو طرف ايرانى و  ــورد تاريخ انجام اين س م
ــتند و اميدواريم به  ــى در حال  رايزنى هس ژاپن
زودى طى هفته هاى آينده تاريخ دقيق اين سفر 

فيكس شود. 

ــا در آلمان طرفداران  ــات پارلمان اروپ در انتخاب
ــتاره بخت  ــتند اما س ــه اروپا برنده هس اتحادي
ــاح در حال افول  ــزرگ از اين جن ــك حزب ب ي
ــت كه اين مى تواند به انحالل دولت ائتالفى  اس
ــنا، اينس پوهل،  آلمان بينجامد.به گزارش ايس
ــى آورد، در  ــه در تحليلى م ــردبير دويچه ول س
انتخابات پارلمان اروپا در آلمان، اتريش و هلند 
ــت، بر خالف انتظار، به  ــت گرايان پوپوليس راس
موفقيت خيره كننده اى دست  نيافتند. اين يك 
نتيجه مثبت انتخابات آخر هفته است.نكته مثبت 
ديگر، افزايش شمار راى دهندگان در بسيارى از 
ــته  ساختن  ــت. علت اين امر برجس كشورهاس
ــت ها و  ــات از جانب ناسيوناليس اهميت انتخاب
ــالوه بر اين آمار  ــداران اتحاديه اروپا بود.ع طرف
ــال نسبت به انتخابات  راى دهندگان زير 30 س
ــمگيرى داشت؛ سند  دور گذشته افزايش چش
ديگرى براى اينكه به اروپا و اين پرسش اهميت 
ــود كه چگونه مى خواهيم با يكديگر  داده مى ش
ــترين آراى اين گروه سنى را  زندگى كنيم. بيش
حزب سبزها كسب كرد كه در مبارزات انتخاباتى 
ــوع حفاظت از آب و هوا را قبضه كرده بود؛  موض

موضوعى كه به آينده پيوند خورده است.

 فاجعه  برای سوسیال دموکرات ھای آلمان
ــيال دموكرات هاى  ــراى سوس ــنبه ب ــن يكش اي
ــوب مى شود. آراى  آلمان روزى فاجعه بار محس
قديمى ترين حزب دموكراتيك آلمان در انتخابات 

پارلمان اروپا به زير 16 درصد رسيد.اما اين كل 
ــنبه هم زمان در ايالت  ــت. روز يكش فاجعه نيس
ــد. در اين  برمن انتخابات پارلمانى هم برگزار ش
ايالت در 73 سال گذشته سوسيال دموكرات ها 
ــه پايان  ــا دوران آنها ب ــد ام ــت مى كردن حكوم
رسيده و براى نخستين بار يك مرد عضو حزب 
ــيحى پيروز انتخابات شده است.  دموكرات مس
ــت دوگانه پيامدهايى خواهد داشت،  اين شكس
زيرا گواهى است بر اينكه اين حزب به آخر خط 
رسيده و فقط مى تواند از طريق نوسازى بنيادين 

اميدى به آينده داشته باشد.

 انتخابات زودرس امکان پذیر است
در روزهاى آينده در بروكسل نمايندگان بر سر 
اين بحث و جدل خواهند كرد كه كدام پست و 
ــد.در آلمان اما بحث ها  مقام به كدام حزب برس
اساسى تر خواهند بود. در اينجا پرسش محورى 
ــى تا كى  ــه ائتالف دولت ــد ك اين مى تواند باش
ــودش و ملت را عذاب دهد.پس از  مى خواهد خ
انتخابات آخر هفته اخير اين احتمال وجود دارد 
ــال، از بد حادثه  ــه دوران مركل پس از 14 س ك
ــيال  ــط حزب مؤتلفش، يعنى حزب سوس توس
ــال جارى  ــد و در س ــه پايان برس ــرات، ب دموك
ــود.در اين صورت  ــات زودرس برگزار ش انتخاب
انتخاباتى خواهيم داشت با پرسش هاى بى پاسخ 
ــلم؛ اينكه آنگال مركل  فراوان و تنها يك امر مس

ديگر پا به ميدان رقابت نخواهد گذاشت.

ــه همزمان با تشديد درگيرى  وزير خارجه فرانس
ــش با ايران  ــنگتن گفت: تن لفظى تهران و واش
نگران كننده است. «ژان ايو لودريان» در گفت وگو 
ــه افزود: تنش با ايران  با راديو بين المللى فرانس
ــه گزارش  ــود. ب ــد  منجر به حوادثى ش مى توان
ــه، لودريان  ايرنا به نقل از راديو بين المللى فرانس
همچنين از جنگ يمن به عنوان "جنگ كثيف" 
ــعودى و امارات عربى  ــتان س ياد كرد و از عربس
متحده خواست به آن پايان دهند. وى همچنين 
تصريح كرد: بايد در فروش سالح به اين كشورها 

مراقب بود.
ــى از جنگى  ــه در حال ــر امور خارجه فرانس وزي
ــف" ياد مى كند كه  ــن به عنوان "جنگ كثي يم
ــورش يكى از حاميان اروپايى حمله نظامى  كش
ــعودى به يمن است. فرانسه به عنوان  ائتالف س
ــالح به  ــور بزرگ صادر كننده س ــومين كش س
ــكا و انگليس نقش  ــون آمري ــتان، همچ عربس
ــعودى  قابل مالحظه اى در حمايت از ائتالف س
ــاى همكارى  ــته و گامه ــن داش ــگ يم درجن
ــت  ــاى پايانى رياس ــاض درماهه ــس و ري پاري
ــا امضاى قرارداد  ــوا اوالند" و ب جمهورى "فرانس

ــال تجهيزات نظامى پيشرفته به عربستان  ارس
ــد. با  ــته ش به ارزش 455 ميليون دالرى برداش
ــزه و پيروزى وى  ــل مكرون" به الي ورود "امانوئ
ــت جمهورى فرانسه در سال  در انتخابات رياس
2017 ميالدى، همچنان بر تقويت همكارى هاى  

ــد و  ــس و رياض تاكيد ش ــترك ميان پاري مش
در اين چارچوب ماحصل سفر وليعهد سعودى 
ــته به فرانسه و  ــط فروردين سال گذش در اواس
ــرارداد نظامى به ارزش 18 ميليارد دالر  انعقاد ق
براى خريد قايق هاى تندرو و توپخانه بود.اما پازل 
همكارى پاريس با ائتالف سعودى با انتشار خبر 
ــه در جنگ بندر  حضور نيروهاى نظامى فرانس

الحديده تكميل شد.
ــال  ــى از 23 خرداد س ــالف عربى ضد يمن ائت
ــردى الحديده  ــته  براى تصرف بندر راهب گذش
با پشتيبانى و همراهى نيروهاى نظامى فرانسه 
دست به حمالت گسترده اى زد.روزنامه فرانسوى 
ــته در گزارشى  ــال گذش 'فيگارو' 27 خرداد س
ــى فاش كرد، نيروهاى  به نقل از دو منبع نظام
ــاى اماراتى در  ــار نيروه ــوى در كن ويژه فرانس

نبردهاى ساحل غربى يمن حضور دارند.

ــخنگوى شوراى عالى امنيت  كيوان خسروى س
ملى نوشت: هفته گذشته سازمان انرژى اتمى در 
ابتكارى قابل تقدير برنامه بازديد رسانه ها ى كشور 

از تاسيسات نطنز را اجرا كرد.
ــانه ها   اين برنامه با هدف ارائه گزارش زنده به رس
ــدگان افكارعمومى در خصوص  ــه عنوان نماين ب
روند اجراى تصميمات شوراى عالى امنيت ملى 
در زمينه توقف برخى تعهدات برجامى انجام شد.

ــهاى مفصل و جذاب رسانه ها ى كشور از  گزارش
اين بازديد كه بازخوردكم سابقه اى در رسانه ها ى 
ــت، پيام روشنى در  منطقه اى و بين المللى داش

ــور براى  مورد اراده، توانمندى وظرفيت ها ى كش
ــام را به داخل  ــراى تصميمات جديد در برج اج
ــى ابهامات را  ــس و برخ ــور منعك ــارج كش و خ

مرتفع كرد.
همانگونه كه همزمان با انتشار بيانيه شوراى عالى 
ــورى عنوان  ــت محترم جمه امنيت ملى، رياس
نمودند، تا بازگشت وضعيت فروش نفت و مبادالت 
ــروج آمريكا از  ــرايط قبل از خ بانكى ايران به ش
ــى و مرحله به مرحله با  ــاى پى در پ برجام،گامه
توقف تعهدات برجامى مطابق بيانيه شوراى عالى 

امنيت ملى ادامه خواهد يافت./ ايرنا

همزمان با تغيير لحن ترامپ 
ی آید ران  یگری ب  یا  وزیر ژاپ برای 

رکل گال  ب دو آ ده  آی

وزير خارجه فرانسه: 
ده ا گران ک  با ایران 

سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى: 
ود ی  مرا گزارش  ام،  ور در بر دات ک د کا  رو

در گفت و گوى آفتاب يزد با سردار اسماعيل كوثرى با موضوع جنگ احتمالى:
د ر ی  ان   ود ای  ا از  ده ک آ زد  ی گو کا پ و پمپئو  را ریکا ب  ری آ ات  در 

پول بابك زنجانى بيرون از زندان كار مى كند؟
همزمان با اوج گرفتن فشارها بر وزير نفت و احتمال استيضاح او، وكيل شركت نفت مى گويد متهم نفتى اخيرا گفته به زودى جاى وى و زنگنه در زندان 

عوض مى شود، هرچند وكيل زنجانى اين گفته را تكذيب مى كند



چندین شرکت آلمانی علیرغم فشارهای آمریکا و تحریم های آن، به 
همکاری با ایران و حفظ دفاترشان در این کشور ادامه می دهند.به 
گزارش تسنیم به نقل از فرانس پرس، ارقام منتشر شده توسط اتاق 
بازرگانی و صنعت آلمان نشان می دهد که شرکت های آلمانی هنوز 

عاقه به حضور در بازار ایران دارند.
در حالی که در ماه های اخیــر آمریکا تحریم های خود را با هدف 
قطع همکاری شرکت های خارجی با بازار ایران تشدید کرده است، 
فعالیت چند شرکت آلمانی در ایران نشان می دهد این شرکت ها 

توجهی به این تحریم ها ندارند. رئیس تجارت خارجی 
اتاق بازرگانی و صنعت آلمان، ولکر ترایر می گوید حدود 

60 شرکت آلمانی هنوز با ایران همکاری می کنند.
طبق آمار رسمی، مقدار صادرات آلمان به ایران طی 
ژانویه تا مارس ســال جاری 339 میلیون یورو بوده 

اســت. مهمترین کااهای وارد شده از آلمان ماشین آات، وسایل 
مکانیکی،تاسیسات آزمایشگاهی و الکترونیکی و محصوات صنعتی 

مانند محصوات وابسته به خودرو هستند.

روابــط اقتصادی بین آلمان و ایــران از قدیم نزدیک 
بوده اســت. 30 درصد زیر بنا های صنعتی ایران در 
آلمان تولید شــده اند. در 2017 تجارت بین ایران و 
آلمان 17 درصد در مقایســه با 2016 افزایش یافت 
و به 3.4 میلیارد یورو رســید. ارزش صادرات آلمان 
به ایران 3میلیارد یورو بــود در حالی که واردات آلمان از ایران به 
410میلیون یورو می رسید. آلمان بزرگترین صادر کننده اتحادیه 

اروپا به ایران بود.

چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸  شماره 5467 سیاسی

امیر کویت: باید برای مقابله با واقعیت تلخ منطقه آماده باشیم 

برخیشرکتهایآلمانیبهرغمفشارآمریکادرایرانمیمانند

صباح ااحمد الجابر الصباح، امیر کویت در سخنانی گفت، احتیاط، هشدار و حس آمادگی برای 
مقابله با واقعیت تلخ منطقه، ابعاد آن و پیامدهای خطرناک و تحواتی که در خاورمیانه رخ می دهد، 
ضرورت دارد.به گزارش الیوم السابع، وی گفت: این امر تنها از طریق همبستگی و پایبندی به جبهه 
داخلی صورت می گیرد که ما اجازه نخواهیم داد به این اتحاد خدشه ای وارد شود، چرا که، این اتحاد 

تنها عامل حفظ کشور در برابر وقایعی است که کشورها را تهدید می کند. / ایسنا

aftab.yz@gmail.com

آفتاب یزد- گروه سیاســی: باورش سخت 
است. مگر می شود سرنوشت یک سیاستمدار با 
یک اعتراف ساده اما تلخ به پایان برسد؟! سخن 
از محمد علی نجفی است؛ شهردار سابق تهران. 
همان مــردی که با انتخابش از ســوی اعضای 
شــورای شــهر امید را به شــهر تهران آورد و 
اصاح طلبان بر روی او حســاب ویژه ای جهت 
سکانداری در شــهرداری تهران و رفع مشکات 
این ســازمان باز کرده بودنــد. اما او چندی بعد 
نخست با استعفایش آنهم 6 ماه پس از آغاز کار 
و سپس با افشای ازدواج دومش حاشیه ساز شد. 
امروز پــس از چند ماه با گذشــت تخریب های 
رسانه ای او بازهم بر سر زبان افتاد با این تفاوت 
کــه این بار به قتــل همســر دوم در خانه اش 

اعتراف کرد. 

< ماجرای یک قتل
روزگذشته سرپرست دادســرای امور جنایی از 
قتل همسر شــهردار سابق تهران به دست خود 

نجفی خبر داد.
به گزارش فرارو، محمد شــهریاری سرپرســت 
دادسرای امور جنایی تهران در خصوص آخرین 
اخبار مربوط بــه جنایت خانوادگــی دیروز در 
منطقه ســعادت آباد تهران گفــت: محمد علی 
نجفــی به پلیس آگاهی تهــران مراجعه کرده و 

خود را تسلیم مأموران کرد.
وی گفــت: نجفی با اعتراف به قتل همســرش 
انگیــزه خــود را از ارتکاب جنایــت، اختافات 

خانوادگی مطرح کرده است.
سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران گفت: 
دست نوشته ای از جانب نجفی کشف شده که در 
آن بــه ارتکاب جنایت و همچنین علت و انگیزه 

خود اعتراف کرده است.
قاضی شــهریاری همچنین گفت: بــا توجه به 
پرونده  درخصــوص  موجــود  حساســیت ها ی 
محمدعلــی نجفی دســتورات ازم برای انتقال 

متهم به پزشکی قانونی صادر شده است.
وی افزود: قرار است پزشکی قانونی از محمدعلی 
نجفی تست روانشناســی و تست مواد مخدر و 

مصرف الکل اخذ کند.
شهریاری گفت: البته این به معنای مصرف مواد 
مخدر یا الکل از ســوی متهم نیســت اما برای 
اینکه مشــخص شود قتل تحت تأثیر این عوامل 

بوده یا خیر این تست ها  اخذ می شود.
سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران گفت: 
نجفی شــب قبل از حادثه در منزل همســرش 
بوده اســت و با یکدیگر مشاجره لفظی شدیدی 

داشته اند.

در همین رابطه ســردار علیرضــا لطفی گفت: 
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام 
قتل همسر دومش میترا استاد در منطقه خیابان 

وحدت اسامی دستگیر شد.
وی بــا بیان اینکه این فــرد تحت بازجویی قرار 
دارد، درباره اینکه گفته می شود نجفی خود برای 
اعتراف به پلیس آگاهی مراجعه کرده بود، گفت: 
ایــن فرد در اظهارات خود مدعی شــده بود که 
قصد داشــته تا خود را بــه پلیس آگهی معرفی 
کند و شــاید به همین دلیل به محدوده خیابان 
وحدت اسامی آمده بود که دستگیر شده است.
رئیــس پلیس آگهــی تهران بــزرگ اعام کرد 
که جزئیات این پرونــده پس از انجام تحقیقات 

اطاع رسانی خواهد شد.
میترا استاد همسر محمد علی نجفی ظهر دیروز 
در آپارتمان مســکونی خود واقع منطقه شهرک 
غرب- ســعادت آباد با شلیک 5 گلوله به ناحیه 

قلب جان خود را از دست داده است.
آپارتمان او در برج آرمیتا که از مجموعه برج ها ی 

سه گانه )آرمیتا، آریو، آرمینه( واقع شده است.
براســاس گزارش ها  جســد او در اتــاق خواب 
کشف شده اســت. یکی از همسایگان استاد به 
خبرنگاران گفته است صدای مشاجره و ضرب و 

شتم از آپارتمان به گوش رسیده است.
به گفته همین شــخص، میترا اســتاد به تازگی 
)حدود یک ماه پیش( به این آپارتمان آمده بود.

< ماجرای دست نوشته نجفی در منزل مقتول
رئیس پلیس آگاهی تهران بر اســاس ادعاهای 
محمد علی نجفی، علت ارتکاب قتل از سوی وی 

را فشار روانی و مشکات خانوادگی اعام کرد.
به گزارش ایســنا، ســردار لطفی درباره انگیزه 
محمد علی نجفی - شهردار اسبق تهران- برای 
قتل همســرش گفت: بــا پیگیری های صورت 
گرفته و اقدامات فنی همکاران ما متوجه عنصر 
اصلی قتل خانم میترا استاد شده بودند تا اینکه 
همکاران ما با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس 

آگاهی مواجه شدند.
وی ادامه داد: این فرد با مراجعه به پلیس آگاهی 
با صراحت به قتل خانم میترا استاد اعتراف کرده 
است. اسلحه ای که قتل با آن صورت گرفته نیز 
کشــف شــده و همکاران من با هماهنگی مقام 
قضائی در حال بازجویی آقــای نجفی پیرامون 

کشف جزئیات این اتفاق هستند.
ســردار لطفی با بیان اینکه زوایای مختلف این 
موضوع کشــف شــده اســت و اطاعات مکفی 
متعاقباً اعام خواهد شــد گفت: ما در رصدهای 
فنی بــه حضور ایــن فرد در ســاختمان حین 
وقوع قتــل پی برده بودیــم، از جهت دیگر نیز 
دست نوشــته ای از این فرد در موقعیت جامانده 
بود که این فرد با صراحــت اعام کرده بود که 

مرتکب قتل شده است.
وی ادامــه داد: محمد علی نجفی در حال حاضر 
در بازداشــت پلیــس آگاهی اســت و مراحل 
بازجویی و بازپرســی وی در حال پیگیری است. 
ســردار لطفی درباره جزئیــات اعترافات نجفی 
گفت: در صحبت های اولیــه وی اعام کرد که 
این اقدام به جهت فشــارهای روانی و مشکات 
خانوادگی انجام شــده و انگیــزه ویژه ای اعام 
نشده اســت. تصور ما این اســت که این اتفاق 

زاویه پنهان دیگری نداشته باشد.
وی درباره چگونگی دسترســی شــهردار اسبق 
تهران به ســاح گرم گفت: این فرآیند همچنان 
مشخص نشــده و همکاران ما در حال بازجویی 
از وی هســتند. پاســخ این ســوال نیز پس از 

مشخص شدن اعام خواهد شد.
ســردار لطفی با بیان اینکه بررسی صحنه و آثار 
برداری از صحنه انجام شده است گفت: پیرامون 
کالبد شــکافی پیکر متوفی نیز بایــد اقداماتی 
صورت گیــرد و من فکر نمی کنــم که در حوزه 
پلیــس اقداماتی باقی مانده باشــد و مابقی کار 

مربوط به دستگاه قضائی است.

< نجفی چگونه دستگیر شد؟
ســردار علیرضا لطفی در باره چگونگی بازداشت 
نجفی گفت: محمدعلی نجفی شــهردار پیشین 
تهــران به اتهــام قتل همســر دومــش میترا 
 اســتاد در منطقــه خیابــان وحدت اســامی 

دستگیر شد.
وی ، درباره اینکه گفته می شود نجفی خود برای 
اعتراف به پلیس آگاهی مراجعه کرده بود، گفت: 
ایــن فرد در اظهارات خود مدعی شــده بود که 
قصد داشــته تا خود را به پلیس آگاهی معرفی 
کند و شــاید به همین دلیل به محدوده خیابان 
وحدت اسامی آمده بود که دستگیر شده است.
رئیس پلیــس آگاهی تهران بــزرگ اعام کرد 
که جزئیات این پرونــده پس از انجام تحقیقات 

اطاع رسانی خواهد شد.

< پسر مقتول:
       اسلحه »نجفی« مجوز داشته است

در همین حال پســر مقتــول در صحنه قتل در 
جمع خبرنگاران اظهار کرده است: اسلحه آقای 
نجفی مجوز داشــته است. قبل تر هم من اسلحه 

ناپدری ام را دیده بودم.
پسر مقتول گفت: من و مادرم می دانستیم آقای 
نجفی اسلحه دارد و اسلحه اش هم با مجوز است.

<میترا استاد کیست؟ 
نام میترا اســتاد اولیــن بار پس از اســتعفای 
محمدعلی نجفی از شهرداری تهران در رسانه ها 
مطرح شد. تصاویری خصوصی از او و محمد علی 

نجفی منتشر شده بود.
پس از آن گفته شد که او همسر دوم محمدعلی 

نجفی است.
آن زمان میترا استاد در گفت و گویی در این باره 
توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: »به ما تهمت زدند 
که ایشان روابط نامشروع داشته است، من قول 
می دهم به همه مردم تا اان من هیچ چیز بدی 
از دکتــر نجفی ندیدم؛ اگر رســانه ای که ادعای 
شفاف سازی دارد و به همسر من تهمت زده که 
رابطه نامشــروع داشته، من می گویم؛ اوا ایشان 
شاکی خصوصی ندارد و در ضمن من خودم قول 
می دهم اگر هر مشــکلی بود؛ شفاف سازی کنم؛ 
ولی حق دیگران نیســت در حریم خصوصی ما 

وارد شوند.«
او در ادامه گفتــه بود: "آقای دکتر نجفی از من 
خیلی محترمانه خواســتگاری کردند و من هم 
بعد از مشورت با خانواده به ایشان جواب مثبت 
دادم و این زندگی سر گرفته است، دلیلی ندارد 

که عده ای دنبال حواشــی باشــند؛ هر موضوع 
و مســئله ای پیــش بیاید با مدرک و ســند از 
آقای دکتر نجفی در رســانه ها دفاع می کنم؛ ما 
اردیبهشــت 97 با هم ازدواج کردیم و متاسفانه 
شــایعه کردند چون رابطه نامشروع داشته با او 
ازدواج کرده اســت. تهمت زننده هــا را به خدا 

واگذار می کنیم."
 محمد علی نجفی در شــهریور سال 1396 به 
عنوان شهردار تهران انتخاب شد و حدود هشت 
مــاه بعد در فروردین ســال 97 با درخواســت 
اســتعفای دوم او موافقت شــد. او در آن زمان 
دلیل کناره گیری خود را "مشــکات پزشکی" 

اعام کرد.
بسیاری استعفای او را عجیب دانستند و معتقد 
بودنــد آن گونه که او می گوید اســتعفایش به 

مشکات پزشکی ربطی ندارد.
صبح دیروز خبرنگار سایت انصاف نیوز در توئیتی 
نوشت که میترا استاد روز دوشنبه شش خرداد با 
این سایت تماس گرفته و برای مصاحبه در روز 

سه شنبه با آن ها قرار مصاحبه گذاشته بود.
 براســاس گزارش انصاف نیوز میترا استاد شب 
قبل از حادثه در دو نوبت با خبرنگار این سایت 
صحبت کرده اســت و در آن مدعی شــده که 
همچنان با نجفی زندگی می کند. با وجود اینکه 
قرار مصاحبه با این خبرنگار گذاشته اما نهایتا در 

پیامکی گفته قرار است به مسافرت برود.
میترا اســتاد در 16 شــهریور ســال 96 نیز در 
جشــنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز 
استان های سازمان صداوسیما به خاطر بازی در 
فیلم "واران" ساخته مرکز صداوسیما کرمانشاه 

مورد تقدیر قرار گرفته بود.
 او در فیلــم شــاه پریــون نیز به ایفــای نقش 

پرداخته بود.

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱4۱4۲7 در میان بگذارید.

 در حاشیه
زنده مانده با پرداخت رشوه!

شنیدیم دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعام 
کرد کره شــمالی ها مجبورند با پرداخت 
رشوه به مقام های این کشور زنده بمانند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
آمده است، مقام های کره شمالی از مردمی 
تأمین مایحتاج  برای  اخاذی می کنند که 
خود به سختی پول در می آورند و در عین 
حال آنها را به بازداشــت و پیگرد قانونی 
تهدید می کنند؛ این اخاذی ها بیشتر علیه 
افرادی صــورت می گیرند که در کارهای 
اقتصادی غیررســمی فعال هستند. کره 
این  انسانی در  نابسامان  شمالی وضعیت 
کشور را تحریم های اعمال شده سازمان 
ملل می داند امــا در این گزارش آمده که 
اولویــت دادن به ارتش و تأمین مالی این 
بخش علت اصلی بحران بشــری در این 
کشور اســت.چهار نفر از هر ۱۰ نفر مردم 
کره شمالی یا ۱۰.۱ میلیون نفر به شدت با 

کمبود مواد غذایی روبرو هستند.
توئیت های ترامپ تاثیر چندانی ندارند

باخبر شدیم نتایج یک بررسی نشان داد 
که میزان اثربخشــی توئیت های رئیس 
جمهوری آمریکا در هشــت ماه پس از 
انتخابش به طرز چشمگیری کاهش یافت 
و در ســال ۲۰۱۹ نیز کاهش بیشتری را 
شــاهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، به نقل از پایگاه خبری هیل، میزان 
اثرگذاری توئیت های دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا شامل باز انتشار توئیتری و 
پسندیدن به ازای هر توئیت بسته به تعداد 
دنبال کننــدگان از ۰.55 درصد در نوامبر 
۲۰۱6 به ۰.۳۲ درصد در ژوئن ۲۰۱7 کاهش 
داشت و در ۲5 مه سال جاری میادی به 

۰.۱6 درصد رسید.
مسلمانی کاندیدای نخست وزیری انگلیس

شنیدیم وزیر کشــور انگلیس به عنوان 
اولین مسلمان خود را برای نامزدی تصدی 
نخست وزیری و رهبری حزب محافظه کار 
انگلیس معرفی کرد. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از اســپوتنیک، 
ساجد جاوید، وزیر کشور انگلیس، اعام 
برای تصدی پســت نخست وزیری  کرد 
انگلیــس و رهبری حــزب محافظه کار 
کاندیدا می شــود. وی با انتشار ویدئویی 
در صفحه یوتیوب خــود گفت: پیام من 
بازســازی اعتماد و ایجاد وحدت و خلق 

فرصت های جدید برای کشورمان است. 

 چهره روز 
ترامپ: 

ازدوسالگذشتهتاکنون
کرهشمالیآزمایشهستهای

انجامندادهاست
دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا که 
کشورش بزرگترین تولید کننده ساح های 
هسته ای اســت، از کیم جونگ اون" رهبر 
کره شــمالی خواســت تا با صرفنظر کردن 
از تسلیحات هســته ای، اوضاع کشورش را 

دگرگون کند. 
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی، "دونالد ترامپ" که در ســفری 
چهار روزه، از شــنبه وارد ژاپن شد، گفت: 
همچنان امیدواریم "کیم جونگ اون" از این 
فرصت بــرای تغییر و دگرگونی کشــورش 

استفاده کند. 
کره شمالی همانند سایر کشورهای در حال 
توسعه دنیا از پتانسیل های عظیم اقتصادی 
برخوردار است.به نوشــته یونهاپ، آزمایش 
موشــکی کره شــمالی در تاریخ 4 و 9 مه 
نشــان دهنده ناامیدی روزافزون این کشور 
از بن بســت مذاکرات با کره شــمالی بود. 
ترامپ همچنین خاطرنشــان کرد، عجله ای 
برای ازســرگیری مذاکرات با کره شــمالی 
ندارد و تحریم های این کشــور پابرجاست.
ترامپ افــزود: فکر می کنم کیــم به دنبال 
توسعه کشورش اســت و می داند با داشتن 
تســلیحات هســته ای، این اتفــاق هرگز 
نخواهد افتاد. داشــتن تسلیحات هسته ای 
نتایج منفی دارد. کیم فردی باهوش اســت 

و این را درک می کند.
رئیــس جمهوری آمریــکا در رابطه با آنچه 
که نقض تحریم های سازمان ملل به واسطه 
آزمایش موشک از سوی پیونگ یانگ اعام 
شــد، گفت، در طول مذاکــرات با کیم، نه 
آزمایش هسته ای و نه موشکی در کار بود. 
به مدت دو ســال آزمایش هسته ای انجام 

نشــد. در دولت گذشته، 
آزمایش ها  این  شــمار 
از ســوی پیونگ یانگ 

بسیار باا بود.

می شود  مگر  است.  سخت  باورش 
یک  با  سیاستمدار  یک  سرنوشت 
اعتراف ســاده اما تلــخ به پایان 
برســد؟! ســخن از محمد علی 
نجفی است؛ شهردار سابق تهران.  
امروز پس از چند ماه با گذشــت 
تخریب های رســانه ای او بازهم بر 
سر زبان افتاد با این تفاوت که این 
بار به قتل همسر دوم در خانه اش 

اعتراف کرد

آگهی مناقصه 
98-10

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای را به شرح جدول 
ذیل برگزار نماید:

لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد به منظور دریافت اوراق مناقصه و کسب اطاعات بیشتر با واریز 
مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اسناد و پاکات مخصوص مناقصه به حساب جاری 7۰۰۸۰۲74۹۳۲۸ بانک شهر )شعبه 
امام خمینی ره کد ۲64( در وجه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تا ساعت ۱6:۳۰ روز دوشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به نشانی: تهران- خیابان انقاب اسامی- تقاطع حافظ- شماره ۹56- طبقه پنجم- مدیریت 
امور قراردادها )مناقصات و مزایدات( مراجعه نمایند. تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱6:۳۰ روز چهارشنبه مورخ 

۱۳۹۸/۰۳/۲۲ می باشد. جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت http://metro.tehran.ir مراجعه شود. 
تاکید می گردد اسناد مناقصه فقط به صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین 

تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.
این آگهی در روزنامه های کثیراانتشار به چاپ رسیده و هزینه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

مبلغ سپرده )ریال(موضوعردیف

پروژه اجرای مســیر ویژه تردد نابینایان با قطعات تســمه ای و سکه ای استیل در بیست ۱
۱/۳۸5/۰۰۰/۰۰۰ایستگاه

5۰۰۲75/۰۰۰/۰۰۰ عدد دیسک ترمز قطار دو تکه۲

دمونتاژ تجهیزات پله های برقی موجود، خرید قطعات، حمل و نقل قطعات، مونتاژ، طراحی، ۳
۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰نصب و راه اندازی ۲ دستگاه پله برقی ایستگاه های خط ۱ و ۲ متروی تهران 

4
انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، اصاحی، بهره برداری 
راه آهن شهری اساسی و اضطراری ۲4 دستگاه وسایط نقلیه ریلی کمکی شرکت تهران و 

حومه 
۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰

نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی، سوزن های مسیر خط یک، پایانه فتح آباد، پایانه علی آباد 5
۱/۰65/۰۰۰/۰۰۰و خط فرودگاه امام خمینی )ره(

جنبــش طالبان کــه تاکنون در دو نشســت 
افغانســتان در مسکو برای رســیدن به صلح 
شرکت کرده قرار اســت به زودی برای گفت 
وگو با مقامات روســیه راهی مســکو شود. به 
اینترفاکس روســیه  ایرنا، خبرگزاری  گزارش 
به نقل از "ذیبی اه مجاهد" ســخنگوی این 
جنبش خبر داده که طالبان قرار اســت برای 
شرکت در کنفرانســی در خصوص افغانستان 

راهی روسیه شود.
هیئــت طالبان در بحث هــا ی پیرامون آینده 
افغانســتان با شرکت شماری از سیاستمداران 
افغان در کنفرانســی که چهارشنبه در مسکو 

برگزار خواهد شد قرار است شرکت کند.
به گفته سخنگوی جنبش طالبان، هیئت این 
جنبش قرار اســت با برخی مقام ها ی ارشــد 

روسیه نیز دیدارهایی داشته باشد.
هیئــت طالبان از 14 نفر تشــکیل شــده و 

سرپرســتی آن را ما برادر آخوند معاون امور 
افغانســتان  رئیس جنبش طالبان  سیاســی 

برعهده دارد.
رسانه ها ی روسیه گزارش داده اند که چند تن 
از سیاســتمداران افغان از جمله حامد کرزای 
نیز برای شــرکت در کنفرانس مســکو اعام 
آمادگی کرده اند. یادآور می شود که 16 بهمن 
ماه سال 97 نیز نشست صلح مسکو با شرکت 
شماری از شــخصیت ها ی سیاسی و مقامات 
احزاب افغانستان که خارج از دولت وحدت ملی 
آرایش گرفتــه اند و نیــز نمایندگان جنبش 

طالبان برگزار شد.
مقامــات روس بارهــا مدعــی شــده اند که 
تاش دارند شــرایط را بــرای برقراری صلح 
در افغانستان و مشــارکت جنبش طالبان در 
 روند حل و فصل سیاســی بحران این کشــور 

فراهم کنند.

معاون وزیر امور خارجه روســیه از ســفر 
قریب الوقوع خود به تهران خبر داده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری 
اردو پوینت نیوز، سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیــر امور خارجه روســیه روز 29 ماه مه 
]چهارشــنبه[ برای مذاکــره درباره برنامه 
جامع اقدام عمل مشترک ]برجام[ به ایران 
خواهد آمد. وی در این باره به اســپوتنیک 
گفت: برنامه دارم که در ایران باشم و درباره 
ســوال هایی که پیرامون برجام وجود دارد 

بحث و گفت وگو خواهد شد.
ریابکــوف در تازه تریــن موضع گیری خود 
درباره وضعیت برجام گفته بود که مســکو 
بر این عقیده اســت که نشست کمیسیون 
مشترک برجام درباره توافق هسته ای ایران 

باید هر چه سریع تر تشکیل شود.

ریابکوفهیئتیازطالبانراهیمسکوشد
راهیایرانمیشود

سه  شنبه شوک آور
دیروز اهالی خبر در شوک بودند؛ شوک یک حادثه.

ابتدا خبر رسید که همسر دوم شهردار اسبق تهران به قتل 
رسیده و سپس اعام شد قاتل کسی نیست 

جز محمدعلی نجفی! وی اختاف های خانوادگی را دلیل 
این اقدام خود عنوان کرده است. به راستی چرا پایان 

یک سیاستمدار باید چنین تلخ باشد؟
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ــازمان  ــعودى فريد معاون اجتماعى س حبيب اهللا مس
بهزستى با بيان اينكه اولويت هاى پذيرش فرزند خواندگى 
ــد، دختران و زنان  ــوهر فاقد فرزن به ترتيب با زن و ش
مجرد و بدون فرزند و سپس زوجين داراى فرزند  است، 
ــامانه  فرآيند ثبت نام براى "فرزندخواندگى" از طريق س

ــامانه  ــرد. او افزود: پس از ورود به س ــريح ك فرزندخواندگى را تش
ــويم؛ "ثبت نام متقاضى" و  فرزندخواندگى با دو گزينه مواجه مى ش
"استعالم وضعيت درخواست" و پس از آن درخواست هاى وارد شده 

ــامانه ثبت و در اسرع وقت از سوى كارشناسان  در س
ــيدگى و جهت ادامه مراحل  ــازمان بهزيستى رس س

فرزندپذيرى به متقاضيان اطالع رسانى مى شود.
مسعودى فريد افزود: هم اكنون اولويت هايى ذكر شده 
ــوهر  ــتى به ترتيب با زن و ش كه در پذيرش سرپرس
ــپس زوجين  فاقد فرزند، دختران و زنان مجرد و بدون فرزند و س
داراى فرزند  است؛ اكنون كثرت متقاضيان اولويت اول سبب شده 
ــتى كودكان زير دو سال به زن و شوهرهاى فاقد فرزند  كه سرپرس

انجام شود؛ در حال حاضر واگذارى طفل زير دو سال به متقاضيان 
اولويت هاى دوم و سوم يعنى دختران و زنان مجرد و بدون فرزند و 

سپس زوجين داراى فرزند  امكان پذير نيست.
ــتى كشور گفت: درخواست  معاون امور اجتماعى سازمان بهزيس
ــر و در مقطع سنى باالى 3 سال  متقاضيان فرزند با جنسيت پس
ــت  ــيدگى قرار خواهد گرفت و درخواس ــارج از نوبت مورد رس خ
متقاضيان سرپرستى كودكان داراى پيگيرى هاى درمانى خارج از 

نوبت مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

ابعی مهال شورای نگهبان برای اصالح قانون  درخواس اس

د الم  دگی» ا دخوا رز ام برای « د ثب  رآی

جليل رحيمى جهان آبادى عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس گفت: اليحه اصالح قانون 
تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى كه در مجلس شوراى 
اسالمى تصويب شده بود براى بررسى به شوراى نگهبان ارجاع شد و شوراى نگهبان ظاهرا 
به دليل تعداد زياد طرح هاى ارجاعى به اين شورا 10 روز ديگر عالوه بر مهلت قانونى از مجلس 
تقاضاى مهلت كرده تا نظر خود را درباره اين مصوبه مجلس شوراى اسالمى ارائه كند./ايسنا

آفتاب يزد- گروه اجتماعى: طى چند روز گذشته 
ــته شدن ضمانت اجرايى  خبرهايى مبنى بر برداش
ــبكه هاى اجتماعى و  ــر شد كه در ش مهريه منتش
فضاى مجازى نيز با واكنش هاى بسيارى همراه بود، 
واقعيت امر اين است كه طبق اخبار رسيده رئيس 
قوه قضاييه در ديدار با مراجع تقليد از جمله آيت اهللا 
مكارم شيرازى قول داده مشكل محكومان مهريه و 
افزايش زندانيان مهريه را حل كرده و شرايطى ايجاد 
ــران از پرداخت مهريه، زندانى نشوند.  كند كه معس
اما اين موضوع مشكلى از خألهاى حقوقى زنان در 
ــترك حل نمى كند و  رابطه با ازدواج و زندگى مش
ــيارى از فعالين حقوق زنان را بر  همين امر نيز بس
آن داشته تا نسبت به چنين موضوعى واكنش نشان 

بدهند. 
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه 
       درباره آزادی زندانیان مھریه

واكنش ها به موضوع برداشته شدن ضمانت اجرايى 
مهريه و مشكالت پيرامون سبب شد تا روز گذشته 
ــخنگوى قوه قضائيه در  غالمحسين اسماعيلى س
گفت و گوى زنده با اخبار شبكه يك سيما، توضيحات 
ــد. او گفته بود: «در  ــترى در اين باره ارائه ده بيش
ــوراى رؤساى كل دادگسترى كشور، آيت  جلسه ش
اهللا رئيسى رئيس قوه قضائيه با اشاره بر لزوم اجراى 
صحيح قانون محكوميت هاى ملى و فتواهاى مراجع، 
بر بازنگرى پرونده هاى زندانيان مهريه تاكيد كردند. 
در خصوص پرونده هاى مهريه، قانون مقرر داشته كه 
ــوان مالى پرداخت مهريه را  تنها در صورتى زوج ت
داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت 
خواهد شد. اما در برخى موارد گزارش شده كه اين 
الزام رعايت نشده و عدم اجراى صحيح قانون موجب 
ازدياد زندانيان مهريه شده است. رئيس قوه قضائيه 
نيز با تاكيد بر اجراى صحيح قانون، مقرر كردند هر 
كجا كه ثابت شد زوج توان پرداخت مهريه را ندارد، 
بايد از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمكن مالى براى 
پرداخت اين وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد 

بايد طبق قانون بازداشت شود.»
وى با بيان اينكه براى حمايت از حقوق زنان نيز در 
قانون ضمانت نامه هاى الزم پيش بينى شده است، 
ــاس اين پيش بينى ها، هنگامى  عنوان كرد: «بر اس
ــار خود را به دادگاه مى دهد،  كه زوج تقاضاى اعس
بايد فهرستى از دارايى ها و نقل و انتقاالت يك سال 
ــه دادگاه تحويل دهد و اگر در اعالم  اخير خود را ب
ــالف واقع عمل كند، به حبس  دارايى هاى خود خ
درجه 7 محكوم خواهد شد. به عالوه قانونگذار پيش 
ــد از بانك ها و دفاتر ثبت  بينى كرده كه دادگاه باي
اسناد رسمى استعالم الزم در خصوص دارايى هاى 
فردى كه تقاضاى اعسار داده را دريافت كند. آنچه 
ــد، بازنگرى در  ــود و انجام خواهد ش بايد عملى ش
ــت كه بر اساس آن  پرونده هاى پرداخت مهريه اس
و با توجه به اجراى صحيح قانون، كسانى كه تمكن 
مالى براى پرداخت مهريه را ندارند آزاد خواهند شد 
ــته اما از پرداخت آن  و افرادى كه تمكن مالى داش
امتناع مى ورزند، در زندان خواهند ماند. چنانچه زوج 
ــن، نقل و انتقاالت غيرقانونى انجام  براى فرار از دي
ــد،  داده و اموال خود را به ديگران منتقل كرده باش
اين عمل عالوه بر آنكه به عنوان معامله به قصد فرار 
ــت، زوجى كه از  ــن، موجب بطالن معامله اس از دي
ــوق زوجه را پايمال كند، به  اين طريق بخواهد حق
مجازات درجه 6 و حبس درجه 6 و يا جزاى نقدى 

ــان به حبس و جزاى  ــه 6 و يا به صورت توأم درج
نقدى درجه 6 محكوم خواهد شد.»

اشتباھات پی در پی 
با اين حال موضوعى كه در اين بين مطرح مى شود 
ــال اخير مهريه به غير از  ــت كه در چند س اين اس
كاركرد مالى اش پس از جدايى، به عنوان يك اهرم 
فشار براى احقاق حقوق از دست رفته زنان به شمار 
مى آمد. تا جايى كه خيلى از زنان براى اينكه بتوانند 
به حقوق اوليه خودشان برسند و مثال حق حضانت 
ــند از مهريه خود به عنوان اهرم  ــته باش فرزند داش
ــتفاده مى كردند! خانواده ها هم با در نظر  ــار اس فش

ــاى قانونى  گرفتن خأله
ــان،  براى حقوق دخترش
مهريه هاى سنگين در نظر 
مى گرفتند و اين موضوع 
ــده تا روز به روز  سبب ش
ــمار زندانيان مهريه  به ش
افزوده شود. با اين حال به 
نظر مى رسد بايد راه حل 
اين  حل  ــراى  ب جديدى 

موضوع در نظر گرفت.
ــراد، فعال  ــوران ولى م ت
ــاره راه  ــان درب حقوق زن
حل هاى رفع اين موضوع 
ــن به طور  ــد:« م مى گوي
كلى با مهريه باال و اين كه 
تبديل به اهرم فشار بشود 
مخالفم اما اين موضوع كه 
مهريه به عنوان يك اهرم 
ــار مورد استفاده قرار  فش
مى گيرد دقيقا كم كارى 
ــت! طبق آيه  دولت ها اس
قرآن چه زن و چه مردى 
كه كار مى كند، نصيب و 

بهره اش مال خودشان است، حاال وقتى كه ازدواج 
مى كند، چه كار بيرون از خانه كار كند و درآمد حاصله 
ــه در خانه كارهاى مربوطه  ــرج خانه كند و چ را خ

ــام دهد و به تربيت فرزندانش  به خانه دارى را انج
بپردازد، در هر حالت داراى آورد هاى اقتصادى است. 
ــترك  ــن بايد در دارايى هاى زندگى هاى مش بنابراي
ــد، بايد براى اين موضوع قانونى  ــته باش سهم داش
نوشته شود كه زنان و خانواده ها مجبور نباشند براى 
سهم اقتصادى زن از زندگى مشترك به مهريه هاى 
باال رو بياورند! چندين سال است كه دولت و مجلس 
داريم اما تاكنون هيچ يك از اين قانون ها و مجلس 
براى سهم اقتصادى زن تاكنون قانونى تهيه و تنظيم 
ــدازه آورد اقتصادى اش در  ــرده اند! زن بايد به ان نك
خانه سهم داشته باشد و اين موضوع بايد به صورت 
قانونى مشخص شود. عالوه بر اين قوانين حمايتى 
ــز در  ــه زن ني ــوط ب مرب
جامعه ما داراى خألاست 
ــه براى اينكه اين  و جامع
ــش دهد به  خألها را پوش
چنين رويكردى رو آورده 
است! اين خأل به اندازه اى 
ــذار بوده كه حتى  تاثيرگ
ــى زن را  ــار اجتماع اعتب
ــت تاثير قرار داده  هم تح

است!»
ــد كرد:  ــه تاكي او در ادام
را  ــه  مهري ــا  «خانواده ه

افزايش داده اند كه خألها 
را جبران كنند در صورتى 
ــوع به خود  كه اين موض
ــه خواهد زد.  ازدواج صدم
ــبب شده  اين نوع نگاه س
ــه و ازدواج به  ــه مهري ك
نوعى بيزينس براى برخى 
ــود! در اوضاع  ــل ش تبدي
خألهاى  كنونى به دليل 
قانونى دختر حق دارد كه 
مهريه باال بخواهد تا كمى 
ــر هم  به داليل  ــران كند و پس ــا را جب از آن خأله
مختلف حق دارد كه مهريه سنگين در نظر نگيرد 
ــت! همين موضوع  چون اين كار اصال منطقى نيس

ــه ازدواج جوانان  ــى از چالش هاى مهم در زمين يك
ــه در حال حاضر بر  ــمار مى آيد! اين باليى ك به ش
ــت گناهش به گردن كسانى  جان جامعه افتاده اس
است كه به اسم زنان پست هاى مديريتى را تسخير 
ــع نيازهاى زنان  ــچ كارى براى رف مى كنند اما هي
نمى كنند! مهريه صداقى است كه ميزان محبت زن 
به مرد را نشان مى دهد. سهم اقتصادى زن موضوع 
ديگرى است كه بايد براى آن قانونى نوشته شود و 
محاسبه شود. وقتى اين سهم تامين شود و حقوق 
زنان احيا شود ديگر خانواده ها اين دغدغه را ندارند 
مهرهاى سنگين براى دخترشان در نظر بگيرند! اين 
ــاس غلط است و ما بار اين غلط را به  موضوع از اس
دوش مى گيريم و با خودمان حمل مى كنيم همين 
ــود كه بيش از 2 هزار نفر زندانى براى مهريه  مى ش
ايجاد مى شود! اين يعنى غلط روى غلط! اين يعنى 
ــيب را از اين جيب به آن جيب مى كنيم  ما يك س
ــه اى به آن بپردازيم!  به جاى اينكه به صورت ريش
ــت كه اگر مردى  چيزى كه قانون مى گويد اين اس
ــدان برود، اين  ــدارد كه بپردازد نبايد به زن مهريه ن
موضوع اشتباه نيست و كامال هم درست است اما ما 
مشكالت ريشه اى ترى داريم كه سبب شده مهريه 
ــت داده و كاركرد ديگرى پيدا  كاركرد خود را از دس
ــبب شده تا مشكالتى  كند و همين موضوع هم س
ــهم اقتصادى زنان بر  برايمان به وجود بيايد! بايد س
اساس آورد اقتصاديشان مشخص شود و اين موضوع 
هيچ ربطى به زمان طالق ندارد! خألهاى قانونى ما 
بايد رفع شود و اين خألها به طور كلى به جز آورد 
ــق طالق و حقوق ديگر  ــادى، حق فرزند و ح اقتص
زنان را نيز شامل مى شود. بايد قانون در اين زمينه ها 

اصالح شود.»
حواشی پیرامون شایعات بخشنامه تسھیل

        یا حذف مجازات مھریه
ــترى نيز در  ــرت، وكيل پايه يك دادگس فريده غي
گفت و گو با آفتاب يزد در رابطه با حواشى پيرامون 
شايعات بخشنامه اى كه به تسهيل يا حذف مجازات 
مهريه اشاره داشته، مى گويد: «ما قوانين، بخشنامه، 
ــابه اينها داريم كه هر يك  آئين نامه و مقررات مش
ــتند، هرگز  ــا داراى يك قدرت و قوتى هس از آن ه
بخشنامه اى كه توان اين  را داشته باشد كه  بتواند 
ــد را نداشته  قانون را تغيير دهد و روى آن موثر باش
ــت كه مى تواند روى قانونى  و نداريم! اين قانون اس
ــد، بخشنامه چنين  ــته باش ديگر تاثير گذارى داش
ــئله مهريه يك موضوع رسمى و  توانايى ندارد! مس
ــند ازدواج كه آن هم رسمى  قانونى است كه در س
ــده و داراى ضمانت اجرايى  ــت قيد ش و قانونى اس
ــن گونه بوده كه  ــت؛ تاكنون هم روال اي قانون اس
كسانى كه مهريه پرداخت نمى كردند طبق قانون2 
ــد يعنى اگر  محروميت هاى مالى با آنها رفتار مى ش
پرداخت نمى كردند محكوم به زندان بودند! حاال اگر 
بخشنامه اى بدون در نظر گرفتن اين جوانب قانونى 
ــد روى قانون  ــد بگويم كه نمى توان ــده باي صادر ش
تاثير گذار باشد و در اين مورد نياز به قانون جديدى 
است و با بخشنامه اين تغييرات عملى نخواهد بود.»

ــد مشكالت در خصوص  اينطور كه به نظر مى رس
ــكالت جديد ترى  ــبب شده تا مش حقوق زنان س
ــاى مهريه يكى از اين  ــه وجود بيايد كه زندانى ه ب
مشكالت است. آيا وقت آن نرسيده كه نمايندگان 
مجلس و مسئولين ذيربط به فكر راه حلى منطقى 

در اين باره باشند؟!

استاد دانشگاه سيدنى: 
ی ب حوزه  و  ک 

ی،  مو قل  حمل و 
د ی ک ی را زیاد  الف طبقا اخ

به گفته استاد حمل ونقل دانشگاه سيدنى اگر 
دولت محلى حمل و نقل را كنترل نكند ، اين 
ــتم اختالف طبقاتى را زياد مى كند، در  سيس
نتيجه حمل و نقل عمومى هميشه بايد جزو 

اولويت ها باشد.
به گزارش ايلنا، محسن رمضانى استاد رشته 
حمل و نقل دانشگاه سيدنى استراليا با اشاره 
به نظرياتى كه در خصوص ترافيك وجود دارد، 
گفت: نظريه اى وجود دارد كه مى گويد، هيچ 
كالنشهرى بدون ترافيك نخواهد بود، اگرچه 
ــئله  ــكان وقوع ترافيك در روز مس زمان و م
ــت،  اما اين ديدگاه در نظر كسانى  ديگرى اس
ــازند و آنها را  كه خيابان ها و جاده ها را مى س

كنترل مى كند، وجود دارد.
ــتم  ــت: هر چه سيس ــه گف ــى در ادام رمضان
حمل و نقل بهتر شود، تعداد سفرهاى بيشترى 
ــيارى از مردم  ــد داد؛ براى مثال بس رخ خواه
ــد، زيرا زمان  ــتفاده مى كنن اكنون از مترو اس
ــفر با اتوبوس يا ماشين شخصى زياد است،  س
ــتم جاده اى بهتر و ترافيك  حال هرچه سيس
ــين هاى شخصى كمتر شود، برخى  براى ماش
ــين شخصى روى  افراد مجددا از مترو به ماش
ــيارى از مردم نيز در  ــد، از طرفى بس مى آورن
ــود را به  ــلوغى خيابان ها، كار خ ــاعات ش س
ساعت ديگرى موكول مى كنند، حال با بهبود 
وضعيت ترافيك، مجددا كار خود را به ساعت 

اوج ترافيك بر مى گردانند.
ــاده رو مدارى در  ــاره به طرح پي رمضانى با اش
ــراى كنترل  ــهرهاى اروپايى ب ــيارى از ش بس
ــهرهاى اروپايى  ترافيك گفت: كارى كه در ش
بيشتر انجام مى شود، پياده رو مدارى در برخى 
مكان هاى خاص است. اين روش در تئورى به 
صورت يك پارادوكس نشان داده است كه اين 
امكان وجود دارد، اگر پل، تونل و يا بزرگراهى 
ــهر اضافه كنيم، ترافيك بدتر مى شود و  در ش
ــرادف آن اگر يك پل يا بزرگراه را ببنديم،  مت

ممكن است ترافيك بهتر شود.
ــال اجراى اين طرح در  او با بيان اينكه احتم
تهران ممكن است، سخت باشد، تصريح كرد: 
اما اجراى اين طرح در شهرهاى كوچكتر و با 
جمعيت كمتر،  نه تنها سود زيست محيطى به 
همراه خواهد داشت و مصرف سوخت و انرژى 
را كاهش مى دهد، بلكه وضعيت ترافيك را نيز 

تسهيل مى كند.
ــاره به همراه بودن سياست در كنترل  او با اش
ــل و ترافيك يك  ــزود: حمل و نق ترافيك اف
ويژگى دارد كه نه مى توان آن را مثبت ارزيابى 
ــه همراه با  ــى! ترافيك هميش ــرد و نه منف ك
ــت،  زيرا روى زندگى مردم  ــت بوده اس سياس
ــات ترافيك و  ــتقيم دارد و تصميم نقش مس
ــه در همه  ــتم هاى حمل و نقل هميش سيس
جاى دنيا سياسى بوده است، از طرفى يكى از 
داليل كه اكنون در استراليا اتوبان سازى است،  
ــود،   ــت، وقتى اقتصاد آنها كند مى ش اين اس
ــعه زيرساخت ها برجسته مى شود.  مقوله توس
ــتراليا در 10سال گذشته در زمينه معدن  اس
ــت،  ــته اس قوى بوده و به چين صادرات داش
ــتراليا را  اما افت اقتصادى چين،  واردات از اس
كاهش داد،  در نتيجه اقتصاد استراليا افت كرد 
ــور رشد  و براى اينكه مجددا اقتصاد اين كش
كند،  سرمايه گذارى روى زيرساخت ها را آغاز 

كرده اند.
او درباره راه حل هاى آكادميك و سياست هاى 
كلى در شهرهاى مختلف استراليا براى كنترل 
ــت: اول از همه بايد گفت لزومى  ترافيك گف
ــهر سيدنى در نظر  ندارد، راه حلى كه براى ش
ــود در شهرهاى ديگر نيز جوابگو  گرفته مى ش
ــجويانم درخواست  باشد،  اما هميشه از دانش
مى كنم طرفدار حمل و نقل عمومى باشند،  زيرا 
حمل و نقل فى النفسه سيستمى غيرعادالنه 
ــانى كه درآمد بيشترى دارند،   است،  زيرا كس
ــتم استفاده كنند و  بيشتر مى توانند از سيس
بيشتر نيز كسب درآمد كنند، در نتيجه حمل 
و نقل چرخه معيوبى درست مى كند، چرا كه 
ــى  ــرادى كه درآمد كمترى دارند،  دسترس اف
كمترى نيز به حمل و نقل دارند و مجبورند در 
مكان هاى دورترى ساكن شوند،  زمان بيشترى 
ــه درآمد كمترى نيز  ــرف كنند و در نتيج ص
كسب مى كنند. اگر دولت محلى حمل و نقل 
را كنترل نكند ، اين سيستم اختالف طبقاتى 
را زياد مى كند، در نتيجه حمل و نقل عمومى 

هميشه بايد جزو اولويت ها باشد.
ــتفاده از تجربه كنترل  وى درباره اينكه آيا اس
ــف دنيا مى تواند  ــهرهاى مختل ترافيك در ش
تجربه موفقى براى ديگر شهرها باشد، گفت: 
ــا بهترين  ــد،  ام ــد تجربه موفقى باش مى توان
ــيدنى، لزوما بهترين تصميم در  تصميم در س
تهران نيست. اين مسئله در واقع تعريف علم 
ــت  ــت. ترافيك و حمل ونقل يك علم اس اس
ــلما جوابگو خواهد  و برخورد علمى با آن مس
بود. وقتى علم در شهرى با شرايطى مشخص 
ــهر ديگر  ــواب مى دهد،  احتمال دارد در ش ج
ــد،  اما بايد  ــرايط نيز جوابگو باش ــا همان ش ب
مشخص شود كه شرايط در شهرهاى مختلف 

چگونه است.

گفت و گو
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خبر تلگرامى
محمـد عليخانى رئيس كميسـيون 
حمـل و نقل و ترافيك شـوراى شـهر 
تهران گفت: نرخ تاكسى بايد براساس 
رقابـت بازار تعييـن و در سـال آينده 
تاكسى ها از ساير بخش هاى حمل و نقل 

عمومى جدا مى شوند./ ايلنا

امـور  مديـركل  خانـوى  مهنـاز 
فرآورده هاى طبيعى، سـنتى و مكمل 
سـازمان غذا و دارو با اشـاره به اينكه 
عطارى ها تنها مجـاز به عرضه گياهان 
دارويى هستند، گفت: فروش داروهاى 
گياهـى تنها در داروخانـه مجاز بوده و 
عرضه آن در عطارى ها ممنوع اسـت. 
سازمان غذا و دارو بر فعاليت داروخانه ها 
نظـارت دارد و فرآورده ها از نظر تاريخ، 
سـالمت، مجوز و بررسـى علمى قابل 
اعتماد هستند. بنابراين توصيه مى كنيم 
مـردم براى تهيه فرآورده هاى سـالمت 
محور به داروخانه ها مراجعه كنند./ ايلنا

ستون سبز

ا  گل  ان   از رویکرد 
ارت ا  اخذ خ

گل ظ  ا ح
ــركل دفتر ارزيابى  ــد جاللوندى مدي حمي
ــازمان حفاظت محيط  زيست محيطى س
زيست درباره اظهارات اخير رئيس شوراى 
ــاخت  عالى جنگل مبنى بر اينكه براى س
ــى  ــه هيركان ــك در منطق ــدهاى كوچ س
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده 
ــدها به دليل ابعاد كوچك شان نياز  اين س
به ارزيابى زيست محيطى ندارند، گفت: از 
ــدها چه ابعادشان كوچك  نظر من همه س
ــد و چه بزرگ نياز به ارزيابى و مجوز  باش

محيط زيست دارند.
او ادامه داد: ارزيابى زيست محيطى پروژه ها 
صرفا محدود به پروژه هايى است كه شوراى 
عالى حفاظت محيط زيست فهرست آن را 
تصويب مى كند. از همين رو پروژه سدهاى 
ــاع و يا  ــش از 15 متر ارتف ــه بي ــزرگ ك ب
400 هكتار سطح درياچه دارند، مشمول انجام 

ارزيابى زيست محيطى هستند و براى اخذ 
ــت محيطى  مجوز بايد مراحل ارزيابى زيس
ــود.  ــدها طى ش ــاخت اين س نيز براى س
همانطور كه براى پروژه هايى مانند بزرگراه 
ــت محيطى انجام  ــى زيس و آزادراه ازرياب
ــراى جاده هاى  ــى كه ب ــود، در حال مى ش
روستايى اينطور نيست، اما بايد مجوز را از 

سازمان محيط زيست دريافت كنند.
ــت محيطى  ــر ارزيابى زيس ــركل دفت مدي
سازمان محيط زيست ادامه داد: سدهايى 
ــان  ــط كارشناس ــا ابعاد كوچك نيز توس ب
ــى مى شود و اينكه  ــطح استان بررس در س
ــت محيطى  ــود ارزيابى زيس ــه مى ش گفت
نمى خواهند بسيار متفاوت است از اين كه 
ــت نمى خواهند. به طور  مجوز محيط زيس
ــدهاى كوچك از طريق فرآيند  معمول س

استانى مجوزهاى الزم را اخذ مى كنند.
او افزود: اساسا سازمان جنگل ها و سازمان 
ــتقل از هم  ــت دو دستگاه مس محيط زيس
هستند و دليلى نمى شود كه اگر ما مجوزى 
براى ساخت سد بدهيم آنها هم آن را تاييد 
ــى  كنند، بلكه آنها مى توانند پس از بررس
كارشناسى با ساخت سد مخالفت كرده و 
مجوز قطع درختان را در آن مكان ندهند، 
ــتان سازمان جنگل ها در  اما ادارات كل اس
ــتعالم درباره صيانت از جنگل  پاسخ به اس
همواره به تعيين خسارت بسنده مى كنند 
و بيشتر رويكردشان اخذ خسارت است تا 

حفظ جنگل.
ــا بيان اينكه متولى قانونى در خصوص  او ب
ــازمان جنگل هاست،  صيانت از جنگل، س
ــازمان  ــرد: وقتى ما به عنوان س تصريح ك
محيط زيست به اين موضوعات ورود پيدا 
ــوى دستگاه هاى نظارتى به  مى كنيم از س
ما ايراد وارد مى شود، چراكه قانون سازمان 

جنگل ها را متولى اين امر مى داند.
ــت محيطى  ــر ارزيابى زيس ــركل دفت مدي
ــاره به سد  ــت با اش ــازمان محيط زيس س
ــك گفت: ارزيابى زيست محيطى سد  الس
السك در سازمان مطرح شده است و اداره 
كل منابع طبيعى استان درباره اين پروژه 
در حدود 48 ميليارد تومان طلب خسارت 
ــد و مساحت  ــت. تغيير ارتفاع س كرده اس
ــه ب ــار  هكت  400 از  ــگل  جن ــب  تخري

ــه در  ــت ك ــى اس ــار از موضوعات  94 هكت

ــخص شد و با  ــت محيطى مش ارزيابى زيس
ــازمان اين تغييرات انجام شد.  مخالفت س
سازمان جنگل ها متولى صيانت است و بايد 
به طور مستقل اظهارنظر كند، اما هميشه 

به اخذ خسارت بسنده مى كنند. / ايسنا

لزوم اصالح  قانون مهريه
بحث ها پيرامون حل مشكل زندانيان مهريه ادامه دارد. مسئوالن مرتبط از آزادى زندانيان مهريه سخن مى گويند و توضيح مى دهند كه 
آنان كه توان مالى ندارند  نبايد در زندان باشند و ازسوى ديگر مدافعان حقوق زنان در گفت وگو با آفتاب يزد از لزوم اصالح قانون مهريه 

سخن گفته و تاكيد مى كنند اگر اين قانون در طول سال هاى گذشته اصالح مى شد اكنون با چنين مشكالتى مواجه نبوديم 

توران ولى مراد: اين باليى كه در حال حاضر بر جان جامعه افتاده است گناهش به گردن 
كسانى است كه به اسم زنان پست هاى مديريتى را تسخير مى كنند اما هيچ كارى براى 

رفع نيازهاى زنان نمى كنند!

ــور  ــتاد مبارزه با مواد مخدر كش ــر كل س دبي
ــده بيش از ــرآورد انجام ش ــاس ب گفت: بر اس

 11 درصد توليد ناخالص ملى صرف موضوعات 

ــواد مخدر  ــه با م ــه مقابل ــوط ب ــف مرب مختل
ــكندر ــردار اس ــود. به گزارش   مهر، س مى ش

ــع آورى، نگهدارى، درمان   مؤمنى گفت: جم
ــادان  ــازى معت ــتغال و توانمندس ــاد اش و ايج
ــت كه توسط  متجاهر اولويت كوتاه مدتى اس
ــور با تأسيس  ــتاد مبارزه با مواد مخدر كش س
ــتان  ــود. اس اردوگاه هاى تخصصى انجام مى ش
ــادان متجاهر اقدامات  ــاماندهى معت قم در س
ــه از آن جمله  ــت ك ــام داده اس ــيارى انج بس
ــيس پارك كرامت اشاره كرد  مى توان به تأس
ــده افتتاح  ــت آن تا يك ماه آين ــه فاز نخس ك

مى شود.
ــور با  ــتاد مبارزه با مواد مخدر كش دبير كل س
اشاره به اولويت بندى معتادان، افزود: اولويت 
ــت كه  ــادان متجاهر و درمان آنها اس اول معت
ــر  ــيارى در اين زمينه در سراس ــات بس اقدام

كشور انجام گرفته است.
ــپاه  ــازمان زندان ها و س ــيج، س در تهران بس
ــد و در زمينه مبارزه با معتادان  پاى كار آمدن

متجاهر اقدامات بسيارى انجام گرفته است.
ایجاد اردوگاه ھای ترک اعتیاد 

        برای معتادان متجاھر در  استان
ــم نامه اى با  ــه داد: با انعقاد تفاه ــى ادام مؤمن

ــتان براى معتادان  ــپاه پاسداران در 10 اس س
ــاى ترك اعتياد داير خواهد  متجاهر اردوگاه ه
ــده و ساير  ــد كه 2 مركز تاكنون افتتاح ش ش
مراكز نيز تاكنون 60 درصد پيشرفت فيزيكى 
داشته است. توجه به كاستن آثار تخريب مواد 
ــت زيرا در سطح كشور پنج  مخدر ضرورى اس
ــده كه در رأس  ــيب اولويت دار تعريف ش آس

تمام آنها مواد مخدر قرار دارد.
اعتیاد منشأ ۷۵ درصد طالق ھا است

ــور،  ــتاد مبارزه با مواد مخدر كش دبير كل س
ــأ 75 درصد طالق هاى صورت گرفته در  منش
ــزود: 70 درصد  ــت و اف ــور را اعتياد دانس كش
ــتقيم و غيرمستقيم با  زندانيان به صورت مس
ــتند و بخش مهمى از  مواد مخدر مرتبط هس
ــرقت ها و بيمارى هاى واگيردار نيز ناشى از  س
ــت. اولويت دوم پيشگيرى از اعتياد  اعتياد اس
است كه تنها مربوط به يك نهاد خاص نيست 
بلكه همه نهادهاى فرهنگ ساز در اين زمينه 

بايد فعاليت كنند.
ــرايط سخت اقتصادى  وى با بيان اينكه در ش
ــاس برآورد انجام شده  قرار داريم، افزود: بر اس
ــد توليد ناخالص ملى صرف  بيش از 11 درص
ــواد مخدر  ــوط به م ــف مرب ــات مختل موضوع
ــود. نگهدارى معتادين و مبارزه با اعتياد  مى ش
ــت اما در كنار آن پيشگيرى  اولويت مهمى اس

و اقدامات فرهنگى نيز اهميت بسيارى دارد.

سردار سليمان ملك زاده جانشين معاون حقوقى 
ــت: در تبصره ماده 638،  و امور مجلس ناجا گف
ــرده زنانى كه  ــه طور واضح عنوان ك قانونگذار ب
بدون حجاب در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند 
ــا از 50 هزار تا  ــس از 10روز تا 2 ماه و ي ــه حب ب

500هزار ريال جزاى نقدى محكوم مى شوند.

ــار  ــنا، ملك زاده درخصوص انتش به گزارش ايس
ــون حجاب را  ــانه ها با عنوان "قان ــرى در رس خب
كامل اجرا كنيد، اگر مى توانيد" اظهار كرد: در خبر 
ــده به تبصره ماده 638 قانون مجازات  منتشر ش
ــده كه «اين تبصره  ــاره و نوشته ش ــالمى اش اس
مربوط به حجاب شرعى است كه ربطى به داشتن 
و نداشتن روسرى ندارد بر اساس آن بيرون بودن 
مو نيز اشكال دارد براى دختران 9 سال و بيشتر 
ــود اگر مى توانيد اجرا كنيد و اگر  هم بايد اجرا ش
ــد....» اين  ــرد پس اصالح كني ــوان اجرا ك نمى ت
در حالى است كه در تبصره ماده 638، قانون گذار 
به طور واضح جرم انگارى و عنوان كرده زنانى كه 
بدون حجاب در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند 
ــا از 50 هزار تا  ــس از 10روز تا 2 ماه و ي ــه حب ب

500هزار ريال جزاى نقدى محكوم شوند.

ــا بيان اينكه جرم به فعل يا ترك فعلى گفته  او ب
ــود كه قانون براى آن مجازات تعيين كرده  مى ش
است، ادامه داد: در نهايت بر اساس شرايط مجرم 
ــرم به يكى از اين  ــم محاكم قضائى، مج و تصمي
ــود. چنانچه فردى در  دو مجازات محكوم مى ش
ــود كه  ــام قرار بگيرد و مرتكب رفتارى ش مالءع

ــته، نيروى انتظامى به  قانونگذار آن را جرم دانس
عنوان ضابط دستگاه قضائى موظف است با جرم 

مشهود برخورد كند.
ملك زاده با تاكيد بر اينكه ناجا به عنوان ضابط عام 
زمانى كه مى خواهد كار قضايى انجام دهد قطعا 
با مقامات قضايى هماهنگ مى كند، گفت: امروز 
نيروى انتظامى نه با بدحجابى بلكه با بى حجابى 

برخورد مى كند.
ملك زاده ادامه داد: برخى افراد بعضا به قانون توجه 
ــاب در معابر و مكان هاى  نمى كنند و بدون حج
عمومى ظاهر مى شوند كه در ابتدا مورد تذكر قرار 
مى گيرند، ما نيز به عنوان آمر به معروف و ناهى 
ــق قانون بايد آن ها را پس از تذكر،  از منكر و طب
راهنمايى و ارشاد كنيم چراكه برخى از نوجوانان 
از سر ناآگاهى مرتكب برخى رفتارها مى شوند. در 
ــيمانى مى كنند كه  برخى مواقع افراد اظهار پش
ــكل نيز رفع  ــا يك بار تذكر و تعهد گرفتن مش ب
مى شود اما اصرار بر جرم بى حجابى توسط افراد 
ــت كه شخص بى اطالع از  نشان دهنده اين اس
موضوع نيست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تكرار 

مى كند.
او در پايان گفت: اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال 
پيامك به پليس امنيت اخالقى مراجعه نكرد ما 
ــتگاه قضائى اجازه داريم كه  نيز با هماهنگى دس
ــيوع يك  خودروى فرد را توقيف كنيم چراكه ش
ناهنجارى در جامعه مى تواند قدرت تخريبى بسيار 
بااليى در ارزش هاى اجتماعى جامعه داشته باشد.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور:
ا ا أ ۷۵ درصد طالق  یاد  ا

جانشين معاون حقوقى و امور مجلس ناجا اعالم كرد
ابر ابی» در  ازات «بی ح

فريده غيرت: ما قوانين، بخشنامه، 
آئين نامـه و مقررات مشـابه اينها 
داريـم كه هـر يك از آن هـا داراى 
يك قدرت و قوتى هسـتند، هرگز 
بخشـنامه اى كه توان اين را داشته 
باشد كه بتواند  قانون را تغيير دهد 
و روى آن موثر باشـد را نداشـته و 
نداريم! اين قانون است كه مى تواند 
تاثير گـذارى  ديگـر  قانونـى  روى 
داشـته باشـد، بخشـنامه چنيـن 
توانايى ندارد! مسـئله مهريه يك 
موضوع رسـمى و قانونى است كه 
در سـند ازدواج كه آن هم رسـمى 
و قانونى اسـت قيد شـده و داراى 
ضمانت اجرايى قانون است؛ تاكنون 
هم روال اين گونه بوده كه كسـانى 
كه مهريه پرداخت نمى كردند طبق 
قانون2 محروميت هاى مالى با آنها 
رفتار مى شـد يعنى اگـر پرداخت 

نمى كردند محكوم به زندان بودند!
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آفتاب یزد – گروه شبکه: یک اشتباه عجیب 
کام کش�تی گیر ج�وان کش�ورمان را تلخ 
کرد. ماجرا از این قرار اس�ت که محمد باقر 
یخکش�ی، آزادکار وزن 61 کیلوگ�رم ایران 
پس از کسب مدال طای جام ساساری ایتالیا 
ب�ه عنوان یکی از دو رویداد باقی مانده مؤثر 
در رنکینگ جهانی کشتی گیران، به دلیل این 
 که با تی شرت ورزشی بر روی سکوی اهدای 
مدال حاضر شد، مدال طای خود را از دست 
داد. این در حالی بود که اگر این کش�تی گیر 
با گرمکن ورزش�ی بر روی س�کوی دریافت 
م�دال حاضر می ش�د، هرگز چنی�ن اتفاق 
تلخی رخ نمی داد. اکنون نه تنها مدال طای 
این کشتی گیر با بی خبری مسئوان تیم از 
قوانین از دس�ت رفت، بلکه شانس رسیدن 
وی به جمع 4 نفر نخست رنکینگ را از بین 
برد تا کار وی برای کسب مدال در رقابت های 

جهانی را بیش از پیش دشوار کند. 

< اعتراض فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی
 اما در این رابطه فدراس�یون کش�تی ضمن 
اعتراض نس�بت به اقدام مسئوان برگزاری 
جام ساس�اری ایتالیا در پ�س گرفتن مدال 
طای محمدباقر یخکشی به علت این که وی 
با تی شرت ورزشی بر روی سکو حاضر شده 
بود، به برخورد با مسببین این اتفاق عجیب 
تأکید کرد. به گزارش ایسنا، در حالی از اهدای 
مدال طای یخکشی ممانعت به عمل آمد که 
گفته می شود در مسابقات جهانی و المپیک 
قید، حضور ورزشکاران با تی شرت ورزشی 
در قوانین اتحادیه جهانی کشتی دیده شده 
اس�ت، اما حتی در مسابقات قهرمانی آسیا 
که اخیراً در چین برگزار ش�د، قانون مذکور 
رعایت نش�د.در همی�ن رابطه فدراس�یون 
کش�تی ضمن احترام ب�ه قوانی�ن اتحادیه 
 جهان�ی کش�تی، مرات�ب اعتراض خ�ود را
 به اتحادیه جهانی کشتی منعکس خواهد کرد.
همچنین ضمن بررسی موضوع با عوامل این 

بی انضباطی برخورد خواهد شد.

< واکنش اتحادیه جهانی کشتی
پس از این اتفاق، اتحادیه جهانی کشتی نیز 
اعام کرد پس از آنکه محمدباقر یخکش�ی 
با تی ش�رت ورزشی بر روی سکوی دریافت 
مدال حاضر ش�د، چند مرتبه به کشتی گیر 
ای�ران تذکر دادی�م باید به قوانی�ن احترام 
بگذارد و با گرمکن ورزشی کشورش به روی 
سکو بیاید تا مدال خود را دریافت کند اما این 
کشتی گیر نسبت به این موضوع بی توجهی 
ک�رد و در نهای�ت ب�ا تصمیم مس�ئوان از 
رقابت ها دیس�کالیفه ش�د. اتحادیه جهانی 
کشتی با بیان اینکه بر اساس قوانین جدید 

که از ابتدای س�ال 2019 اجرایی ش�ده و به 
تمامی فدراس�یون های ملی نیز اباغ شده 
است، کشتی گیران در تمامی رویدادها باید 
برای دریافت مدال با گرمکن ورزشی مختص 
به کشورش�ان بر روی سکو حاضر شوند اما 
کشتی گیر ایران در جام ساساری علی رغم 

تذکرات توجهی به آن نکرد! 

< طای ایران را پس گرفتن
       و ایک نشان دادن!

اما ها دی حبیبی، سرپرست تیم ملی کشتی 
آزاد ماجرا را این گونه به خبرگزاری ایس�نا 
شرح می دهد:»گرفته شدن مدال محمدباقر 
یخکش�ی نتیجه لجبازی یکی از مسئوان 
برگ�زاری رقابت های ج�ام ساس�اری بوده 
اس�ت. مس�ئوان فدراس�یون چی�زی در 
این باره که پوشیدن تی شرت آستین کوتاه 
بر روی س�کو خاف مقررات اس�ت، نگفته 
بودن�د.« وی درب�اره اتف�اق رخ داده ب�رای 
محمدباقر یخکش�ی در تورنمنت ساساری 
ایتالی�ا ک�ه منجر به از دس�ت رفت�ن مدال 
ط�ای او ش�د، اظهارکرد: »پی�ش از اهدای 
مدال کشتی گیران وزن 61 کیلوگرم، مراسم 
اه�دای م�دال آزادکاران وزن 57 کیلوگرم 
برگزار ش�د ک�ه نادر ح�اج آقا نی�ا با همان 
تی شرت ورزشی آستین کوتاه بر روی سکو 
رفت و مدال برنز خود را دریافت کرد اما هیچ 
مش�کلی پیش نیامد و صحبتی هم از سوی 
مسئوان برگزاری مسابقات مطرح نشد، اما 
در زم�ان اهدای مدال محمدباقر یخکش�ی 
خانم ادیت مسئول برگزاری مسابقات عنوان 
کرد ورزش�کار نباید با آستین کوتاه بر روی 
س�کو حاضر شود، سپس یک لباس آستین 

بلند متعلق به ایتالیا را به ما داد و گفت این را 
تن کشتی گیرتان کنید که ما قبول نکردیم، 
حتی ما از نماینده اتحادیه جهانی کشتی که 
از کشور اس�لواکی بود نیز سوال کردیم که 
او گفت رفتن بر روی س�کو با لباس آستین 
کوتاه مش�کلی ندارد.« سرپرست تیم ملی 
کشتی آزاد افزود: »پس از آن یخکشی روی 
سکو رفت، سرود هم پخش شد و او مدالش 
را گرفت اما وقتی از س�کو پایین آمد، خانم 
ادی�ت مدال طا را از یخکش�ی گرفت و آن 
را دور گردن خود انداخت، سپس به من نگاه 
کرد و انگش�ت شصت خود )ایک( را به من 
نشان داد!« وی با بیان اینکه این اتفاق فقط 
نتیج�ه لجبازی خانم ادیت با کش�تی ایران 
بود، گفت: »اگر پوش�یدن تی شرت آستین 
 کوت�اه بر خ�اف مق�ررات بود چرا ب�ه نادر 
حاج آقانیا که او نیز با تی شرت ورزشی بر روی 
 س�کو رفت مدال دادند و هیچ مشکلی هم 
پیش نیامد و یا اینکه کش�تی گیر س�نگین 
وزن کان�ادا با ش�لوارک روی س�کو رفت و 
به او نیز کاری نداش�تند. پ�س از این اتفاق 
سایر کش�تی گیران ما با لباس آستین بلند 
به روی س�کو رفتند اما لجبازی خانم ادیت 
باعث شد مدال طا را از یخکشی بگیرند.« 
حبیبی در پاس�خ به این س�وال ک�ه چرا با 
وجود تذکر مس�ئوان برگزاری مس�ابقات، 
لباس آس�تین بلن�د یا گرمکن ورزش�ی به 
یخکش�ی داده نش�د تا با آن به روی س�کو 
برود، گفت: »مگر مراسم توزیع مدال چقدر 
طول می کشد؟ آن ها مراسم را برگزار کردند 
و وقت�ی نماینده اتحادی�ه جهانی می گوید 
پوشیدن آستین کوتاه مشکل قانونی ندارد، 
چرا باید کشتی گیر ما با لجبازی آن خانم از 

مدالش محروم شود؟ ما قطعاً این موضوع را 
تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهیم 
ک�رد.« وی در پاس�خ به این س�وال که اگر 
پوش�یدن آس�تین کوت�اه خ�اف مقررات 
نیس�ت، پس چرا اتحادیه جهانی کشتی در 
خبر خود عنوان کرده این اقدام کشتی گیر 
ایران خاف مقررات بوده و حتی چند مرتبه 
نیز به او تذکر داده ش�ده، خاطرنشان کرد: 
»اظهارنظر اتحادیه جهانی کشتی بر اساس 
 گزارش همین خانم ادیت است. این کار فقط 
یک لجبازی بود و هیچ مقرراتی در این باره 
زیر پا گذاش�ته نش�د. حتی با آقای کومار و 
امامی هم صحبت ک�ردم و آن ها هم گفتند 
چنین قانونی وجود ندارد.«  سرپرس�ت تیم 
ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که آیا 
اباغیه فدراسیون جهانی به فدراسیون های 
ملی در این باره به اطاع آن ها رسانده شده 
بود یا خیر؟ گفت: »هیچ چیزی در این باره به 
ما اباغ نشد و ما اصاً در جریان این موضوع 
نبودیم. اگر هم چیزی بوده روابط بین الملل 
فدراسیون باید آن را اعام کند. پس از این 
اتفاق خان�م ادیت آئین نام�ه ای را برای من 
فرس�تاد که در آن آمده بود کش�تی گیران 
موظفند با موهای کوتاه و لباس متحد الشکل 
که نش�ان دهنده پرچم کشورشان باشد بر 
روی س�کوی دریافت مدال حاضر ش�وند و 
اص�ًا چیزی مبنی بر اینکه نباید تی ش�رت 
آستین کوتاه بپوشند در آن وجود نداشت.«

< واکنش کاربران
این موضوع نیز با واکنش کاربران شبکه های 

اجتماعی روبه رو شده است.
 یکی از کاربران در این مورد نوش�ته اس�ت:
» گرمکن نداری بدی به ورزشکارت بپوشه تا 

از مدال طاش محروم نشه؟«
کارب�ر دیگری گفته اس�ت:» کس�ی تو این 
فدراسیون نیست که قوانین سکو رو مطالعه 
کنه؟ اینجور اشتباها خیلی مسخره تر از اینه 
که بگیم کم کاری ب�وده. پیگیری مدال این 
پس�ر به جایی نمی رسه ولی پیگیری توبیخ 

فدراسیون کشتی قطعا باید انجام بشه!«
دیگری نوشت:» فان سال مشت زن یادش 
میره دستکش ببره از المپیک حذف میشه. 
اون یکی نامه رو چند ثانیه دیر فکس میکنه 
تی�م فوتبال ب�ه آس�یا نمی�ره. اون یکی با 

تیشرت میره رو سکو یعنی شاهکاریم ما«
 یک�ی دیگ�ر از کاربران اینطور می نویس�د:
» طب�ق ک�دوم قان�ون فدراس�یون جهانی 
کشتی گرم کن شده یونیفرم الزامی سکوی 
م�دال؟ ت�ازه این به کنار کج�ای قانون ذکر 
 شده که اگر کس�ی احیانا گرمکن نپوشیده 

دیسکالیفه شه؟«

ماجرای رفتار غیر حرفه ای فدراسیون کشتی و کشتی گیر کشورمان

چگونه یک طا از کف رفت؟

آفتاب یزد- گروه ش�بکه: تصویری از شهناز 
رمارم، عضو شورای شهر مشهد همراه با مدیران 
ش��هری و اس��تانداری در بازدید از مترو منتشر 
ش��ده اس��ت که بازتاب هایی در فضای مجازی 
داشته اس��ت. بدان جهت که مردان مسئول در 
حال��ی که لبخند بر لب دارن��د بر روی پله برقی 
هستند و شهناز رمارم به تنهایی از پله های مترو 
باا می رود. برای کاربران شبکه های مجازی این 
س��وال پیش آمده اس��ت که آیا پله برقی برای 
بانوان ممنوع اس��ت که خانم رم��ارم از پله ها به 
سختی باا می رود؟! به گزارش جماران، اما شهناز 
 رم��ارم با انتش��ار این عکس در توییتر نوش��ت:
»هن��گام بازدیدم��ان از خ��ط۲ مترو  مش��هد، 
عکاس خوش ذوق این عکس نمادین را ش��کار 
کرده است.  مس��یر زنان برای پیمودن پله های 
ترقی دشوار و تبعیض ها سختی راه را دوچندان 
می کن��د اما با تاش و غیرت  زنان ایرانی مقصد 

بعید نیست.«
به هر حال این عکس با واکنش متفاوت کاربران 

روبه رو شده است. 

یکی از کاربران در این مورد نوشته  است: »شاید 
ایشان از پله برقی می ترسند«

کاربر دیگری گفته است: »حتما میخواد پله ها رو 
 بش��ماره ک��ه اگر برق قطع ش��د بفهم��ه از پله 

باا رفتن چقدر سخته !«
 دیگری نوشت:» احتماا میخواد به مردها ثابت کنه

که زن ضعیفه نیست«
ف��رد دیگری گفته اس��ت:» به نظر می رس��د به 
خاطر جمعیت کثیری از آقایان و حضور تنهایی 
خودش به عنوان خانم حیا کرده باشند و معذب 
بوده باشند و دوستان سعی کنند همیشه مثبت 

بیندیشند«
کاربر دیگری نوش��ت:» توی متروی تهران یک 
زوج خارجی را دیدم که علی رغم کوله پش��تی 
و تع��داد زیاد پله ه��ا، به جای پله برق��ی از پله 
معمولی استفاده کردند چون تحرک و فعالیت را 
برای سامتی ازم می دانند و صف ایرانی های در 
انتظار اس��تفاده از پله برقی حیرت آور بود اما ما 
ایرانی ها حتی از دم در تا مغازه س��ر کوچه، سوار 

خودروی خود می شویم«

کاربران��ی در انتق��اد ب��ه رفتار آقایان مس��ئول 
گفته اند:» معنی اون لبخند ملیح آقایون مسئول 
رو نمی فهمم؟ بیشتر باید عرق شرم می داشتند«، 
»این عکس را تو دنی��ا به عنوان واقعیت جامعه 

ایران می بینند«، »ترس برخی از پله برقی کاما 
طبیعیه. ولی انقدر لیست بلندی در ممنوعیتها 
 ب��رای بان��وان داری��م ک��ه تصویر وجه��ه بدی 

نشان میده«

بازتاب های یک عکس نمادین از مترو مشهد
 

بزرگی گفته اس��ت: »ش��خصیت انسان بیست 
س��ال زودتر از ش��خص او پای بر عرصه وجود 
می گذارد« س��خن این بزرگوار به زبان س��اده 
به این مفهوم اس��ت ک��ه ژنتیک و اینکه پدر و 
مادر آدم چه کسی باشد، بزرگترین نقش را در 
شکل گیری ش��خصیت او دارد. قطعا حرف باا 
حرف همه نیست و امروزه، به ویژه در کشورهای 
 اروپایی، نقش تعلیم و تربیت را در شکل دهی 
شخصیت افراد بسی مهمتر از وراثت می دانند. 
در این باب کافی اس��ت س��خنان آنگا مرکل 
که به پزش��کان معترضی که دستمزد خود را 
با آموزگاران مقایسه کرده بودند، پاسخ »گمان 
کرده ای��د که حق��وق آنانی که ش��ما را تعلیم 
داده اند تا به جایگاهی که دارید برس��ید را باید 
معادل ش��ما تعیین نمایم« داده ب��ود در نظر 
آوریم تا دس��ت کم ب��ه ارزش و اهمیت واقعی 
آموزش و پرورش در کشور آلمان پی ببریم. در 
فیلم زیبا و به ی��اد ماندنی »بانوی زیبای من« 
نی��ز توجه اصلی کارگردان ب��ر نقش آموزش و 
تعلیم و تربیت اس��توار بوده است. در این فیلم 
یک اس��تاد تعلیم و تربیت زنی از درجه س��ه 
جامعه را انتخاب کرده و به مدد تعلیم و تربیت، 
رفتار و گفتار او را به گونه ای تغییر می دهد که 
بتواند به خوبی و شایس��تگی هرچه تمامتر در 
میان اعیان و اش��راف جامعه خوش درخشیده 
و خویش��تن را عضوی از خانواده آنها جا بزند. 
با همه اینها، در کش��ور ای��ران، هنوز، اصل بر 
خانواده و وراثت اس��توار اس��ت و جدا از اینکه 
بس��یاری از آدم ها برای نشان دادن ارزش های 
کم نش��ده خویش »از اسب افتاده ایم و از اصل 
نیفتاده ایم« می گویند، شماری از ایشان داستان 
زیر را برای کم رنگ نش��ان دادن نقش تعلیم و 

تربیت روانه گوش ها می سازند:
دو م��رد ک��ه یکی اص��ل را اصال��ت خانوادگی 
می دانس��ت و دیگ��ری به جد معتق��د بود که 
نقش تعلیم و تربیت در ش��کل دهی شخصیت 
آدمیان به مراتب بیش��تر از وراثت اس��ت با هم 
ق��رار می گذارند که یک ماه��ی به هم فرصت 
دهن��د تا پس از انقضای این م��دت، هر یک از 
طرفین با نشان دادن مصداقی که درستی سخن 
ایشان را ثابت می کند از خجالت طرف مخالف 
خود در بیاید. با انقضای مدت یک ماهه معتقد 
ب��ه نقش مهم تعلیم و تربیت ط��رف دوم را به 

ضیافتی ش��اهانه دعوت می کند. طرف دوم در 
مراسم ضیافت ماحظه می کند که از گربه ها به 
عنوان گارسون و پیشخدمت استفاده شده و آنها 
با در بر کرن لباس آدم ها به خوبی هر چه تمامتر 
از عهده پذیرایی و استقبال از کلیه مدعوین بر 
آمده اند. با پایان ضیافت، طرف اول داد س��خن 
داده و می گوید که به برکت تعلیم و تربیت قادر 
ش��ده ویژگی های گربه ه��ا را از آنها گرفته و از 
ایشان انسان هایی که به خوبی از عهده پذیرایی 
از دیگر انسانها بر می آیند، بسازد. طرف دوم که 
قافیه را باخته می بیند جواب می دهد که اگر شما 
توانستید فردا ش��ب هم از گربه ها همین نحوه 
پذیرایی را بگیرید من حرفی برای گفتن نخواهم 
داشت. طرف اول قبول کرده و طرف دوم را برای 
پذیرایی ش��ب دوم دعوت می کند. شب دوم و 
 هنگامی که گربه ها مشغول پذیرایی از میهمانان 
بودند، طرف دوم موشی که در زیر پیراهن پنهان 
ساخته بود در آورده و آن را در برابر گربه ها رها 
می س��ازد. گربه ها با مش��اهده موش میهمانی 
را رها س��اخته و هم و غ��م خویش را معطوف 
موش گیری می نمایند. با مش��اهده این وضع و 
اوضاع به هم ریخته معتقد به اصل بودن اصالت 
خانوادگی می گوید ک��ه طبیعت گربه، گرفتن 
موش اس��ت و لذا اگر هم گربه ها به مدد تعلیم 
و تربیت شایسته چند صباحی گرفتن موش را 
ترک کردند، به مجردی که اوضاع را بر وفق مراد 
دیدند به طبیعت خویش برگشته و مجددا گربه 
خواهند شد. از لحاظ علمی عوامل عمده تعیین 
کننده شخصیت آدمی وراثت و محیط است و 
لذا ژنتیک و تعلیم و تربیت قادرند به همراه هم 
آدمی را به گونه ای که با دیگر افراد جامعه فرق 
داشته باش��د یا نداشته باشد، بار بیاورند. با این 
حال، نگاهی به بیانات و رفتار مجریانی که این 
روزها دس��ته گل های حسابی آب می دهد گواه 
این است که آنها از اصل افتاده اند و گزینش ها ی 
متکی بر ظاهر آن ها  قادر نش��ده باطن ایشان را 
 بدرس��تی مورد شناس��ایی و ارزیابی قرار دهد.

با این حال، احتمال اینکه برخی از اینها به علت 
عدم آموزش کافی در صدا و سیما قادر نشده اند 
در م��واردی که تعلیم ندیده ان��د گفتار و کردار 
شایس��ته ای از خود بروز دهن��د نیز وجود دارد. 
البته این امکان نیز هس��ت ک��ه تزاحم حاصله 
از آموزش های  قبل از مجری ش��دن و تعلیم و 
تربیت صدا و سیمایی و بعد از مجری شدن کار 
دست هر سه طرف ماجرا داده و برنامه هایی که 
هرگز مورد پسند صدا و سیما، مردم و میهمانان 
گرانقدر نمی باش��د را روانه خانه های بینندگان 

تلویزیونی نموده باشد!

کامنت امروز

مجریانی که 
از »اصل« افتاده اند!

محمد ماکویی
ستون نویس
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معاون س��یمای رس��انه ملی نوش��ت: یکی از 
کارکردهای سرنوشت ساز رسانه های جمعی در 
هر کش��ور، تقویت وحدت و همدلی بین مردم 
آن مرزوبوم است. چنین انتظاری از رسانه ها در 
کش��وری مانند ایران که از اقلیت ها، مذاهب و 
قومیت های متنوع تش��کیل ش��ده از اهمیت 
افزون تری برخوردار اس��ت. به همین دلیل نیز 
»رس��انه ملي« به عنوان رسانه ای که بیشترین 
ضریب نفوذ و گستره مخاطب را در سراسر کشور 
دارد، تاش برای اتح��اد و مقابله با تفرقه را به 
عنوان یکی از ماموریت های اصلی و سیاست های 
راهبردی خود سرلوحه عمل قرار داده است. این 
مهم از آنجا ضرورت دارد که از یک س��و، رهبر 
کبی��ر انقاب، حضرت امام خمین��ی)ره( و نیز 
مقام معظم رهبری)مد ظل��ه العالي(، هر گونه 
تخطی از وحدت در دو س��طح ملی و اسامی 
را محکوم و عامل آس��یب دانسته اند و از سوی 
دیگ��ر، دولت های متخاصم با کش��ور عزیزمان 
و رس��انه های وابس��ته به آنها در تمام 40سال 
گذش��ته، نهایت تاش خ��ود را بر تفرقه افکني 
و گسست به کار بس��ته اند و به هر بهانه ای در 
 ایجاد تفرقه بی��ن ایرانیان فعالی��ت می کنند؛ 
به وی��ژه رس��انه هایی که در انگلی��س هدایت 
می شوند، انواع ترفندها را با هدف تفرقه افکنی 
بین مذاهب مختلف به کار می گیرند. در طول 
س��ال های گذشته حتی ش��بکه هایی مختص 
توهین به مقدسات گروه های مختلف مذهبی 
توس��ط دولت های غربی راه اندازی شده است. 
با چنین پیش زمینه هایی، رس��انه ملی، ضمن 

حفظ منافع ملی، همواره بر اصل اساسي وحدت 
و احت��رام به مقدس��ات ب��رادران و خواهران و 
علماي بزرگوار اهل سنت تاکید داشته و دارد؛ 
به همین دلیل نیز معاونت سیما، خود را موظف 
به این مهم می دان��د که برنامه ها و محصوات 
خود را منطبق با این اهداف تنظیم و تولید کند. 
بدون تردید، پاک و خالص ترین رسانه در حفظ 
احترام به مذاهب و ادیان مختلف، رس��انه ملی 
اس��ت چون اساسا تلویزیون جمهوری اسامی 
ایران، همه ایرانیان از هر طیف و گروهی را یک 
خانواده می داند. تعهد به اصل وحدت و احترام 
به ارزش های اهل سنت منجر به برخورد قاطع 
سازماني در عالي ترین سطح و نیز طرح شکایت 
از مداح هتاک عامل جسارت به مقدسات اهل 
س��نت در یک برنامه زن��ده تلویزیونی)خارج از 
اراده مدیران سازمان(ش��د و به هیچ وجه اجازه 
داده نشد خواب بدخواهان نظام و تفرقه افکنان 
تعبیر ش��ود. این رویکرد درباره اقوام کشورمان 
نیز صدق می کند. سیاس��ت و راهبرد رس��انه 
مل��ي از ابتدای فعالیت خود تاکنون، همگرایی 
قومیت های متنوع کشور بوده است. گرایشی که 
در برنامه های نمایشی و سریال های تلویزیونی 
نیز ب��ه خوبی دیده می ش��ود. نمونه ب��ارز این 
سیاس��تگذاری در پربیننده ترین سریال نوروز 
امس��ال یعنی »نون خ« دیده شد. سریالی که 
زیبایی ه��ا و جلوه های فرهنگی یک��ی از اقوام 
اصیل ایرانی یعنی قوم کرد و منطقه کردستان 
را به تصویر کشید. منطقه ای که ازقضا اکثریت 

مردم آن را اهل سنت تشکیل می دهند.

نمایندگ��ی خودرویی در چین برای ش��مارش 
پرداختی یکی از مش��تریان خود سه روز وقت 
ص��رف کرد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران، این 
بدان معنی نیست که این خودروی لوکس بسیار 
گران قیمت بوده اس��ت! بلکه نح��وه پرداختی 
این مش��تری باعث ش��د تا کارکنان نمایندگی 
را به دردس��ر بین��دازد. ماجرا از این قرار اس��ت 
ک��ه در یکی از نمایندگی های خودرو در ش��هر 
جیانگش��ی چین، دختر بچه ای ۱0س��اله برای 
خرید خ��ودروی فولکس واگن پاس��ات ۲0۱۹ 
کارکن��ان نمایندگ��ی را به دردس��ر انداخت. او 
 ب��رای خرید ای��ن خودروی لوکس ۶۶ کیس��ه 
پر از سکه به همراه داشت و این شیوه پرداختی 
 او باعث ش��د ت��ا ۱۷ نفر از کارکن��ان به مدت 
س��ه روز وقت صرف شمارش سکه ها کنند. این 
دختر بچه در یک رستوران سرو سریع غذا کار 
می کند که اغلب پرداختی مشتریان به صورت 
س��که است، بنابراین او با جمع آوری ۱۳0 هزار 
س��که تصمیم گرفت تا این خودرو را خریداری 
کند که معادل ۱۹ هزار دار بود. خوش��بختانه 

این ش��مارش با موفقیت انجام ش��د و معامله 
 ص��ورت گرفت و دختر بچه صاحب یک خودرو 

لوکس شد.

یادداشت معاون سیمای ملی 
در مورد اتفاقات اخیر

خرید خودروی لوکس با پول خرد!

پزش��کان هندوستانی حین 
معاینه معده یک مرد جوان 
که به دلیل درد به بیمارستان 
مراجعه کرده بود با صحنه ای 
عجی��ب روب��رو ش��دند. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران، 
پزش��کان هندوستانی حین 
آزمای��ش ایکس ری متوجه 

اشیایی ش��دند که در معده این مرد جوان وجود 
داش��ت. ماجرا از آنجا آغاز شد که این مرد پس از 
درد شدید معده توسط بستگانش به بیمارستان 
»ال بهادر شاستری« در منطقه ماندی هندوستان 
منتقل ش��د. پس از انجام آزمای��ش ایکس ری 
پزشکان ۷ قاشق فلزی، ۱ قاشق پاستیکی، یک 
چاقو، دو مس��واک، یک میله و دو پیچ گوشتی را 
از معده این مرد جوان خارج کردند. تصاویری که 
تهیه شده است این مرد را به همراه اشیاء عجیبی 

که توس��ط پزشکان از معده 
وی خارج ش��ده است نشان 
می دهد. بنا به گفته  پزشکان 
این عم��ل جراح��ی حدود 
4 س��اعت به طول انجامید. 
دکتر سوراج بهاردواج در این 
باره گفت: ما می توانستیم به 
وضوح نوک چاقویی را که از 
بدن این بیمار بیرون زده بود ببینیم. وقتی جراحی 
را شروع کردیم اشیاء بیشتری را در معده این مرد 
جوان پیدا کردیم؛ چیزی که تابحال ندیده بودیم و 
فقط چنین چیزی را در کتاب خوانده بودیم. این 
مرد به نوعی اختال روانی دچار شده است. حال 
او اکنون مساعد است. گفتنی است؛ این اختال 
هرزه خواری )Pica( شناخته می شود که فرد در 
اثر ابتا به آن به خوردن مواد بدون ارزش غذایی 

مانند خاک، گچ و فلزات روی می آورد.

دس��ت و دلب��ازی جوان��ی 
روسی در یکی از مرکز های 
تجاری شهر سن پترزبورگ 
س��ر و ص��دای زی��ادی به 
ب��ه گ��زارش  راه انداخ��ت. 
در  خبرن��گاران،  باش��گاه 
ح��ال حاض��ر برن��د اپل و 
گوشی های هوشمند آیفون 

یکی از گران ترین محصوات در بین گوشی های 
هوشمند بازار هس��تند؛ بنابراین هدیه گرفتن 
این گوش��ی به لحاظ قیمتی که دارد می تواند 
بسیار خوشحال کننده باشد. حال در »گالریا« 
یکی از مرکز های تجاری ش��هر سن پترزبورگ 
اتفاقی ش��گفت انگیز رخ داد و دست و دلبازی 
یک جوان همه را شوکه کرد. یکی از باگر های 
این کشور به نام حسین حسنوف تصمیم گرفت 
تا ه��واداران خود را در ای��ن مرکز خرید جمع 

نماید و به آن ها هدیه اهدا 
کند. اما هدیه ای که او برای 
آن ه��ا در نظ��ر گرفته بود 
بسیار دست و دلبازانه بود. 
او بدون قرعه کش��ی کردن 
ب��ه هوادارانی که آنجا برای 
دیدنش آمده بودند گوشی 
 آیفون هدی��ه داد. از این رو
ازدح��ام جمعیت بس��یار زیاد ب��ود طوری که 
۶طبق��ه این مرکز خرید پر از ه��واداران بودند. 
ای��ن باگر گوش��ی آیف��ن را در بین جمعیت 
پرتاب می کرد تا هر کس��ی که شانس با او یار 
بود این هدیه را دریافت نماید. اما این مراس��م 
خیلی طول نکشید، چرا که ماموران امنیتی از 
باگر خواستند تا هر چه سریعتر مرکز خرید را 
 ترک کند ت��ا بتوانند جمعیت و نظم محیط را 

کنترل نمایند. 

پیدا شدن اشیاء باورنکردنی 
در معده مرد هندوستانی! 

پخش رایگان گوشی های آیفون 
در یک مرکز تجاری! 



چهارشنبه  8 خرداد  1398    شماره 5467
ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلى اين صفحه را به صورت پيامك با شماره 3000141427 در ميان بگذاريد.

ــايپا گفت:  ــادى و مالى گروه س ــام امور اقتص قائم مق
ــا امروز ــازى ت ــدات اين گروه خودروس ــه تعه مجموع

ــتگاه است كه حدود 220 هزار دستگاه   442 هزار دس

آن معوق شده و تا مهرماه به مشتريان تحويل مى شود.
ــه در جمع خبرنگاران،  به گزارش مهر، عليرضا بادكوب

افزود: مطابق آنچه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ــر ماه بايد به  ــد از خودروهاى توليدى در ه ــرده 20 درص ــرر ك مق
فروش هاى جديد و نقدى اختصاص يافته و 80 درصد باقيمانده صرف 

ــود. وى گفت: در اين  خودروهاى معوقه مشتريان ش
شيوه مقرر شده تقاضاى موجود در بازار كنترل شود، 
در غير اين صورت امكان دالل بازى و دامن زدن به قيمت ها 
ــخ به پرسشى در خصوص وجود دارد. بادكوبه در پاس

 احتمال بازگشت قيمت گذارى ها به شوراى رقابت بيان 
داشت: در شرايط فعلى مطابق فرمول پنج درصد زير قيمت بازار كه از 
سوى سازمان حمايت تعيين شده، به فروش محصوالت مى پردازيم. 
ــد قيمت مواد اوليه و  ــت هر خودرو از 80 درص ــه داد: قيم وى ادام

ــتمزد و سربار تشكيل شده كه در بخش  20 درصد هزينه هاى دس

مواد اوليه اطالعات آن شفاف بوده و از سوى همگان قابل دسترس 
است. بادكوبه ادامه داد: مواد اوليه همچون فوالد، مس، آلومينيوم و 
ــيمى در ماه هاى گذشته با افزايش قيمت مواجه  محصوالت پتروش
شده و سايپا به عنوان يك بنگاه اقتصادى نمى تواند محصوالت خود 
را با زيان به فروش برساند. قائم مقام امور اقتصادى و مالى گروه سايپا 
ــال  ــان كرد: يكى از داليل زيان 6 هزار ميليارد تومانى س خاطر نش

گذشته سايپا قيمت هاى دستورى محصوالت آن بوده است. 

واردات چای سیاه ٤٠ درصد افزایش یافت

ی والت خود را با زیان بفرو ح ی  وا می  ایپا: 

واردات چاى سياه در فروردين  امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تا 40 درصد 
افزايش داشته است.
به گزارش ايسنا، آمار تجارت خارجى ايران نشان مى دهد در فروردين ماه سال جارى حدود 
3500 كيلوگرم چاى سياه با ارزش دالرى 16 ميليون و 940 هزار دالر وارد ايران 

شده است.

آفتاب يزد- گروه اقتصادى: ملخ هاى مهاجم به 
پايتخت نزديك شده اند. اين خبر شوخى نيست 
ــمى خبرى گفته اند ملخ هاى مهاجم  و منابع رس
ــيده اند و چندين خانواده در  ــه دروازه تهران رس ب
حاشيه تهران آنها را در داخل منازل يا محله هاى 

خود مشاهده كرده اند.
نگرانى عمده از بابت حضور ملخ ها در تهران، بيشتر 
ــاورزى در جنوب پايتخت  متوجه بخش هاى كش
است كه اكنون در معرض تهديد قرار گرفته است. 
ــاورزى در ورامين و باغات جنوب  زمين هاى كش
تهران اكنون در معرض خطر هجوم اين ميهمانان 

ناخوانده قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، هجوم ملخ ها در حوالى شهر 
ــاورزى و باغات  رى كه در آنجا هم زمين هاى كش
زيادى وجود دارد به قدرى نگران كننده شده است 
ــتان رى گفته  ــاورزى شهرس كه رئيس جهاد كش
ــن آباد  ــتاى كلين حس « جمعيت ملخ ها در روس

فشافويه بيش از حد نرمال است»
از مراکش تا فرودگاه امام(ره)

زنگ خطر نزديك شدن ملخ ها به تهران چند روز 
قبل و هنگامى كه آنها در ساوه ساكن شدند شنيده 
ــاهده  ــزارش هايى در باره مش ــد. پس از آن گ ش
ــر حوالى فرودگاه ــا در زمين هاى باي انبوه ملخ ه

 امام(ره) منتشر شد.
ــاورزان  ــن رخدادها، غله كاران و كش ــه دنبال اي ب
ــد مطابق برآوردها  ــدند و به نظر مى رس نگران ش
ــاورزى  هدف گيرى نهايى ملخ ها زمين هاى كش
ــه جنوبى تهران  ــت كه در ناحي و محصوالتى اس

قرار دارد.
پرواز اين ملخ ها از مراكش تا فرودگاه امام در تهران 
روايتى طوالنى دارد. ورود آنها به ايران اوايل امسال 

آغاز شد.
باران و مزارع حاصلخیز عامل ھجوم ملخ ھا

ــاورزى در  ــد كش ــناس ارش ــرى كارش كاوه افس
گفت و گو با آفتاب يزد دليل اصلى هجوم ملخ ها به 

ــى و واكاوى قرار داده و تصريح  ايران را مورد بررس
ــران موجب  ــى وقفه بهارى اي ــرد:  بارش هاى ب ك
ــد به  ــيارى از مزارع و زمين ها ش حاصلخيزى بس
ــرزمين خشك كرمان بسيارى از  طورى كه در س
باغات پسته سيراب شدند ؛ در بوشهر هم كه كانون 
ــيارى به  مورد هجوم ملخ ها بود بارندگى هاى بس
ثبت رسيد و محصوالت باغات و زمين ها از فراوانى 

و رونق زياد برخوردار شد.
وى يادآور شد: زمستان سال گذشته بارش ناچيز 
ــاهد بوديم و در عوض بارندگى ها به ماه  برف را ش
ــال و دو ماه بهار موكول شد كه اين امر  پايانى س
ــد و ملخ ها را به  ــب حاصلخيزى زمين ها ش موج
سمت كشور سوق داد. به طور مثال هجوم آنها به 
گيالن بيشتر به خاطر گرمايى بود كه در زمستان 
در اين استان بوقوع پيوست و بارندگى هاى بعد از 
آن به رشد توليد محصوالت كشاورزى و سرسبزى 

علفزارها و دشت ها منجر شد.
ــرى با انتقاد شديد از ناديده گرفتن هشدارها  افس
ــئوالن گفت:  متاسفانه هيچ سياست  از سوى مس
ــا آفات در  ــراى مقابله ب ــردى ب ــگيرانه راهب پيش
ــور  نظام تصميم گيرى هاى مديريت بحرانى كش
ــال قبل،  ــدارد، بطوريكه اواخر دى ماه س وجود ن
ــدار  ــازمان جهانى خوار و بار هش ــان س كارشناس
ــد تا چند ماه آينده به  ــد كه ملخ ها قصد دارن دادن
ــمت ايران پرواز كنند اما در نهايت مسئوالن با  س
ــدند و  ــدار ها غافلگير ش ــده گرفتن اين هش نادي
درخواست بودجه هاى اضطرارى كردند كه خيلى 

از اين بودجه ها دير هنگام به دست شان رسيد.
ملخ ھای خودی، ملخ ھای غیرخودی !

ملخ ها به تدريج به بيشتر نقاط كشور هجوم بردند 
ــد در برخى موارد، با  و در اين ميان به نظر مى رس
ــهرها مخلوط شده و اصال قابل  ملخ هاى بومى ش

تشخيص نبوده اند.
ــهر  ــطح ش اين اتفاق در قم رخ داد و اهالى در س
ــد  ــاهده كردند كه تصور مى ش ــخ هايى را مش مل
ملخ هاى مهاجم هستند كه براى حمله به مزارع 

و كشتزارها آمده اند.
ــاورزى قم در  ــالمى معاون توليدات جهاد كش اس
اين باره گفته ملخ هاى مشاهده شده در سطح قم 
ــتند و از نوع  بومى و معروف به « ملخ قمى» هس
دريايى كه در جنوب مشاهده شده اند، نمى باشند.
ــادى به مزارع  ــيب اقتص وى گفت اين ملخ ها آس
ــى  ــد اما به لحاظ اجتماعى صورت خوش نمى زنن

ندارند و براى مردم نگرانى هايى ايجاد كرده اند.
و اینک تھران؟

ــى در خصوص  ــته اخبار موثق ــال از روز گذش ح
نزديك شدن ملخ ها به تهران منتشر شده كه قدرى

ــنبه،  ــد. از روز دوش ــران كننده به نظر مى رس  نگ
خيابانهاى رباط كريم و پرند مملو از ملخ هايى است كه 
ــتند  ــتجمعى در حال تردد هس ــورت دس ــه ص ب
ــف خيابانها به وضوح  ــه ازدحام آنها در ك بطوريك

قابل مشاهده بوده است.
ــئول صنفى كشاورزان رباط كريم  با اين حال مس
ــاورزى  ــيبى به مزارع كش ــن ملخ ها آس ــه اي گفت
نخواهند زد گرچه سم پاشى ها براى مقابله با آنها 
ــت با انجام اين ــده است اما مشخص نيس آغاز ش

ــت آنها را  ــى ها تا چه حد بتوان جمعي ــم پاش  س

كنترل كرد.
ــا 35 كيلومتر  ــر ملخ ها تنها 30 ت ــال حاض در ح
ــد چون  ــد و به نظر مى رس ــران فاصله دارن از ته
ــتند، نبود مزارع  ــن ملخ ها گل و گياهخوار هس اي
ــهر تهران نمى تواند مانع از  كشاورزى در مركز ش

آمدن آنها به پايتخت شود.
آنچه بيش از هر چيز خطر را در بيخ گوش تهران 
ــمت جنوب  ــر مى كند حركت آنها به س جدى ت
ــد ملخ هايى كه در  ــت. به نظر مى رس پايتخت اس
حال نزديك شدن به تهران هستند از نوع مراكشى 
ــاورزى  ــتند كه 28 هزار هكتار از اراضى كش هس
تهران را هدف گرفته اند كه ميزان توليد آنها 850 

هزار تن است.
ــت اداره كل منابع  ــس اداره حفاظت و حماي رئي
ــتان تهران روز گذشته از  طبيعى و آبخيزدارى اس

برنامه ريزى و انجام اقدامات اجرائى شامل پايش، 
كنترل و مبارزه با آفات در سطح 142 هزار هكتار 
از عرصه هاى منابع طبيعى استان تهران خبر داد 
ــيب و خسارت  و گفت:  به منظور جلوگيرى از آس
ــش گياهى اقدامات  به عرصه هاى مرتعى و پوش
ــگيرانه و مبارزه با آفات در اولويت كارى اين  پيش
اداره كل قرار گرفته و تاكنون وضعيت بحرانى در 
ــده و شرايط عادى  سطح شهر تهران گزارش نش

است.
ــورت ورود  ــت در ص برخى گمانه زنى ها حاكيس
ــتين  ــهر نخس ملخ ها از جنوب تهران به داخل ش
ــهرى آنها احتماال كهريزك، قيامدشت،  مقصد ش

شهررى و خاوران خواهد بود.
سوسک ھا و زنبورھا ھم اضافه شدند

ــرات منحصر به ملخ نيست و  افزايش ميزان حش
ــها حاكى است كه در حوالى استان البرز و  گزارش
توابع آن دو آفت خطرناك سوسك سرشاخه خوار 
ــاهده شده است. «فرضى»  و زنبور ساقه خوار مش
مدير كل منابع طبيعى البرز اوائل ارديبهشت گفته بود
 سوسك سرشاخه خوار به گونه هاى بادام خسارت 

وارد مى كند با اين حال عمده نگرانى فعلى هجوم 
ــمت تهران است كه در همين زمينه  ملخ ها به س
درگاهى رئيس سازمان حفظ نباتات كشور با اشاره 
به اينكه ملخ صحرايى به عنوان آفت خطرناك در 
دنيا شناخته شده و امنيت غذايى را تهديد مى كند، 
ــارتى از اين نوع  بيان كرد: تاكنون هيچ گونه خس
آفت خطرناك در عرصه هاى زراعى و باغى كشور 
ــى هاى كارشناسى  ــده است اما بررس گزارش نش
نشان مى دهد اگر مقابله اى با ملخ ها صورت نگيرد 
ــن كوچكى جثه مزارع و  ــتند در عي آنها قادر هس
باغات را به ويرانى كشانده و موجب بروز خساراتى 

شوند.
ــت اكيپ هاى سم پاشى  آخرين خبرها حاكى اس
ــتند اما تاكنون  براى مقابله در آمادگى كامل هس
خساراتى كه ضرورت مبارزه شيميايى را ضرورى 

نمايد، گزارش نشده است.

زنگ خطر نزدیک شدن ملخ ھا به تھران چند روز قبل و ھنگامی که آنھا در ساوه 
ساکن شدند، شنیده شد. پس از آن گزارش ھایی در باره مشاھده انبوه ملخ ھا 
در زمین ھای بایر حوالی فرودگاه امام(ره) منتشر شد

اقتصادى

د با چک را  ا، داد و  بازاری 
د ار گذا ک

ــن روزها كمتر فعال اقتصادى تمايل دارد با  اي
استفاده از چك، معامله اى را به سرانجام برساند؛ 
آمارها حكايت از كاهش تعداد چك هاى مبادله 

شده برگشتى در فروردين ماه دارند.
ــاالن اقتصادى در  ــزارش خبرآنالين، فع به گ
ــتفاده از چك در  ــوص داليل كاهش اس خص
ماه هاى اخير پاسخ هايى دارند كه اشاره آن به 

وضعيت عمومى اقتصاد ايران است. 
ــاك در پاسخ به اين   يكى از فعاالن بازار پوش
سوال كه آيا با چك كار مى كند يا خير؟ گفت: 
ــر از من چك  ــان ديگ خيلى كم.عمده فروش
ــد در نتيجه من هم از ديگران چك  نمى پذيرن
نمى گيرم. به هر حال در اين موقعيت اقتصادى 
اگر چكى برگشت بخورد، ممكن است آدم را به 

ورطه ورشكستگى بكشاند.
ــازار ايران  ــا در ب ــر اينكه غالب ــد ب ــا تاكي  او ب
ــاله انجام  معامالت با قرارهاى 6 ماهه و يك س
ــانات بازار باعث شده  ــد، ادامه داد: نوس مى ش
بازارى ها و عمده فروشان و حتى توليد كنندگان 
محتاط تر شوند. آنها مى ترسند براى دريافت 
ــان 6 ماه صبر كنند از اين رو نقد كردن  پولش

سريع تر برايشان در اولويت است.
 يك انبوه ساز نيز در اين خصوص گفت: امروز 
ــى براى فروش كاال و مواد مورد نياز  كمتر كس
ما، اعم از آهن و سيمان و گچ و... چك مى گيرد، 
طبيعى هم هست چون قيمت ها مدام در حال 
تغيير هستند، خود من هم فعال از كسى چك 
قبول نمى كنم در نتيجه مراودات ما به سمت 
نقدى شدن ميل كرده است و اغلب معامالت ما 
با پول نقد و موجود صورت مى گيرد در نتيجه 
روند كارها كمى كند شده است چرا كه كسى 

از اعتبار آتى اش مايه نمى گذارد.
 به گفته بسيارى از فعاالن اقتصادى، امروز تنها 
كسانى امكان فعاليت دارند كه از نقدينگى باالتر 
برخوردار باشند اين در حالى است كه نقدينگى 
در دست افراد در قياس با دارايى هايشان ناچيز 

شده است. 
ــت چرا كه برخى در  ــن اما همه ماجرا نيس  اي
اين فضا كاركردهاى مثبتى براى عدم استفاده 
از چك و در عين حال كاهش تعداد چك هاى 

برگشتى قائل هستند. 
ــادى و عضو  ــناس اقتص كامران ندرى، كارش
هيئت علمى پژوهشكده پولى و بانكى نيز در 
پاسخ به اين سوال كه داليل مهم كاهش تعداد 
چك هاى برگشتى در شرايط كنونى چيست؟ 
ــتى در  ــش تعداد چك هاى برگش گفت: كاه
ــادالت چك نيز  ــرايطى رخ داده كه كل تب ش
ــته است پس از اين رو با توجه به  كاهش داش
ــده اين خبر  كاهش تعداد چك هاى مبدل ش

نمى تواند چندان مثبت ارزيابى شود. 
ــور درگير ركود  وى گفت:چنانچه اقتصاد كش
ــت نويد بخش  ــن مى توانس ــود، اي تورمى نب
ــور باشد اما وقتى به  روزهاى خوبى براى كش
ــد اقتصادى توجه مى شود، آن  نرخ تورم و رش
ــائل ديگرى دارد.  گاه اين خبر حكايت از مس
ــر در دوره رونق اقتصادى از  ــان ديگر اگ به بي
تعداد چك هاى برگشتى كاسته شود، تا حدود 
ــكالت اقتصادى و  ــادى خبر از كاهش مش زي
ــتگى مى دهد اما شرايط امروز اقتصاد  ورشكس
ــا دوره رونق دارد، به  ــران تفاوت معنادارى ب اي
همين دليل آمارهاى ارائه شده از سوى بانك 
مركزى بيش از آن كه بخواهد موجب اميدوارى 

شود، مى تواند بر نگرانى ها بيفزايد.

گزارش

aftab.yz@gmail.com

20,770,000,000
ان در گردش ا اس یورو در ج ک ا

در حـال حاضـر بيـش از 20ميليـارد و 
770ميليـون قطعه اسـكناس يـورو در 

گردش اسـت. به گزارش ايسـنا به نقل از 
رويترز، اسـكناس هاى جديـد 100 و 200 
يورويى جديد داراى مشخصه هاى امنيتى 
بااليى هسـتند كه كار جعل آنها را بسيار 
دشوار مى سـازد. تون روس، مدير بخش 
اسـكناس در بانـك مركـزى اروپا گفت: 
يكـى از ويژگى هـاى اصلى يـورو، چاپ 
برجسـته عبـارات كليدى و اسـتفاده از 
طيف گسترده رنگ در اسكناس ها است. 
اگر يك اسـكناس يورو را با دسـت چپ 
جلـوى نور خورشـيد بگيريد بـه وضوح 
شـاهد نوار امنيتى آن خواهيد بود. روس 
با بيان اين كه بانك مركزى اروپا متعهد به 
توسعه مشخصه هاى امنيتى اسكناس هاى 
خود اسـت، افزود: اين بانك تاكنون 2.3 
ميليارد قطعه اسكناس 200يورويى چاپ 
كرده است اما آنها به طور ناگهانى به بازار 
تزريق نمى شوند و فرايند جايگزينى آنها با 
اسكناس هاى قديمى تدريجى خواهد بود.

96.9 درصد
ال ٩٧ ا در  داری  ورم دا

مركـز آمار ايـران اعالم كـرد: نرخ تورم 
شـاخص توليدكننده «دامدارى سنتى» 
در فصل زمسـتان سـال 1397 نسـبت 
به فصل مشـابه سـال 96 (تورم نقطه به 
نقطه) حـدود 96.9درصد بـوده و تورم 
سـاالنه اين بخـش نيـز 53 درصد بوده 
اسـت. به گـزارش ايلنا، مركـز آمار روز 
سه شـنبه گزارش داد: شـاخص قيمت 
توليد كننده زراعت، باغدارى و دامدارى 
سـنتى در فصل منتهى به زمستان 97 
(تورم سـاالنه) در مقايسـه با سـال 96 
بـه 47.8درصد رسـيد، تـورم نقطه به 
نقطه فصل زمسـتان پارسـال نيز 60.5 
درصد بود. شاخص «زراعت و باغدارى» 
در فصـل زمسـتان سـال 1397 برابر با 
316.9واحـد بـوده كه نسـبت به فصل 

مشابه سال 96 حدود 42 درصد افزايش 
داشته است. ميزان تغييرات چهار فصل 
منتهى به زمسـتان 97 نسـبت به دوره 
مشـابه سـال 96 (نرخ تورم ساالنه) نيز 

معادل 45.4درصد رشد بوده است.

اعداد

66

ی  گران کا ع
د ی آی گاه گرد  مای در 

صنعتگران، توليدكنندگان و فعاالن اقتصادى 
حوزه صنعت كاشى، سراميك كشور از شهرهاى 
مختلف كشورمان و ديگر مناطق جهان از نهم تا 
دوازدهم تيرماه در بيست و ششمين نمايشگاه 
بين المللي كاشي، سراميك و چينى بهداشتى 
ــم  CERAFAIR-2019)گرده تهران(
ــات و ارائه و  ــادل اطالع ــد تا ضمن تب مى آين
ــود، در جريان  ــن ترين توليدات خ عرضه نوي

پيشرفت هاى اين حوزه نيز قرار بگيرند.
بهنام عزيززاده رئيس ستاد اجرايى اين نمايشگاه 
گفت: نمايشگاه بين المللى كاشى و سراميك 
ــگاه كاشي و سراميك  تهران بزرگترين نمايش
كشور و يكى از سه نمايشگاه بزرگ اين صنعت 

در منطقه خاورميانه محسوب مى شود.

ان اب وایی  فر 
ود؟ ی   گران 

دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى گفت: قيمت 
بليط هواپيما متناسب با عرضه، تقاضا و زمان 
ــت. با اين شيوه  خريد و نوع پرواز متفاوت اس

براى بليط هواپيما سقف قيمت نداريم.
به گزارش تجارت نيوز،دبير انجمن شركت هاى 
هواپيمايى در پاسخ به اين پرسش كه آيا قيمت 
ــتان گران نخواهد شد؟  بليط هواپيما در تابس
ــركت هاى هواپيمايى براى سفرهاى  گفت: ش
ــن كرده اند. در  ــى تعيي ــف كالس نرخ مختل
حقيقت قيمت هر پرواز داخلى و خارجى دامنه 
حداقلى و حداكثرى دارد كه براساس آن قيمت 

سفرها مشخص مى شود.
ــامانى گفت: قيمت بليط  ــعدى س مقصود اس
هواپيما متناسب با عرضه، تقاضا و زمان خريد و 
نوع پرواز متفاوت است. با اين شيوه براى بليط 
هواپيما سقف قيمت نداريم. بايد عنوان كرد كه 
قيمت بليط هواپيما در تابستان نرخ ثابتى ندارد. 
ــت قيمت بليط مشهد بنا به ميزان  ممكن اس
ــد  تقاضاى اندك، امروز حدود 400 تومان باش
اما در بازه زمانى ديگر اين بليط به قيمت 500 

هزار تومان هم برسد.
ــرواز 10 تا 15 نرخ  ــزود: براى هر كالس پ او اف
تعريف شده كه شركت هاى هواپيمايى متناسب 
با زمان و ميزان تقاضا بليط هر پرواز را در نهايت 

بين دو تا سه نرخ عرضه مى كنند.
اسعدى سامانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
ــاوت پرواز منجر به هرج و  وجود نرخ هاى متف
ــود؟ گفت: قيمت بليط هواپيما از  مرج نمى ش
چارچوب نرخى كه تعيين شده خارج نمى شود.

خبر

حمل و نقل

دولت جديد هند قصد دارد مذاكرات با ايران را 
ــر بگيرد تا راه هاى واردات  در اولين فرصت از س
ــى قرار دهد و به دنبال  دوباره نفت را مورد بررس
ــت كه هزينه واردات نفت ايران را با ارز  اين اس

هند پرداخت كند.
ــزارش ايِبنا به نقل از ِد پرينت، چند هفته  به گ
ــس از آنكه هند واردات نفت از ايران را بخاطر  پ
ــرد، دولت نارندرا  ــاى آمريكا متوقف ك تحريم ه
ــور – ابراز تمايل  ــت وزير اين كش مودى – نخس
كرده است كه عرضه نفت از سوى ايران به هند 
ــد و براى دور زدن تحريم هاى  ادامه داشته باش
ــول واردات نفت  ــكا نيز قصد دارد پ نفتى آمري

ايران را به روپيه پرداخت كند.
منابع مطلع در دولت هند اعالم كردند كه دولت 
ــس از برگزارى انتخابات در  نارندرا مودى كه پ
ــترى امور را در دست  ــور با قدرت بيش اين كش
ــت، بالفاصله مذاكراتى را با ايران آغاز  گرفته اس
ــراى ادامه واردات  ــد كرد تا قدم هايى را ب خواه

نفت از ايران طراحى كنند.
ــطح واردات نفت از  با اين حال انتظار مى رود س
ايران نسبت به سطوح پيش از تحريم ها پايين تر 

باشد.
ــش ماه هاش از  ــس از آن كه معافيت ش هند پ
ــران به پايان  ــاى نفتى آمريكا عليه اي تحريم ه
ــور  ــيده بود، واردات نفت خود را از اين كش رس

تاثيرگذار اوپك به حالت تعليق درآورده بود.
ــد دولت هند كه نخواست نامش  يك مقام ارش
فاش شود، در اين مورد گفت: دولت هند از اين 
تحريم استقبال نمى كند، ما مشتاقيم كه واردات 

نفت از ايران ادامه پيدا كند.
اين مقام هندى همچنين اعالم كرد كه ممكن 

است بانك پاسارگاد ايران كه تاييد بانك مركزى 
ــعبه در بمبئى را گرفته  ــايش ش هند براى گش
ــاى واردات نفت  ــت، براى پرداخت هزينه ه اس

به كار گرفته شود.
به گفته اين مقام ارشد دولت هند،  ممكن است 
ــاب اين  ــاى واردات نفت ايران به حس هزينه ه
بانك ايرانى واريز شود و آن گاه مقام هاى ايرانى 
تصميم مى گيرند چطور از اين پول بهره بردارى 

كنند.
ــت هزينه هاى  درحالى كه دولت هند مايل اس
واردات نفت ايران را به روپيه پرداخت كند، اين 
ــتر  مقام هند گفت: مذاكرات در اين زمينه پيش
هم برگزار شد اما به خاطر انتخابات هند متوقف 
شده بود. اين مذاكرات از سر گرفته خواهد شد 
و اين موضوع يكى از زمينه هاى داراى اولويت در 

دستور كار دولت هند است.
براساس اين گزارش، پس از آن كه راهكارى براى 
ادامه واردات نفت از ايران مورد تاييد قرار گرفت، 
ــكل  ــد راهى براى حل مش ــد همچنين باي هن

بيمه كردن نفتكش هاى نفت خام پيدا كند.
ــار وزارت نفت  ــاس آم ــر و براس ــال حاض درح
ــتان سعودى تامين كنندگان  هند، عراق و عربس
ــد و ايران  ــاب مى آين ــى نفت هند به حس اصل
ــاالنه بالغ بر  ــوم قرار دارد. هند س در جايگاه س

80 درصد از نياز نفتى خود را وارد مى كند.

ــد باوجودى كه  ــاى هندى اعالم كرده ان مقام ه
ــورها اعالم آمادگى كرده اند كه خالء  برخى كش
ــد، تداوم  ــراى هند جبران كنن ــت ايران را ب نف
ــطوح پايين تر  واردات نفت از ايران، حتى در س
ــراى تهران ــى ب ــى از بعد ديپلماس ــام مهم پي

 خواهد بود.

ــاوران امالك با اعالم  نايب رئيس اتحاديه مش
ــور  ــكونى كش اين كه 10 درصد واحدهاى مس
ــا و  ــتند، گفت: بانك ه ــكنه هس ــى از س خال
ــاختمانى با پول مردم بخش  هلدينگ هاى س

عمده اى از خانه هاى لوكس را مى سازند.
ــنيم با بيان  ــام عقبايى در گفت وگو با تس حس
ــه بحث خانه هاى خالى به عنوان يكى از  اين ك
معضالت و مشكالتى است كه در تمام دنيا به 
آن توجه مى شود، اظهار كرد: اگردر كشورهاى 
ــكن هم ندارند،  ــعه يافته كه مشكل مس توس
ــه اى را توليد  ــند كه بخواهند خان افرادى باش
ــد كه  ــان بر اين باش و احتكار بكنند و تصورش
ــودى و منافعى و سياستى داشته  ــان س برايش
باشد قوانين مالياتى سنگينى وضع شده است.

ــن قوانين مالياتى،  ــاس اي وى ادامه داد: بر اس
ــيار بيشتر از  ــتن خانه بس ضرر خالى نگه داش
اجاره ندادن آن است. لذا وجود چنين قوانينى 
ــور ما در بحث خانه هاى خالى ضرورت  در كش
ــد ولى وزارت  دارد. البته يك قوانينى وضع ش
راه و شهرسازى و شهردارى ها و ساير نهادهاى 
ذى ربط آنرا به گردن هم انداختند و در نهايت 
هم گفتند كه شناسايى خانه هاى خالى سخت 

است.
ــوص خانه هاى  ــه در خص ــان اين ك ــا بي وى ب
ــى اقدامى  ــر خانه هاى خال ــى و ماليات ب خال
ــاس اعالم  ــت، افزود:  براس ــورت نگرفته اس ص
ــران، 2 ميليون  ــزى و مركز آمار اي بانك مرك
ــكونى خالى در  ــزار واحد مس و 500، 600 ه
ــا 25ميليون  ــران تقريب ــم. در اي ــور داري كش
ــكونى وجود دارد يعنى 10 درصد از  واحد مس
خانه هايى كه در كشور وجود دارد، خالى است. 

ــد از خانه هاى  ــرم خالى بودن 10 درص به نظ
ــور يك امر طبيعى است يعنى 10 درصد  كش
ــد كه روند  ــور بايد خالى باش از خانه هاى كش
ــور  ــوالت در كش ــر و تح ــا و تغيي جابجايى ه

صورت بگيرد اين نكته اول.
ــاوران امالك  ــس اول اتحاديه مش ــب رئي ناي
ــه اين تعداد خانه  ــد كرد: نكته دوم اين ك تاكي
خالى، واحدهاى مسكونى قابل بهره بردارى به 
ــه در جهت تعادل  ــوم تزريق آن به جامع مفه

بازار نيست.
ــرى از اين  ــد: بخش ديگ ــادآور ش ــى ي عقباي
ــهر  ــاى خالى در همين تهران كه در ش خانه ه
ــت  تهران قرار دارد در زمره خانه هاى خالى اس
ــيك  كه خانه هاى بزرگ و لوكس و مدرن و ش
و بزرگ در برج ها و ساختمان هاى مارك دار و 
اصطالحا الكچرى در نقاط شهر است. اگر اين 
ــبكه عرضه وارد بشود مخاطبين  واحدها به ش
ــط  ــاى ضعيف و متوس ــا كه دهك ه اصلى م
ــتند حتى قدرت اجاره كردن اينها را هم  هس

ندارند چه برسد قدرت خريد.
ــت كه اين  ــوال اينجاس عقبايى گفت: حال س
ــى  ــرى را چه كس ــس و الكچ ــاى لوك خانه ه
ــاخته است. بايد در پاسخ بگويم كه بانك ها  س
و هلدينگ هاى ساختمانى با پول مردم بخش 
ــازند كه  ــده اى از خانه هاى لوكس را مى س عم
ــازهايى با اعمال  ــاخت و س ــد از چنين س باي

قوانين جلوگيرى به عمل آيد.
ــاوران امالك تاكيد  ــس اتحاديه مش نايب رئي
ــت  ــس و دول ــى، مجل ــازمان بازرس ــرد: س ك
ــن  ــه چني ــا ب ــد از ورود بانك ه ــرم باي محت

ساخت و سازهايى جلوگيرى كنند.

با كمك يك بانك ايرانى
د ی ز ریکا را دور  ی آ ف ای  حری  د 

نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك:
د از ی  ردم خا لوک  ا با پول  ک  با

گزارش آفتاب يزد از خطرى كه 
بخش كشاورزى تهران را تهديد مى كند

ملخ ها به دروازه هاى 
پايتخت رسيدند

ــا اعالم رتبه  ــام خمينى (ره) ب ــه امداد ام كميت
ــهيالت ــت تس ــكن در پرداخ ــك مس ــر بان برت

ــه مددجويان، از  ــتغالزايى ب ــنه اش  قرض الحس
اقدامات اين بانك تقدير كرد.

ــكن، اين  ــرى بانك مس ــزارش پايگاه خب به گ
ــهميه تكليفى  بانك به لحاظ عملكرد فراتر از س

ــهيالت  مصوب بانك مركزى بابت پرداخت تس
قرض الحسنه اشتغالزايى به مددجويان عضو كميته 
امداد امام خمينى (ره)، مقام اول را در بين ساير 
ــكن در سال 97  ــب كرد. بانك مس بانك ها كس
رقمى معادل 44 ميليارد تومان تسهيالت در اين 
حوزه پرداخت كرد در حالى كه سهميه تكليفى 

اين بانك 40 ميليارد تومان بوده است.
در همين راستا رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) 
با ارسال نامه اى به بانك مسكن از عملكرد اين 
ــتاى پرداخت تسهيالت اشتغال به  بانك در راس

مددجويان اين كميته تقدير كرد.
ــاظ درصد  ــكن به لح ــن ترتيب بانك مس به اي

ــده با  ــهم تكليف ش ــهيالت به س پرداختى تس
عملكرد 110 درصدى،رتبه اول را در اين زمينه 
ــاى ديگرى كه در  ــاير بانك ه ــه با س در مقايس
ــهيالت اشتغال  اين زمينه تعهد به پرداخت تس
ــام خمينى (ره)  ــه مددجويان كميته امداد ام ب

داشته اند را كسب كرده است.

قدیر کرد ک  ک  ی (ره)از با ام خمی داد ا کمی ا

ی  م دی  اخر ابراز 
ا  از رویکرد کره ای 

ــفير جمهورى كره در ديدار  يو جانگ هيان س
خود با همتى رئيس كل بانك مركزى ايران بر 
آمادگى اين سفارتخانه براى هرگونه مساعدت 
در زمينه پيشبرد روابط اقتصادى و تجارى دو 
ــور تاكيد كرد. به گزارش تسنيم به نقل از  كش
روابط عمومى بانك مركزى، عبدالناصر همتى 
با اشاره به منابع ايران در بانك هاى كره و عدم 
ــتفاده از اين منابع  همكارى اين بانك ها در اس
ــى و اوليه اين دارايى ها كامال  گفت: منبع اصل
ــت و دليلى ندارد كه  ــفاف اس ــخص و ش مش
بانك هاى كره به بهانه تحريم هاى آمريكا مانع 

از استفاده ايران از منابع خود شوند. 
رئيس كل بانك مركزى ضمن ابراز ناخرسندى 
ــت: اين  ــران از اين موضوع بيان داش دولت اي
گونه كارشكنى ها براى دولت و ملت ايران قابل 
تحمل نيست و انتظار مى رود كه مقامات كره  
ــكالت اقدام كنند.  ــراى حل و فصل اين مش ب
ــاى ايران در  ــت كه دارايى ه ــن در حالى اس اي
ديگر كشورها قابل دسترس هستند.  به گفته 
ــط ايران و كره  ــس كل بانك مركزى، رواب رئي
تاكنون وضعيت مناسبى داشته است و شايسته 
ــر روابط ــواردى از اين قبيل ب ــه م ــت ك نيس

ــور تاثير منفى بگذارد. يو جانگ هيان   دو كش
ــور و حل  نيز با پذيرش اهميت روابط دو كش
مشكالت اظهار داشت كه مراتب را به مقامات 

كشور متبوعش انتقال خواهد داد. 

بانك



جریان ساخت پروژه همچنان بدون نام کلینت ایستوود درباره یک 
مامور امنیتی آبرو رفته، س��رانجام در استودیو برادران وارنر ریشه 
گرفت. مقدمات تولید این فیلم در ابتدا و از سال ۲۰۱۴ در کمپانی 
فاکس مطرح بود و ایس��توود امیدوار است کار فیلمبرداری آن در 
سال جاری آغاز شود. شخصیت اول این فیلم یک مامور امنیتی به 
نام ریچارد جوئل است که جونا هیل نقش او را بازی خواهد کرد 
و لئوناردو دی کاپریو نیز نقش وکیل مدافع او را برعهده دارد. تیم 
مور، جسیکا میر، کوین میشر و جنیفر دیویدسون از دیگر بازیگران 

فیلم خواهند بود. داس��تان این پروژه بی نام، روایتی 
اس��ت واقعی از ماجرای یک بمبگذاری تروریس��تی 
که در آتانتای جورجیا و در حین برگزاری المپیک 
تابستانی س��ال ۱۹۹۶ به وقوع پیوست. در آن زمان 
ریچارد جوئل یکی از ماموران حفظ برقراری امنیت 

بازی ها و اولین نفری بود که کوله پش��تی حاوی بمب ها را کشف 
ک��رد. او بافاصله بعد از پیدا ک��ردن بمب ها، آژیر خطر را به صدا 
درآورده و پلی��س را از ماجرا خب��ردار کرد. گرچه در نهایت بمب 

عمل کرد و یک نفر را کشت و ده ها نفر را زخمی کرد، 
اما واکنش سریع جویل و دیگران نیروهای امنیتی در 
 تخلی��ه محل منجر به نجات جان افراد زیادی ش��د. 
 به گزارش صبا به نقل از هالیوودریپورتر، این پروژه در 
ابتدا قرار بود در کمپانی فاکس ساخته شود اما پس از 
آن که کار نقل و انتقال مالکیت فاکس به دیزنی در آغاز بهار امسال 
به اتمام رسید، کلینت ایستوود تصمیم گرفت به خانه  همیشگی 

خود در برادران وارنر بازگردد.

 چهار شنبه 8 خرداد  1398    شماره 5467 

 »گرگم و گله می برم« از ژاپن جایزه گرفت

 کلینت ایستوود  فیلم تروریستی می سازد

پویانمایی »گرگم و گله می برم« ساخته ی امیرهوشنگ معین برنده جایزه نیو فیس 
بیست و دومین جشنواره مدیا آرت ژاپن شد. این جشنواره در چهار بخش هنر، سرگرمی، 

انیمیشن و تکنینک مانگا از 6 تا10 خرداد 1398 )27 تا 31 مه 2019( در شهر توکیو 
 برگزار می شود. پویانمایی »گرگم و گله می برم« برگرفته از داستانی با همین  نام 

نوشته  افسانه  شعبان نژاد است.

7دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید. فرهنگی

آفتاب یزد – گروه فرهنگی: نشست خبری 
دومی��ن دوره جای��زه ارغوان)داس��تان کوتاه با 
موضوع شب( روز گذشته سه شنبه 7 خردادماه 
در خان��ه هنرمندان برپا ش��د. در این نشس��ت 
لیلی گلس��تان یک��ی از اعضای هیئ��ت داوران 
جایزه ارغوان و اوژن حقیقی دبیر جایزه حضور 
داش��تند. اوژن حقیقی در ابتدای این نشس��ت 
اطاعات و آماری از این دوره ارائه کرد و توضیح 
داد: حدود ۶۰۰ نفر در دوره دوم مسابقه شرکت 
کردند که 37۶ نفر آن ها واجد ش��رایط حضور 
در مس��ابقه بودند. از این تعداد ۲۲۴ نفر خانم و 
۱5۲ نفر آقا هستند. با توجه به محدودیت سنی 
مسابقه، بااترین سن شرکت کننده 3۰ ساله و 
کوچک ترین فرد ۹ سال سن دارند. او با بیان این 
که مراس��م اختتامیه دومین دوره جایزه ارغوان 
۲3 خرداد ماه ساعت ۱8:3۰ در خانه هنرمندان 
برگزار می شود، ادامه داد: عاوه بر اهدای جایزه 
به برگزیدگان مراس��م یادبود داریوش شایگان 
نیز برپا خواهدشد. حقیقی بزرگ ترین دستاورد 
جای��زه ارغوان را حضور اس��تعدادهای جوان به 
عرصه ادبیات و نش��ر دانس��ت و اف��زود: عباس 
س��عیدی یکی از شرکت کنندگان دوره قبل که 
جزو ۱۰ نفر نخس��ت ب��ود موفق به چاپ کتاب 
شده است. او درباره آینده این جایزه توضیحاتی 
ارائه داد و گفت: اتفاقات جدیدی در پیش داریم 
و بزرگ تر ش��دن و دارای تحریریه دائم داشتن 
این جایزه نیازمند زیرس��اخت های ازم است و 
به مرور اخبار آن اعام می ش��ود. حقیقی با این 
توضیح که آثار رسیده توسط پنج نفر در هیئت 
انتخ��اب خوانده می ش��ود و 3۰ اثر برای هیئت 
داوران فرستاده می شود تا ۱۰ داستان را انتخاب 
کنند، تصریح کرد: نش��ر مرکز حامی مس��ابقه 
اس��ت و ۱۰ اثر اول را منتشر می کند. همچنین 
برای این افراد ورک ش��اپ نویس��ندگی برگزار 
خواهدشد.  دبیردومین دوره جایزه ارغوان اولین 
و آخرین دغدغه برگزاری این جایزه را کش��ف 
اس��تعداهای جوان و چاپ آثار آن ها دانست.  او 
تاکید کرد جایزه ارغ��وان تنها جایزه خصوصی 
اس��ت که داس��تان های چاپ نش��ده را منتشر 
می کند و در ادامه از انتش��ارات هفت رنگ برای 
برپای این جایزه، شورای سیاست گذاری، هیئت 

انتخاب و هیئ��ت داوران، حامی��ان مالی، خانه 
هنرمندان و نشر مرکز تشکر کرد.

در ادامه این نشست لیلی گلستان با این توضیح 
که تعداد آثار خوب امس��ال نسبت به دوره قبل 
بیش��تر بود، اظهارداش��ت: تلخی و ناامیدی در 
محت��وای همه کارها وجود داش��ت که موجب 
تعجبم ش��د. البته نویسنده از اطراف خود الهام 
می گیرد. حسادت، کینه، انتقام و موضوعاتی از 
این دس��ت از کجا نش��ات می گیرند؟ منشا این 
عوامل به جامعه و زیست آدم برمی گردد و نوشتن 
آن طبیعی است. اما چرا خوبی ها را نمی بینیم؟ 
چرا موضوعات مثبت دیده نمی شوند؟ چیزهای 
خوب و زیبا کم نیس��تند و باید درباره آن ها نیز 
بنویس��یم. او ب��ا بیان این که محت��وای قصه ها 
سورئال و خیلی فراواقعی و تخیلی بودند، تصریح 
کرد: همه ما وقتی صبح از خواب بلند می شویم 
تا ش��ب با اتفاقات مختلف و صحنه های عجیب 
و غریب روبرو هس��تیم. به نظ��رم این تخیل و 
صحنه های نوش��ته شده طبیعی است. گلستان 
با تاکید بر این که مورد دیگری که باعث تعجبم 
ش��د فقدان "عش��ق" در این آثار بود، افزود: در 
هیچ یک از متونی که خواندم بارقه ای از محبت 
زن و مرد وجود نداش��ت که برایم بسیار عجیب 
 بود. این موضوع تعجب آور و نگران کننده ذهنم 
را مش��غول کرده است.  مگر می ش��ود جوانان 
 با عش��ق آش��نا نباش��ند! او با این توضیح که از 
 سال ۱3۶7 که گالری گلستان را راه اندازی کردم 
هدفم کش��ف اس��تعداهای جوان بود و هست، 
ادامه داد: ازم است ناش��ران نیز به افراد جوان 
توجه کنند و با کش��ف استعدادهای جوان آثار 
 آن ها را به چاپ برس��انند. البته نشر چشمه به 
این کار اهتمام دارد. گلستان درباره انتخاب تم 
 مسابقه نیز توضیح داد: برای انتخاب تم مشورت
 می کنیم و از بین پیش��نهادات یک تم انتخاب 
می ش��ود. هدف خاصی در انتخاب تم نداریم. او 
استمرار نویسندگی را بسیار مهم دانست و افزود: 
درست است زندگی خرج دارد ولی حیف است 
استعدادهای جوان نویسندگی را ادامه ندهند. با 
برنامه ریزی مناس��ب می توان وقت ازم را برای 
کار و نوش��تن فراهم کرد. وقتی استعداد وجود 

دارد باید ادامه داد و متوقف نشد. 

 بهزاد فراهانی بازیگر س��ینما و تلویزیون درباره 
میزان اهمیت تیپ و شخصیت بودن کاراکترهای 
انتخابی و نقش های برون گرایی که در چند سال 
اخیر ب��ه ایفای آنها پرداخته، گفت: به ش��خصه 
برنمی تابم که شخصیت ها را از یکدیگر جدا کنیم 
و آنها را س��یاه و س��فید ببینیم. من آدم ها را بر 
مبنای موقعیت خودش��ان تحلیل می کنم. یعنی 
شرایط فرهنگی، تباری، خانوادگی، شغلی آنها را 
مورد مطالعه قرار می دهم و اگر می بینید که گاه 
ش��خصیت های بیرونی را بازی می کنم، به خاطر 
خود شخصیت اس��ت. البته در شرایط فعلی هر 
کس��ی یک نقش را خوب بازی کند، کارگردانان 
محت��رم تمایل دارند که تنها همان نقش را به او 
واگذار کنند. در واقع به همین دلیل هم هست که 
خیلی از آدم ها در یک نقش باقی می مانند که من 
این را نمی پسندم. وی افزود: به هر حال آدمها بر 
مبنای موقعیت ش��ان و وضعیتی که در موقعیت 
تاریخی دارند تغییر می کنند. من چون شناخت 
هن��ری ام از لحاظ آکادمیک، شخصیت شناس��ی 
اس��ت و به صورت آکادمیک شخصیت را تحیل 
می کنم، سرم کاه نمی رود که خودم را با شرایط 
روز همگ��ون کنم. یعنی در مواجهه با نقش های 
مختلف ب��ا ش��رایط علمی ش��خصیت از لحاظ 
جامعه شناسی و روانشناسی برخورد می کنم. این 
بازیگر گفت: دو س��ه سالی بود که به من نقشی 
پیشنهاد نمی شد و یا نقش هایی پیشنهاد می شد 
که عمیق نبود. به نوعی انگار بین کارگردانان این 
شبهه به وجود آمده بود که من ممنوع الکار هستم 
که چنین مسئله ای نبود. وقتی خاصه این نقش 
را آقای محمودی برایم خواند، دیدم ش��خصیت 
درگیری است که ازمه بازی کردن آن یک مقدار 
دانش، تبحر و تجربه اس��ت و آن را پذیرفتم. به 
طور کلی نقش هایی که به زحمتکش��ان و اقشار 
ایه های رنجبر جامعه می پردازد را دوس��ت دارم 
و بازی آنها جزو خواسته های آرمانی و درونی من 
اس��ت. فراهانی ادام��ه داد: مجموعه »دلدار« نیز 
به همین صورت اس��ت و زحمتکشان جامعه در 
آن حض��ور و جریان دارند و م��ا زندگی آدم های 
متعادل و متوسط را می بینیم. به همین دلیل از 
ایفای نقش خود راضی هستم و به نظرم یکی از 
کارهای خوب کارنامه کاری ام به ش��مار می آید. 

در درام نویسی مسائلی وجود دارد که باید به آن 
پرداخ��ت. ازمه این کار این اس��ت که تلویزیون 
محترم نگاهش به ادبیات نمایشی و ادبیات ملی 
باشد و به آن بپردازد ولی به نظر من نمی پردازد 
و اصا در قامت این کارها نیس��ت. وی همچنین 
درب��اره روندی که ب��رای باورپذیر کردن نقش ها 
انج��ام می ده��د، نیز عنوان ک��رد: کار اصلی من 
درام نویس��ی بوده و رشته تحصیلی ام در دانشگاه 
دراماتیک هم درام نویسی بوده است. در واقع بعد 
که به فرانس��ه رفتم، در رش��ته های کارگردانی و 
بازیگری نیز به مطالعه و تحصیل پرداختم. به این 
ترتیب وقتی یک شخصیت به من واگذار می شود، 
اول از نظر ساختاری آن را نگاه می کنم. روابطی 
که بر آن نقش حاکم اس��ت، ارتباطاتی که وجود 
دارد و روانشناس��ی که برای ش��خصیت می توان 
متصور بود. این بازیگر در ادامه بیان داش��ت: در 
واقع این مس��ائل برایم مهم بوده و کوششم این 
اس��ت که ش��خصیت تبدیل به یک کار لوس و 
نخ نمای هر روزی دیگران نش��ود؛ بلکه تبدیل به 
موجودی شود که همذات پنداری در آن زیاد بوده 
و تعمیم پذیر باشد تا وقتی مردم آن را می بینند 
احس��اس نکنند که ی��ک بازیگر در ح��ال بازی 
کردن آن اس��ت بلکه با شخصیت احساس قوم و 
خویشی و نزدیکی بکنند. یا اینکه اگر شخصیت 
بدی هس��ت، بدی های آن را در اطراف خود پیدا 
کنند. ضمن اینکه ازم است تاکید کنم که گاهی 
اوق��ات آنقدر نقش ها برای من دلپذیر اس��ت که 
در زندگی عادی تغییرم می دهد. به گزارش ایلنا، 
فراهان��ی همچنین درباره مش��کاتی که ایفای 
نقش های مختل��ف در طول دوران کاری برای او 
ایجاد کرده  اس��ت، گفت: زمانی نمایش »خدا در 
آتنا ح��رف می زند« کار آقای ابراهیمیان را بازی 
می کردم و حتی انجمن منتقدان جهان به عنوان 
بهترین بازیگر آن سال به من جایزه ای داد. در آن 
نمایش آنقدر نقش روی من تاثیر گذاش��ته بود 
که گاه همس��رم به من هش��دار می داد که اینجا 
صحنه نمایش نیست و ما در حال زندگی هستیم. 
در واقع باید بگویم که این مس��ائل وجود دارد و 
گاهی اوقات ناخودآگاه به شخصه حرکاتی انجام 
می دهم که برای کاراکتر نمایشی بوده و مختص 

به شخصیت خودم نیست.

 لیلی گلستان: 

نویسندگان جوان
  به نوشتن ادامه دهند 

 بهزاد فراهانی: 

فکر می کردند 
ممنوع الکار هستم 

علی عطش��انی کارگردان س��ینما درباره آخرین 
وضعیت اک��ران خارجی فیلم های »پارادایس« و 
»اولین تولد« گفت: فیلم سینمایی »پارادایس« 
هم اکنون در ش��هرهای مختلف آمریکا در حال 
اکران است همچنین نمایش آن در سوئد و دیگر 
کش��ورها و ش��هرهای اروپایی ادام��ه دارد. فیلم 

س��ینمایی »اولین تولد« هم اکنون در انگلیس 
اکران می ش��ود و بعد در کش��ورهای هند، نروژ، 
ترکیه و ش��مال آمریکا نمایش داده خواهد شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، این کارگردان با 
اشاره به جدیدترین فعالیت سینمایی خود بیان 
کرد: فیلمنامه »س��لفی با دموکراس��ی« توسط 

مس��عود احمدیان در مرحله بازنویس��ی نهایی 
 اس��ت و به واسطه ش��رایط محتوایی آن و طبق 
 برنام��ه ریزی های انجام ش��ده زمس��تان کلید 
کار زده می ش��ود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
فیلمنامه »رایمون« هم توسط جابر قاسمعلی در 
حال نگارش اس��ت و فکر می کنم حدود یک ماه 
آینده تمام شود و پاییز هدف ما برای کلید زدن 

آن خواهد بود.

 »پارادایس« در آمریکا

درس��ت همزم��ان با دی��ده ش��دن پروانه های 
بس��یاری در تهران ، نمایش��ی با نام پروانه های 
الجزای��ری به روی صحنه ی تئاتر باران س��ابق 
رفت ، سعید حسنلو که بیشتر و پیشتر نامش را 
به عنوان طراح صحنه ای موفق در سینما و تئاتر 
شنیده بودیم و سالهای گذشته جوایز بسیاری را 
 از آن خود کرد این نمایش را کارگردانی می کند
 و م��ی توان گفت در مقام کارگردانی هم تا حد 
زیادی موفق عمل کرده است و شناخت درستی 
از ظرفی��ت ها ی مت��ن و زیر متن اثر بدس��ت 
آورده و با انتخاب و چینش درس��تی از بازیگران 
 کار قاب��ل قبول��ی را  ارائه کرده اس��ت .  طراحی 
صحنه ای هوش��مندانه که با چند اتفاق به ظاهر 
کوچ��ک در صحنه تمام گسس��ت های زمانی و 
 مکانی را به هم ربط می دهد ، از گریم ها و طراحی 
 لباس های آنچنانی خبری نیست چون البته متن این
 را نم��ی طلبد، اما بازیگردانی و چفت و بس��ت 
شدن تکرار های موجود در متن حاصل یک کار 
تیمی موفق به چش��م می آی��د ، این نمایش از 
نظ��ر زبان��ی در آن قطبی قرار گرفت��ه که آن را 
زبان معیار و امروزی می ش��ماریم و از تکلف های 
زبان آرکائیک به دور اس��ت ، همان بخش��ی که 
به س��ینما نزدیک می شود . اما درباره این متن 
 و نوع اجرای آن می توان گفت متنی به ش��دت 
 ترجم��ه پذی��ر اس��ت ، حال چ��را م��ی گویم 
ترجمه پذیر؟ یا چرا فقط کافی نیس��ت بگوییم 
 متنی ساده نیست و باید زیر متن های آن را مورد 
توجه قرار داد ؟ پاس��خ این اس��ت که زیر متن 
راوی و نویس��نده قابل تغیی��ر در زمان و مکان 
اس��ت همانط��ور که نمای��ش همی��ن حالت را 
داش��ت، زمان و مکان در آن بدون دشواری و با 
حرکتی نرم بین لواهای یک در س��اده در میان 
صحنه عوض می ش��د، همی��ن خاصیت را متن 
ای��ن نمایش در خود داش��ت که مخاطب بتواند 
در هر بخ��ش چندین ترجمه به دس��ت بیاورد 
و چندی��ن خوان��ش متفاوت در مت��ن را تجربه 
 کند و به راس��تی از آن جمله نمایش ها بود که 

 م��ی ت��وان چند بار به تماش��ای آن نشس��ت و 
 هر بار خوانشی متفاوت داشت و یا از زاویه  دید 
تازه ای نمایش را دید، خاصیت دیگری از این نمایش 
برای من مسجل شد که اگر بار دیگر به تماشای 
 آن نشس��تم مثا روی صندلی دیگری از سالن 
 اگر بنش��ینم بی شک با فضایی کاما متفاوت از 
 دفع��ه قب��ل روبرو خواهم ش��د و ان��گار اجرای 
 تازه ای را می بینم، این خاصیت را متن این نمایش

  در تم��ام اجزای آن بس��ط داده اس��ت. فضای 
برزخی و تکرارهای برزخی زندگی که می تواند 
 لبخن��د ها را تبدیل به اش��ک ها کند و برعکس ، 
م��ی تواند م��رگ و زندگی را به ب��ازی بگیرد و 
غیرقاب��ل تفکیک کند، می توان��د حتی زمان را 
و مفهوم لحظه را تغییر بدهد، چیزی که تا آخر 
نمایش هم مش��خص نمی ش��ود فرق حقیقت 
و واقعی��ت، فرق بین ب��ازی و زندگی، فرق بین 
گذش��ته و حال و در عین حال دلهره و اضطراب 
از ناشناخته ها و نادیده هایی در آینده ... درست 
مثل داس��تان پروانه ی الجزایری که نمی ش��ود 
فهمید اگر آنجا روی یک دیوار ثابت اس��ت زنده 
است یا دقمرگ شده ، یک سرنوشت عجیب که 
گریب��ان تک تک بازیگ��ران و مخاطبان این اثر 
را هم گرفته اس��ت... بعد از دی��دن این نمایش 
دوب��اره جمله تاریخی نس��ل م��ا از فیلم هامون 
 به ش��کلی برجس��ته در ذه��ن مخاطبان نقش 
می بندد، تنها چیزی که قطعیت دارد، اصل عدم 
قطعیت اس��ت. مخاطب مجبور نیس��ت حتما با 
یکی از این چند شخصیت همذات پنداری کند 
بلکه انگار هر ش��خصیت از این نمایش زاویه ای 
از یک انس��ان را به نمایش م��ی گذارد و همین 
باع��ث می ش��ود در طول این اج��را با تک تک 
شخصیت ها بتوان ارتباط برقرار کرد. هیچ چیز 
این نمایش آن چیزی نیست که در ابتدا برداشت 
می شود و در عین حال می تواند همان برداشت 
نخس��ت هم درست باش��د جذابیت این نمایش 
در همین تعلیق بین واقعیت و حقیقت اس��ت، 
حتی برعکس خیلی از نمای��ش هایی که راوی 
و روایت��ی که پخش و گاهی به گوش می رس��د 
قرار است سرنوشتی را تعیین کند در اینجا راوی 
هم یک نق��ش دارد مثل بازیگران و مخاطبان و 
حرف هایش قرار نیست قطعیتی را تحمیل کند. 
دیدن این نمایش را برای کس��انی که دوس��ت 

دارند کشف کنند توصیه می کنم. 

 
 یادداشت 

 

 ساقی سلیمانی
منتقد

 پروانه های الجزایری 
در تهران چه می گویند ...

 »دنیای گمشده« می آید 
س��ریال »دنیای گمش��ده« به زودی روی آنتن 
شبکه دوم سیما می رود. تصویربرداری مجموعه 
تلویزیونی »دنیای گمش��ده« ب��ه تهیه کنندگی 
و کارگردان��ی امین امانی ب��ه تازگی در تهران به 
پایان رس��یده و در حال حاضر در مراحل پایانی 
فنی ق��رار دارد. تدوین و صداگ��ذاری هم اکنون 
توس��ط قاس��م خدابنده لو در حال انجام اس��ت. 
 س��اخت موس��یقی پ��روژه را مرتض��ی ش��فیع
  برعهده دارد.  پخش این سریال قرار است به زودی در 
۱5 قس��مت از ش��بکه دوم س��یما آغاز شود. به 
گزارش ایلنا، »دنیای گمش��ده« به نویس��ندگی 
کی��اوش زارع طلب یک کمدی موقعیت اس��ت. 
داس��تان این مجموعه درباره یک روحانی جوان 
اس��ت که در یک روس��تای دور افتاده به همراه 
م��ادرش زندگی می کن��د. او یک زندگی س��اده 
روستایی دارد که ناگهان با خبر می شود در تهران 
یک کارخانه ورشکس��ته به ارث برده و همچنین 

دارای دو خواهر و دو برادر ناتنی است که به لحاظ 
رفت��ار اجتماعی و خلق و خو ب��ا آنها تفاوت های 

بسیاری دارند...

»رولت« به پایان رسید 
فیلمبرداری فیلم کوتاه »رولت« به نویس��ندگی 
و کارگردانی ابراهیم ش��فیعی در تهران به پایان 
رس��ید. »رولت« نگاه فلسفی به زندگی و چرخه 
آن در جهان و دوئل عاش��قانه در کره خاکی که 
در قالب بازی رولت روس��ی گنجانده شده است، 
دارد. در خاصه این فیلم آمده است: همه چیز در 
دنیا یک بازی است که گرداننده آن انرژی بزرگی 
اس��ت که از ماف��وق هدایت می ش��ود. این فیلم 
در مدت زمان س��ه روز در تک لوکیش��ن داخلی 
ساخته و روایت شده است. به گزارش ایلنا، فیلم 
کوتاه »رولت« در ۱۴ دقیقه در مرحله تدوین قرار 
دارد و پس از طی مراح��ل جلوه های ویژه آماده 
نمایش برای حضور در جش��نواره های داخلی و 

بین المللی است.

 کوتاه از هنر 
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آفتاب يزد- گروه اجتماعى: ساعت نزديكى هاى 
9 شــب اســت كه به ميدان آزادى مى رسم؛ هوا 
كامال تاريك شــده اما در اين نقطه از شهر انگار 
تاريكى و شــب بى معنى است! اولين چيزى كه 
نظر ها را به خود جلب مى كند رانندگان تاكســى 
هستند كه فريادشــان بلند است؛ « هفت تير يه 
نفر، هفت تير!»، «شــوش، خانم شــوش ميرى؟ 
شــوش 2 نفره حركتــه...» هر راننــده مقصدى 
را مشــخص كــرده و براى جذب مســافر فرياد 
مى زنــد، در اين بين برخــى از رانندگان هم دور 
هم جمع شــده اند، چــاى مى خورند و با صداى 

بلند مى خندند!

�شیر مرغ تا جان آدمیزاد، 
        اینجا ھمه چیز مفت است!

وارد ميدان كه مى شــويم دستفروشــانى كه هر 
گوشــه و كنار بســاط پهن كرده اند خود نمايى 
مى كنند؛ نگاهى به مشتريان و فروشندگان حاضر 
نشان از تعلق آنان به طبقات فرودست دارد. آنچه 
بيش از همــه جلب توجه مى كنــد كفش هايى 
است كه روى بســاط ها چيده شده و همگى هم 
كهنه به نظر مى رسد. در اين ميان نيم چكمه اى 
قهوه اى رنگ، جنس درجه يك، يكى از بساط ها 
است. فروشنده مى گويد كفش آمريكايى است و 
بيست هزار تومان قيمت دارد. دورتر كه مى شوى 
مى گويــد:« بيا اينجا باهات راه ميام، تو 18 تومن 
بده!» دور مى شوم اما صدايش همچنان به گوش 
مى رســد: «بيا خانوم دشت اولمى باهات راه ميام 
15 بده!» روى بساطى ديگر تعدادى پيراهن روى 
هم ريخته شده كه هيچ كدام حتى تميز نيست. در 
ميان شلوارها يكى با جنس فاستونى تنها پوشاكى 
است كه نو به نظر مى رسد. پيراهن ها همه 4 هزار 
و شلوار 15 هزار تومان قيمت دارد. غير از كفش 
و لباس، كمربند هم روى بساط ها ديده مى شود. 
در كنار كمربندها، تسبيح، ليوان يك بار مصرف، 
ليوان هاى شيشــه اى، دمپايى، زنجير، چاقوهاى 
كوچك و بزرگ و قاشــق هم به فروش مى رسد.

فروشــندگان كه ســر و وضعى ژوليده دارند هر 
كدام چيزى مى گويند و ســعى مى كنند كه نظر 
خريداران را جذب كنند! هر كدام از جنس هايشان 
را خارجى مى دانند و اصرار دارند كه از آن طرف 
آبها آمده! فروشنده اى مى گويد: «خانوم اگه جنس 
خوب ميخواى شمارتو بده برات بيارم، ما جنساى 
خوبمونو مى بريم مغازه! اينجا زياد مشترى نداره! 
مشترى هاى ما اينجا همين ساكنين دائمى ميدان 
آزادين كه آن ها هم پولى براى پرداخت ندارند!» 
قيمتى ترين جنس تلمبه پدالى است كه صاحب 
آن مى گويد در بازار بايد نو آن را 250 هزار تومان 
خريد. يك ســاعت پيش لنگه همان را 50 هزار 

تومان فروخته و اين را هم كمتر نمى دهد!
در ميان فروشــنده ها و خريــداران، هم آدم هاى 
معمولى هســتند و هم مسافرانى كه معلوم است 
تازه چند ساعتى است كه پا به تهران گذاشته اند و 
با شلوغى آن آشنا نيستند! معتادان ميدان آزادى 
هم اين طور كه معلوم است مشتريان پروپا قرص 
اين لباس هاى دست دوم به حساب مى آيند! چند 
نفر لباس بلوچى و عده اى سيماى افغانستانى هم 
در جمع خريداران حضور دارند كه در حال چانه 
زنى با خريداران هستند موضوع چانه زنى كاپشنى 
رنگ و رو رفته است كه خريدار كه يك پسر جوان 
افغانســتانى است ســعى دارد آن را با نازل ترين 
قيمت بخرد! مردى در گوشــه اى ايســتاده و با 
چشم خريدار بساط لباس فروشان را نگاه مى كند؛ 
از او مى پرسم كه اين لباس ها را از كجا مى آورند؟ 
همچنان كه در حال برانداز لباس هاست، مى گويد: 
«احتماال از آشــغال خانه هاى باالى شــهر جمع 
مى كنند و اينجا مى فروشــند! اينجــا غير از دو 
ســه نفر بقيه آشغال فروشند و خرت و پرت هاى 
بى مصرف دارند.» باز هم مشغول بر انداز لباس ها 
مى شــود و با شــك و ترديد قيمت چند لباس 
بچه را كه در ميان بســاط پير مردى دستفروش 
خود نمايى مى كند از او مى پرسد! پير مرد هم با 
حالت خاصى بعد از اينكه كلى تبليغ جنسش را 
مى كند، مى گويد: «آن ها را به تو تيكه اى 3 هزار 
تومان مى دهم!» به لباس ها نگاه مى كنم؛ رنگ و 
رو رفته هستند و قســمت هايى از آن هم پارگى 

دارند. يك دامن دخترانه و يك ســارافون دخترانه 
است. مرد خريدار اما با لبخندى روى لب آن ها را 
زير و رو مى كند و دست آخر باز هم به فروشنده 
مى گويد: «براى بچه هام ميخوام اينارو، تخفيف بهم 

بده!» مرد ديگرى كه كمى آن طرف تر ايستاده، 
مى گويد: «همه اين لباســا از ديوار مهربانى مياد 
خانوم! بعضياشونم آشغاالى خان ها اعيانى باالى 
شهر هستن! اون كفشايى هم كه او طرف مى بينى 
اكثرشونو از مسجد دزديدن! اما اينجا خريدار دارن 
ديگه! واسه ماهايى كه كال بوتيك مغازه به چشم 
نديديم اين لباســا پادشاهيه!» به چهره اش نگاه 
مى كنم؛ نصف دندان هايش زرد و ســياه است و 
نصف ديگر را هم ندارد! سر و وضعى ژوليده دارد و 
معلوم است كه چند ماهى است كه به حمام نرفته 
با اين اوصاف در گوشــه اى ايستاده و جمعيت را 
نگاه مى كند! اينجا از شــير مرغ تا جان آدميزاد 
را مى توانى با نازل ترين قيمت ها پيدا كنى. يكى 
كيســه خواب مى فروشــد و ديگرى لباس زنانه! 
حتى ليف حمام و ســنگ پا هم در سبد كاالى 
اين دست فروشان پيدا مى شود. كمى آن طرف تر 
سه زن ميانسال تركمن كنار چمن كارى هاي النه 
زنبورى، روى زمين نشسته و گرم صحبت هستند. 
صدايشان آنقدر بلند است كه حتى با وجود فاصله 
زيادى كه با آن ها دارم صدايشان را مى شنوم، زنى 
كه هيكل درشتى دارد، مى گويد: « قيمتا خيلى 
خوب بود» ديگرى كه جوان تر از بقيه به چشــم 
مى خورد كيفى را از كيسه خود بيرون مى آورد، به 
ديگران نشان مى دهد و مى گويد:« اينو 20 تومن 
خريدم! مفته!!!»در حالى كه همچنان به صحبت 
درباره اجناسشــان ادامه مى دهنــد از آن ها دور 

مى شوم و به سمت ديگر پارك مى روم.

�کف بینی و آینه بینی، 
         زنان فالگیر و کودکان فال فروش!

هر گوشه و كنارى را نگاه مى كنى يك زن فالگير 
بــا آن لباس هــا و آرايش هاى خاص خودشــان 
خودنمايى مى كند كه به دنبال سوژه اى هستند 
تا بالفاصله فال آن را بگيرند و خوشبختى اش را 
به او يادآورى كنند! چادر به كمر بسته اند و آئينه 
بينى و كف بينى مى كنن؛ در اين بين مسافرينى 
كه ميدان آزادى را براى اســتراحت موقت خود 
انتخاب كرده اند، بهترين سوژه براى آن ها هستند! 
يكى از خوشــبختى و پول زيــاد و بخت و اقبال 
حرف مى زند و ديگرى مهره مــار را تنها راهكار 
دفع بال مى داند. كافى است چند دقيقه اى را روى 
صندلى هاى آن اطــراف يا روى چمن هاى پارك 
بنشينيد تا مثل مور و ملخ دور شما جمع شوند، 
يكى از آن ها خود را ليال مشهدى معرفى مى كند 
و مى گويد: «من كارم تو اين محدوده حرف نداره 
خانــوم؛ به هــر كى بگين ليال مشــهدى من رو 
ميشناسه! هر چى به هر كس گفتم محاله اتفاق 
نيفتاده باشه!» بعد هم مى خندد و با حالت خاصى 
مى گويد:« فالتو مى گيرم اما وقتى اتفاق افتاد بايد 
شيرينى بهم بديا!» بعد شروع مى كند، كف دستم 
را نگاه مى كند و با لحجه شيرين مشهدى فالم را 
مى گيرد، گاهى به آينه كوچك دســتى اش نگاه 
مى كند و گاهى هم كف دستم را نشانه مى گيرد، 
از خوشبختى و پول زياد و سفر خارج مى گويد و 
به ازدواج و صاحب 2 فرزند شــدن ختم مى شود! 
بعد هم پولش را مى گيرد و مى رود ســراغ سوژه 

بعدى، زنى ميان سال و خوش برو رو...
از زنان فالگير ميدان آزادى كه بگذريم به كودكان 
فال فروشى مى رسيم كه از مسافران مى خواهند 
يك فال از آن ها بخرند! كودكى نزديكم مى شــود 
و مى گويــد: «خاله يه فــال ازم مى خرى؟» بعد 
با همان چشم هاى درشــتش به من زل مى زند. 
با جواب مــن كه به او مى گويــم: «نه خاله فال 
نمى خوام» دنبالم راه مى افتد. «خاله تورو خدا يه 
فال بخر» چند دقيقه اى به دنبالم مى آيد و وقتى 
مى بيند من خريدار نيســتم، فرد ديگرى را براى 
فروش فال هايش انتخاب مى كند و به ســمت او 

مى رود... 

�خالفکارانی که یا می کشند و یا می فروشند!

پير مردى در گوشــه اى از ميدان، روى چمن ها 
نشسته، بساط لوازم يدكى ماشين جلويش پهن 
كرده اســت و زير لب آواز مى خواند. شــايد تنها 
بساط بى مشــترى در آن دور و بر، همان بساط 
لوازم يدكى باشــد كه پير مردى خميده صاحب 
آن است! كنارش مى نشينم. از جايى كه او نشسته 
قسمت شرقى ميدان كامال معلوم است. نگاهش به 
رو به رو است و همچنان آهنگى را زمزمه مى كند؛ 
صدايش را به ســختى مى شنوم. كلماتى كه بيان 
مى كند گنگ و نامفهوم است. از او سنش را سوال 

مى كنم، مى گويد: «نمى دونم چند سالمه، از وقتى 
يادم مياد همين جا بساط داشتم. همه اينجا منو 
به اسم بابا رحمت ميشناسن. روزى 20-30 هزار 
تومن در ميارم.» از او مى پرســم جنس هايش را 
از كجــا مى آورد، نگاهم مى كند «مامورى؟» به او 
اطمينان مى دهم كه مامور نيستم و او مى گويد: 
«مالخرهايى كه ميان اينجا از اونا مى گيرم. بعضى 
وقتام دزدا ميان جنساشــونو اينجا آب مى كنن و 
من ازشــون مى خرم.» درباره خالفكارا از او سوال 
مى پرســم، مى گويد: «باالى ميدان همه خالفكار 
ند. يا دزدن يا معتاد! يا مي كشــند يا مي فروشند. 
خيلى از شهرســتانى ها ميان اينجا شب و تو اين 
محوطه مي خوابند و صبح  كه بيدار ميشن ميبينن 
جا تره و بچه نيست.» مى خندد و ادامه مى دهد: 
«دزدها همه وسايلشــونو بردن؛ ميرن كالنترى 
همين جا و آخرشم دستشون به جايى بند نيست! 
معتادا هميشــه اينجا هســتن. بعضياشون هم 
معتادن هم دزدن. يعنــى براى خرج مواد دزدى 
مى كنن، بعضى وقتا پليس بهشــون گير ميده و 
چند روز خون هممون حتى ما دستفروشــارو تو 
شيشه مى كنه اما بعدش دوباره همه ميان همين 
جا...» ســرى تكان مى دهد و مى گويد:« زندگى 

مردم اينجام اين جــورى مى گذره ديگه... بعضى 
وقتام همشــونو بلند مى كنند و مى برن اون وره 

پارك... مهم اينه كه جلو ديد كالنترى نباشن!»

�شلوغی ھای آزادی

چنــد قدم آن طرف تر، دو تا ســرباز روى زمين 
دراز كشــيدند و بــه تركى با صــداى بلند آواز 
مى خوانند، به آن ها نزديك مى شوم، خودشان را 
جمع و جور مي كنند و مى نشينند. يكى از آن ها 
به ســختى فارســى صحبت مى كند. ديگرى كه 
به زبان فارســى مسلط تر است، سالم مى كنم از 

آن ها دليل حضورشــان در ميدان آزادى را جويا 
مى شــوم، مى گويند: «ما اهل اروميه هســتيم. 
االن چند ســاعت مرخصى داشتيم گفتيم بيايم 
ميــدون آزادى. اينجا چون اكثرا مســافرن آدم 
بينشون احساس غربت نمى كنه! توريستم اينجا 
زيــاد مياد مخصوصا بعدازظهرهاى آخر هفته كه 
همه براى عكس و ســلفى و موزه مي آيند. اينجا 
كلى ســوژه جذاب براى ديدن هست. وقت هايى 
هم كه مامورها ســراغ معتادها مي آيند ديدنيه! 
معتادا اين جور وقتا يه گوشه پارك جمع مى شن 
و وقتى مامورا رفتن دوباره ميان بيرون...» بعد هر 
دو با هم مى خندند. پســرى كه كمتر با فارسى 
مســلط بود در حين خنديدن با ارنج به دوستش 
مى زند و گوشــه اى از پارك را با انگشــت نشان 
مى دهد و با لهجــه غليظ تركى مى گويد: «على، 
على» پســرى كه حاال مى دانم نام او على اســت 
به سمتى كه دوستش اشــاره كرده نگاه مى كند 
و مى گويد: «خانم نگاه كن. انگار موشــونو آتيش 
زديم. ببين باز مامورا اومدن» به قسمتى از پارك 
كه به آن اشاره مى كنند نگاه مى كنم. چند مامور 
به سمت معتادها مي روند و شروع به بازرسى بدنى 
مي كننــد. در همين حين بقيه معتادان در پارك 

متفرق مى شوند و بعد از چند دقيقه ديگر معتادى 
در آن قسمت نيست و ماموران به سمت كانكس 
پليس مى روند. انگار كــه عمليات با موفقيت به 
پايان رسيده باشــد اما تنها اتفاقى كه افتاده اين 
اســت كه معتادان و خالفكاران به سوراخ هايشان 

خزيده اند!

�مسافران در کنار معتادان

معتادانى كه توسط پليس رانده شده بودند سمت 
ديگر ميدان اتراق مى كنندو اين دقيقا همان جايى 
اســت كه مسافران اتوبوس ها آنجا در رفت و آمد 

هستند يا براى ساعتى اتراق مى كنند! يك خانواده 
متشكل از پدر، مادر و دو دختر در ميدان منتظر 
نشسته اند. پدر مضطرب به نظر مى آيد و مدام راه 
مى رود. يكى از دختر ها كه نزديك به 5 سال دارد 
دراز كشيده و سرش را روى پاى مادرش گذاشته 
ديگرى هم رو به روى مادر نشســته است. انگار 
هجوم معتادان اطراف پدر را كالفه كرده اســت. 
مدام با تلفن همراهش تماس مى گيرد و صحبت 
مى كند. بعد از دقايقى با عصبانيت دختران را بلند 
مى كند و به سمت تاكســى ها حركت مى كنند. 
اما هر چــه كه زمان مى گذرد تعداد معتادان اين 
قسمت افزايش مى يابد؛ ساعت از 10 شب گذشته 

اما اينجا شب معنى ندارد!

�مادری که ساقی است!

زنى بــا لباس هاى كهنه و شــالى كه به صورت 
بندرى دور ســر پيچيده و چادرى كه در كمرش 
گره خورده، در گوشــه اى نشسته و يك بچه را 
در آغوش دارد. كودك به خواب عميقى فرو رفته 
است. به او نزديك مى شوم. دليل اينجا نشستنش 
را از او مى پرســم؛ رويش را با چادر مى پوشــاند 
و مى گويــد: «جايى نــدارم بــرم!» لهجه كامال 
محسوســش خبر از اين دارد كه او اهل تهران و 
اين نزديكى ها نيست. بعد از كمى مكث مى گويد: 
«ما اهل جنوبيم. شــش ساله كه به تهران اومدم. 
گاهى وقتا براى كار اينجا مي آييم.» در جواب من 
كه اصرار دارم بيشــتر حرف بزند، مى گويد: «برو 
خانوم من حرف به درد بخورى ندارم» زن ديگرى 
كه كمى آن طرف تر نشســته صدايم مى كند. به 
ســمتش مى روم، مى گويد: «با اون كارى نداشته 
باش! اعصاب درســت و حسابى نداره. چند وقتى 
هست كه با بچه اش همين جاس! مى گن ساقيه! 
اما ظاهرش نشون مي ده كه معتادم هست.» زن 
الى انگشت شصت و نشانه اش را گاز مى گيرد و 
مى گويد: « استغفرهللا! چى بگم آخه! خدا ميدونه 
اين منطقه پر از معتادايه كه براى كشيدن ميان. 
خالفكار هم تو اين منطقه زياده!!!» همان لحظه 
مردى ســر مي رسد و كنار زن جنوبى مي نشيند. 
به ظاهر نشــان مي دهند كه زن مي خواهد ســر 
از اقبالش در بياورد اما تعداد زياد اســكناس هاي 
رد و بدل شــده! خيلى بيشتر از قيمت يك فال 

دوهزارتومانى است!

�نئشه بازی در مالء عام!

جوانــان زيادى در اين منطقه، با قامتى خميده و 
در حال چرت زدن هستند. دوتا دوتا يا چندتايى 
كنار هم ايســتاده اند. به ســختى مي شود با آنها 
حرف زد. اصال در شــرايطى نيستند كه بتوانند 
حرف بزنند. از پسر بچه هاى 10 - 12 ساله بين 
آن ها هست تا مرد 50-60 ساله، يكى از جوان ها 
كه به نظر حالش بهتر از بقيه است متوجه حضور 
من مى شود و با صداى بلند مى گويد: «بله آبجى؟ 
كارى دارى؟ چيــزى مى خواى؟» از او مى خواهم 
نزديــك تر بيايد تــا بتوانيم صحبــت كنيم. از 
دوســتانش كه همگى درگير چرت و نئشــگى 
بودند جدا مى شــود و با فاصله كمى رو به رويم 
مى ايســتد. درباره اعتيادش مى پرسم و او بدون 
معطلى پاسخ مى دهد:« مصرف من فقط حشيشه. 
اينجا پاتوق ما شــده. با بچه ها ميايم اينجا دوره 
هم مى كشــيم و به اصطالح خودمون نئشه بازى 
مى كنيم.» از او مى پرسم تا حاال نگرفتنت؟ لبخند 
كجى مى زند و مى گويد: «همين چند دقيقه قبل 
گرفتنم و با اينكه حشيش داشتم ولم كردن. واسه 
اين مقدار حشيش كه منو زندان نميندازن و تازه 
من با وجود اين همه ســال، سوءسابقه اى ندارم. 
من كه مورفين مصرف نمي كنم. اين ها را هم كه 
مي گيرن كال ول مي كنند. شــايد هم ببرنشــون 
كمپ اما بابت حشيش كمپ نمي برن.» مى پرسم 
به غير از حشيش اينجا چه مواد ديگرى خريد و 
فروش مى شود و او در جواب مى گويد: «همه جور 
موادى. بســتگى داره چى بخــواى. االن همين 
رفيقم شيشه مى كشه» بعد برمى گردد و مى گويد: 
«صادق، صادق بيا اينجا» دوســتش به جمع ما 
مى پيوندد. اول شــك مى كند كه پاى پليس در 
ميان باشــد. وقتى مطمئن شــد مامورى نيست 
مى گويد: «ما نشســته بوديم دور هم كه اومدن 
سراغمون. بردنمون تو كانكس كالنترى و حسابى 
گشــتنمون اما چيزى پيدا نكردن، واسه همين 
ولمون كردن. من خودم شيشــه مصرف مي كنم، 
با حشيش حال نمي كنم. لذتى كه شيشه به من 

ميده با بقيــه چيزها فرق داره، اين قدر كه حتى 
پدر و مادر خودم رو هم نمي شناســم. هر روز از 
كرج ميام آزادى. كرج مكان ندارم. مكان ما براى 
مصرف همين جاس. رفيق هاي خوبى اينجا دارم 
كه مواد و مي رسونن. من كار و درآمدى از خودم 
ندارم. ســاقى ها هر روز با موتور يا ماشــين توى 
ساعت خاصى اين اطراف مي چرخن» نفر اول در 
حال خالى كردن ســيگار ادامه مي دهد: « اينجا 
مى شه با خيليا زد و بند كرد و پول در آورد. مثال 
گوشــى بدى و پول يا جنس بگيرى يا برعكس. 
من خودم امروز گوشــى دادم و جنس گرفتم. هر 
كسى هم جنس خودش را به راحتى پيدا مي كنه. 
مصــرف كننده هم همين جوره. من هنوز نديدم 
معتادى صبح خمار از خانه بيرون بيايد و شب هم 
خمار به خانه برگرده، حتى وقتى چيزى تو جيب 

نداشته باشه! »

�ھر کس لنگ بماند می داند 
        در آزادی جنس پیدا می شود

به طرف كانكس نيروى انتظامى مى روم. سربازى 
رو بــه روى درب ورودى در حال نگهبانى دادن 
اســت. از او درباره وضعيت معتادان مى پرســم. 
مى گويــد:« من 8 ماه خدمتــم و دو ماهه كه تو 
ميدان آزادى هســتم. اينجا خيلى معتاد هست. 
تو اين دو ماه بارها شــاهد اوردوز كردن معتادها 
بودم جالب اينجاس كه وقتى اورژانس مى رسه باال 
سرشــون و از مرگ نجاتشون ميده، بعدش واسه 
اين كه اثر مواد از بين رفته و هزينه اى كه كردن 
هدر رفته شاكى مى شن و دعوا راه مى ندازن! اينجا 
خيلى نا امنه آبجى چجــورى جرات كردى تنها 
بياى؟» بعد ادامه مى دهــد: «اينجا رو نگاه نكن. 
به خاطر وجود كانكس كالنتريه كه اين ســمت 
پارك خلوت تره. از ترسشــون اين ور نميان، شبا 
پايينه پارك مي خوابن و اين طرف ديده نميشن. 
از او طرف ما اينا را دستگير مي كنيم و تحويلشون 

مي ديم...
«چند روز پيش يكيشــون گوشــى دزديده بود! 
اينجا داشــت با ســاقيا ســر قيمت چونه مى زد 
آخرم دعواشون شد رفتن! يه زنه هم هست كه با 
بچه اش اينجاس! ساقيه! يكى صب به صب براش 
جنس مياره! خيلى از معتاداى اينجا مشــتريش 
هســتن! خالصه اين كه خانم هر كســى در هر 
جايى كه لنــگ مواد بمونه مطمئنــه تو ميدان 
آزادى مي توانه جنس مورد نيازش رو پيدا كنه.» 

�نئشگی ھای پی در پی

با دقت كه نگاه مى كنى به جز معتادان، ساقى ها 
و دستفروشــان، توريســت هايى هــم دور بناى 
قديمى ايســتاده اند. 2 دختر كه از ظاهرشــان 
مشخص است براى كار عكاسى به اينجا آمده اند، 
دوربين به دســت زير بــرج مى چرخند و عكس 
مى گيرند. چند ايرانى كه معلوم نيســت تهرانى 
هستند يا شهرســتانى همراه با دو همسفر خود 
كه معلوم اســت كره اى هستند در كانون ميدان 
نشســته اند. يك توريست بور و چشم آبى دست 
در جيب رو به ســوى ميدان انقالب آهسته قدم 
مي زند. هوا تاريك است اما نور پردازى برج اجازه 
نمى دهد چيــزى از اين تاريكى خود نمايى كند. 
كمى آن طرف تر اما تاريكى شروعى خاص براى 
نوعى از زندگى اســت. كسانى كه با تاريكى هوا، 
نئشگى شان پى در پى مى شود و بى واهمه به كار 
خود مى رسند تا خودشان و زندگيشان را بسازند. 
گويى مجالى براى خانه رفتن نيســت. خانه هايى 
كــه گاه يك تكه مقوا بيش نيســت! ســر و كله 
ساقى ها انگار پيدا شده اســت. اين را از همهمه 
خريداران مي شــود فهميد. كمى آن طرف تر اما، 
مردى با ميدان آزادى در حال سلفى گرفتن است.

معتادانى كه توســط پليس رانده شده بودند سمت ديگر ميدان اتراق مى كنندو اين 
دقيقا همان جايى اســت كه مسافران اتوبوس ها آنجا در رفت و آمد هستند يا براى 
ساعتى اتراق مى كنند! يك خانواده متشكل از پدر، مادر و دو دختر در ميدان منتظر 
نشسته اند. پدر مضطرب به نظر مى آيد و مدام راه مى رود. يكى از دختر ها كه نزديك 
به 5 سال دارد دراز كشيده و سرش را روى پاى مادرش گذاشته ديگرى هم رو به روى 
مادر نشســته اســت. انگار هجوم معتادان اطراف، پدر را كالفه كرده است. مدام با 
تلفن همراهش تماس مى گيرد و صحبت مى كند. بعد از دقايقى با عصبانيت دختران 
را بلند مى كند و به سمت تاكســى ها حركت مى كنند. اما هر چه كه زمان مى گذرد 
تعداد معتادان اين قســمت افزايش مى يابد؛ ساعت از 10 شب گذشته اما اينجا شب

معنى ندارد!

زنى با لباس هاى كهنه و شــالى كه به صورت بندرى دور سر پيچيده و چادرى كه در 
كمرش گره خورده، در گوشه اى نشسته و يك بچه را در آغوش دارد. كودك به خواب 
عميقى فرو رفته است. به او نزديك مى شوم. دليل اينجا نشستنش را از او مى پرسم؛ 
رويش را با چادر مى پوشاند و مى گويد: «جايى ندارم برم!» لهجه كامال محسوسش خبر 
از اين دارد كه او اهل تهران و اين نزديكى ها نيست. بعد از كمى مكث مى گويد: «ما اهل 
جنوبيم. شش ساله كه به تهران اومدم. گاهى وقتا براى كار اينجا مي آييم.» در جواب 
من كه اصرار دارم بيشــتر حرف بزند، مى گويد: «برو خانوم من حرف به درد بخورى 
ندارم» زن ديگرى كه كمى آن طرف تر نشســته صدايم مى كند. به سمتش مى روم، 
مى گويد: «با اون كارى نداشته باش! اعصاب درست و حسابى نداره. چند وقتى هست 
كه با بچه اش همين جاس! مى گن ساقيه! اما ظاهرش نشون مي ده كه معتادم هست.» 
زن الى انگشــت شصت و نشانه اش را گاز مى گيرد و مى گويد: « استغفرهللا! چى بگم 
آخه! خدا ميدونه اين منطقه پر از معتادايه كه براى كشيدن ميان. خالفكار هم تو اين 
منطقه زياده!!!» همان لحظه مردى سر مي رسد و كنار زن جنوبى مي نشيند. به ظاهر 
نشان مي دهند كه زن مي خواهد سر از اقبالش در بياورد اما تعداد زياد اسكناس هاي 

رد و بدل شده! خيلى بيشتر از قيمت يك فال دوهزارتومانى است!

هر گوشه و كنارى را نگاه مى كنى 
يــك زن فالگير بــا آن لباس ها 
و آرايش هــاى خاص خودشــان 
به دنبال  خودنمايى مى كند كــه 
فال  بالفاصله  تا  اى هستند  سوژه 
آن را بگيرند و خوشبختى اش را 
به كمر  يادآورى كنند! چادر  او  به 
كف بينى  و  بينى  آئينه  و  بسته اند 
مى كنن؛ در اين بين مســافرينى 
كه ميدان آزادى را براى استراحت 
موقــت خود انتخاب كــرده اند، 
براى آن ها هستند!  بهترين سوژه 
يكى از خوشــبختى و پول زياد و 
بخت و اقبال حرف مى زند و ديگرى 
مهره مار را تنهــا راهكار دفع بال 
مى داند. كافى است چند دقيقه اى 
را روى صندلى هــاى آن اطراف يا 
بنشــينيد  پارك  چمن هاى  روى 
تا مثل مور و ملخ دور شــما جمع 
شــوند، يكى از آن ها خود را ليال 
مشهدى معرفى مى كند و مى گويد: 
«من كارم تــو اين محدوده حرف 
ليال  بگين  به هر كى  نداره خانوم؛ 
مشهدى من رو ميشناسه! هرچى 
به هــر كس گفتم محالــه اتفاق 
نيفتاده باشــه!» بعد هم مى خندد 
با حالت خاصى مى گويد:« فالتو  و 
مى گيرم اما وقتى اتفاق افتاد بايد 
بعد شروع  بديا!»  بهم  شــيرينى 
مى كند، كف دستم را نگاه مى كند 
و با لحجه شــيرين مشهدى فالم 
را مى گيرد، گاهى به آينه كوچك 
دســتى اش نگاه مى كند و گاهى 
هم كف دستم را نشانه ميگيرد، از 
خوشبختى و پول زياد و سفر خارج 
صاحب  و  ازدواج  بــه  و  مى گويد 
2فرزند شــدن ختم مى شود! بعد 
هم پولش را مى گيــرد و مى رود 
سراغ سوژه بعدى، زنى ميان سال 

و خوش بر و رو...

گزارش ميدانى آفتاب يزد 

شب هاى 
ميدان آزادى
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ــالمندي رسيده اند،  ــن كهولت و س افرادي كه به س
ــالمندان  ــد تغيير كند. به دليل اين كه برخي س باي
ــك تعادل الزم را  ــا يا خيابان هاي پُرترافي در جاده ه
ــئله منجر به حوادث  براي رانندگي ندارند و اين مس
ــود. به نظر مي رسد راهنمايي و  ناگوار رانندگي مي ش
رانندگي براي پيشگيري از بروز حوادث ناگوار رانندگي 
ــاني  ــال تعيين و اطالع رس ــن و س براي رانندگان س

كند. 3/5   
1037-سال هاست پياده روهاي ميدان قدس به طرف 

امامزاده صالح تجريش، به محل تجمع دستفروشان 
تبديل شده است. به دليل اين كه پياده رو كم عرض و 
رفت و آمد عابران زياد است، اين موضوع بايد توسط 
عوامل سدمعبر شهرداري منطقه يك به طور جدي، 
ــود تا عابران  ــي و روزانه بازديد و پاكسازي ش اساس
ــند.  ــراي رفت و آمد مجبور به عبور از خيابان نباش ب
ــهرداري منطقه به عنوان نهادي دولتي و مسئول  ش

بايد به اين موضوع انديشمندانه اقدام كند.3/5
ــفره هاي  ــابق قول داد س ــس جمهور س 1514-رئي

ــردم را نفتي كند.  رئيس جمهوري فعلي هم قبل  م
از انتخابات وعده هايي به مردم داد،  اما نتوانست قول 
و قرارهايش را جامه عمل بپوشاند. در نتيجه گراني، 
مشكل معيشتي مردم بيشتر، سفره هاي شان روز به 
ــان ناخوش احوال تر  روز كوچك تر و حال عمومي ش
ــاماني ها و  ــتي اين وضع ـ نابس ــده است. به راس ش
ــت ادامه  نارضايتي ها و بي توجهي ها ـ تا كي قرار اس

داشته باشد؟3/5
1815- اكبر از تهران: چرا اضافه وزن مفرط، جزو 

بيماري خاص نيست؟ مرد بسيار تنومند و چاقي را 
مي شناسم كه در محل سكونت ما تعميرگاه خودرو 
ـ سپرسازي ـ دارد. وزن بيش از حد مانع كار و تالش 
ــده است. افرادي كه بيش از حد اضافه  روزانه اش ش
ــد و براي كاهش وزن مجبورند هزينه هاي  وزن دارن
ــت، درمان و آموزش  بااليي بپردازند، وزارت بهداش
پزشكي بايد اين قبيل افراد را براي درمان حمايت و 
مراكز مورد اطمينان به آن ها معرفي كند تا بتوانند 
ــّر چربي ها خالص شوند. چاقي مفرط و اضافه  از ش
ــفانه تا به حال  وزن كه عوارض گوناگون دارد، متأس
ــت،  ــوي وزارت بهداش ــي از س به طور جدي و اساس
درمان و آموزش پزشكي از لحاظ درمان و هزينه ها، 
ــت. اين مسئله مي تواند  مورد توجه قرار نگرفته اس
ــياري از لحاظ روحي و رواني روي  بازتاب منفي بس
افراد بگذارد. تا دير نشده، مسئوالن وزارت بهداشت، 
ــهيد  ــگاه هاي ش ــكي و دانش درمان و آموزش پزش
ــكي ايران اقدامات الزم را انجام  بهشتي و علوم پزش

دهند.
ــه هرندي و در  ــته در محل ــاي گذش 2218- روزه

مجموعه ورزشي نابينايان منطقه استخر ساخته شد 
كه جاي قدرداني دارد. اما استخر معايبي هم دارد. از 
جمله جكوزي  بسيار كوچك و مايع براي شستشوي 

پس از استحمام كم است.3/5 
ــت: «اروپا  ــه گفته اس ــر اقتصاد فرانس 1640- وزي

ــت.» خواستم بگويم  ــار اس به خاطر ايران تحت فش
ــتيد فشارهايى به مراتب  واقعا شما تحت فشار هس
ــار تحريم ها! البد اگر كانال اينستكس  بيشتر از فش
هم راه اندازى شود فشارها به شما بيشتر مى شود يا 
شايد به خاطر اين فشارها اين كانال ها اصال اجرايى 

ــود.  متاسفانه اروپا آنچنان كه بايد در رفتار خود  نش
ــت. به نظر من در اين زمينه مى توانند از  جدى نيس
ــن الگو بگيرند كه در مقابل آمريكا و تحريم هاى  چي

آن ايستاد. (3/1)
ــرض و وام و ردكردن  ــا هزار بدبختى و ق 1624- ب

ــكالت ادارى و كاغذبازى در اين شرايط سخت  مش
ــك كارخانه توليد نبات راه انداختم و چند نفر هم  ي
ــده اند كه خودش يك اشتغالزايى  مشغول به كار ش
است، اما به جاى حمايت از من توليدكننده چرا بايد 
ــكر براى تامين توليد نداشته باشيم؟ بدون  حتى ش
ــكر  ــكر مى توان نبات توليد كرد؟ چرا در بازار ش ش
نمى توانيم تهيه كنيم يا بايد چند برابر قيمت تهيه 

كنيم؟ اين يعنى حمايت از توليد؟ (3/1)
ــده: «على دايى ــته ش ــاب يزد نوش 1233- در آفت

ــرادر على جان!  ــد.» ب  هم حذف ش
ــا در كفش از  ــتى كه پ چه كار داش
ما بهتران بكنيد؟ روزگار روزگار بدى 
ــما بهتر را به كنار زدند.  است. از ش

شما هم برو استراحت كن. (3/1)
1236- در خبرى از احترام عجيب 

ــتا در  ــك روس ــردم ي ــده اى از م ع
ــاله يك چشم  ــتان به گوس هندوس
ــد عرض كنم از اين نوع  خواندم. باي
ــتان ديده  ــا در هند و پاكس رفتاره
ــود. خودم در پاكستان شاهد  مى ش

چنين چيزهايى بودم. (3/1)
ــاى مظفرى! دو  ــاب آق 1249- جن

روز پيش اعالم كردند فالن شركت 
ــى افزايش قيمت در محصوالت  يعن
خود داده. شما چاپ نمى كنيد اما از 
شركت هاى هرمى مى نويسيد؟ اين 

شركت هاى هرمى نهايتا كاله سر عده  اى مى گذارند، 
ــر ميليون ها نفر  ــركت هاى لبنى كاله س اما اين ش
مى گذارند. اينها كه هستند به دم چه كسانى بندند؟ 
چرا يك بطرى دوغ 6 هزار تومانى بايد 7500 تومان 

شود؟ (3/1)
ــردان روزگار از همت  ــت بلند دار كه م 1300- هم

ــغل در زندگى  ــيدند. من هفت ش بلند به جايى رس
ــته شدم. اما فقط  تجربه كردم و پس از اين بازنشس
ــتگى مى گيرم.  ــك جا (راه آهن) حقوق بازنشس از ي
ــى  ــگارى و مخابرات چ ــى و خبرن از روزنامه فروش
ــازه دارى در بازار  ــركت گاز بوتان گرفته تا مغ در ش
ــكول دارى در تره بار و داد و ستد با 5  كويتى ها و باس

شعبه تعاونى سپه و ... كار كردم. (3/1)
ــليقه  ــانى كه از يك تريبون برخالف س 1116- كس

مردم يا براى دلخوشى خود و طرفداران خود حرف 
مى زنند آيا فكر نمى كنند روزى بايد پاسخگوى اين 

رفتار خود باشند؟ (3/1)
ــئوالن مرتبا اعالم مى كنند مشكل شكر  1116- مس

ــار هم مى گويد  ــت. گمرك چابه ــم تامين اس نداري
ــود، اما عده اى فرصت طلب  ــكر وارد مى ش مرتب ش
ــكر را احتكار كرده و به چند برابر قيمت  وابسته ش
ــم مى گويد آنقدر  ــند. مغازه دار معمولى ه مى فروش
گران است كه نمى توانيم بخريم و در مغازه بفروشيم. 

(3/1)

ــان  ــئوالن و مديران و كارشناس 1134- چگونه مس

ــرمايه كه 47 درصد آن متعلق به  ــمى بانك س رس

ــدند  ــت متوجه نش ــدوق ذخيره فرهنگيان اس صن
ــين هدايتى 500 ميليارد تومان در اين اوضاع  حس

اقتصادى به بانك سرمايه بدهكار است. (3/1)
1147- اينجانب به سهم خود از صدا و سيما راضى  

ــانه اهميت  ــادات به اين رس ــتم. چون به انتق نيس
نمى دهد. مثل اينكه بايد گفت مردم براى اين رسانه 

اهميت ندارد. (3/1)

در طرح تحول سالمت در حيطه بهداشت شرح 
ــتان  ــتان و شهرس ــتادى در اس وظايف نيروهاى س
ــرح وظايف نيروهاى محيطى  ــخص نيست و ش مش
ــان و بسيار بيشتر از توانشان هست.  به صورت يكس
ــت خدمات  ــه افزايش كيفي ــن وضع اميدى ب با اي

بهداشتى نيست.
0910...

محمود بليغيـان – اصفهان: 
ــروعى كه  يكى از درآمد هاى نامش
ــان بى انصاف  ــراً بعضى از نانواي اخي
ــتريان خود  ــتفاده از نياز مش با اس
ــطه عدم كيفيت نان عرضه  به واس
ــده كه با اندك وزش باد و هوايى  ش
ــك و مانند  ــه آنها خيلى زود خش ب
ــده  ــكوئيت تُرد و زود ُخرد ش بيس
ــه هاى  ــروش كيس ــد          ، ف و مى ريزن
ــيار نازك و ظريف  ــتيكى بس پالس
است كه وزن هريك به يك گرم هم 
نمى رسد          ، با اين حال هر عدد آن را 
به مبلغ سيصد تومان مى فروشند و 
ــداى از نانوايى          ، با بى رحمى  تمام  ج
كاسبى مى كنند و كسى هم از اين 
ــاف و خدماتى آنها  ــاى اجح كاره

جلوگيرى نمى كند. 
0913...

ــورى بگيرم كه  ــتراك روزنامه چه ج ــالم. اش س
بيارن در منزلم؟

آفتاب يزد: متاسـفانه اشـتراك به صورت پسـتى 
نداريم. دليل آن هم اين است كه هزينه هاى ارسال 
غيرقابل قبول است و فشار مضاعفى به خوانندگان 
وارد مى شود و گاهى هم با تاخير به دست مخاطبان 

مى رسد.
0913...

ــه نخواهيم، چه بگوييم و چه  چه بخواهيم و چ
نگوييم و بيان نكنيم، منطقه با حضور ناوهاى جنگى 
ــش و جنگ طلبان  ــربازان آمريكايى و متحدان و س
ــد و به عواقب  ــق جنگيدن دارن نادانى كه فقط عش
و پيامدهاى آن اصًال فكر نمى كنند، آبستن حوادثى 
ــكه هاى  ــه اين انبارِ پُر از بُش ــت. اگر جرقه اى  ب اس
ــت آن ِكى و  ــت عاقب ــود، معلوم نيس باروت زده بش
ــه اتفاق تازه اى روى  ــيد، مگر آنك به كجاخواهد كش
ــازى ترامپ و ياراِن  ــت از ديوانه ب دهد و آمريكا دس
ــد كه  ــش بردارد و به عاقبت كار بينديش جنگ طلب
ــدر رفتن نيروهاى  ــودى آنها با به ه ــزى جز ناب چي
نظامى  و خسارات بسيار زياد و نفرين مردم به دولت 

آمريكاى متجاوز براى ترامپ باقى نمى ماند.
0913...

ــوراى  ــه مجلس ش ــت رئيس ــات هيئ در انتخاب
اسالمى  كه امروز يكشنبه 5 خرداد 1398 در صحن 
علنى مجلس انجام شد، اين دفعه جناب آقاى على 

مطهرى نتوانست براى نايب رئيسى مجلس شوراى 
اسالمى  راى بياورد كه البته علت آن را بايد در تغيير 
ــيار زياد مواضع سياسى ايشان نسبت به مواضع  بس

قبلِى ايشان در گذشته جستجو كنند. 
0913...

قرآن كريم: به زنان باايمان بگو چشم هاى خود 
ــگاه هوس آلود به مردان نامحرم  ــرو گيرند و از ن را ف

خوددارى كنند و دامان خويش را حفظ كنند.
0938...

مردم از اين همه افزايش هزينه هاى گاز، برق، تلفن 
و آب كه امورش دست دولت است به كجا بايد شكايت 
ــرق و مخابرات ناظرى  ــركت گاز، آب، ب برند؟ مگر ش
ندارند ببينيد چگونه دست در جيب مردم مى كنند؟ 
مصرف سال گذشته و امسال ما هيچ تفاوتى نكرده اما 
فيش ها را سه يا چهار برابر گذشته بايد پرداخت كنيم. 

اين دولت واقعا امور را رها كرده است؟
0914...

صدا و سيما همانگونه كه بايد در برنامه هاى خود 
در مقابل مردم  و مخاطبين، متعهد و جوابگو باشد، 
بايد در قِبال كاركنان حق الزحمه اى و برنامه اى خود 
ــال ها با اين سازمان همكارى تمام وقت به  نيز كه س
ــگر يا مشاغل ديگر داشته اند،  عنوان گوينده، گزارش
متعهد و مسئوليت پذير و مهربان باشند و آنها را كه 
عمرشان را فقط با خدمت در اين دستگاه با زحمت 
ــالش زياد صرف كرده اند، به خصوص گويندگان  و ت
ــترس آنها جزو مشاغل  ــگران كه كارِ پُراِس و گزارش
سخت شناخته شده است، با اطمينان از اينكه اينها 
ــتند و كارى نمى توانند بكنند (در صورتى  بيمه نيس
كه اين تخلف را خودشان مرتكب شده و آنها را بيمه 
نكرده اند)، به راحتى رها نكنند و به هر بهانه اى كنار 

نگذارند! 
0913...

موالى متقيان، حضرت امام على(ع)مى فرمايند: 
ــدا در برابر ــاد در راه خ ــه كارهاى خوب  وجه هم

ــت در   امربه معروف ونهى ازمنكر چون قطره اى اس
درياى عميق.

0938...

ــور دفعى و  هم  ــكن هم به ط وقتى قيمت مس
ــت كه مالكان  تدريجى افزايش پيدا كرد بديهى اس
ــود باورنكردنى بردند ولى  ــود از آن س به خودى خ
دراين ميان مستأجرين كه قشرضعيف و ندار هستند 
ــدند.  ــود، ضررهاى فراوانى را متحمل ش به جاى س
ــازى مصرانه تقاضامنديم  ازوزيرمحترم راه و شهرس
ــتأجرين را از مالكان جدا كنند و نرخ  ــاب مس حس
ــط نداده و درخور  ــا را به افزايش كرايه ها رب كرايه ه
توانايى مستأجرين تعيين كنند. در غير اين صورت 
مالك روزبه روز ثروتمندتر و مستأج رروزبه روز فقيرتر 

مى شود.
0938...

وقتى مردم ازضعف يا فقدان قدرت خريد برخوردار 
باشند قطعا زندگيشان  با انواع كمبودها مواجه خواهد 
ــيارى از مشكالت ازجمله  ــد و كمبود نيز منشأ بس ش
فشارهاى روحى وروانى، كمبود انرژى و ويتامين جسمى ، 
محروميت هاى زندگى و...است. لذا مسئولين محترم به هيچ 
عنوان نبايد اجازه بدهند موجى از گرانى هاى جديد باعث 
شود آثار افزايش چنددرصدى حقوق ها در سال جديد را 

خنثى كند.
0938...

 از ميان پيام هاى شما تيتر انتخاب مى كنيم:

چرا صدا و سيما به انتقادات اهميت نمى دهد؟ 

ــن گواهينامه درباره   قواني
افرادي كه به سن كهولت 
ــيده اند،  رس ــالمندي  س و 
ــد. به دليل  بايد تغيير كن
ــالمندان  اين كه برخي س
ــا يا خيابان هاي  در جاده ه
ــادل الزم را  پُرترافيك تع
براي رانندگي ندارند و اين 
ــه حوادث  ــئله منجر ب مس
ــود.  ناگوار رانندگي مي ش
به نظر مي رسد راهنمايي و 
رانندگي براي پيشگيري از 
بروز حوادث ناگوار رانندگي 
براي رانندگان سن و سال 
ــاني  اطالع رس و  ــن  تعيي

كند

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

ای  ا و پروژه  مشکالت طرح 
گاه مدیران غرب کشور زیر 

با حضور مهندس شهريار آقايي مدير برنامه ريزى شركت 
نفت مناطق مركزي ايران ، كارشناسان مديريت برنامه ريزي 
تلفيقى شركت ملي نفت ايران و شركت بهره بردارى نفت و 
گاز غرب ، مسائل و مشكالت طرح ها و پروژه هاى شركت 
ــى قرار گرفت . به  بهره بردارى نفت و گاز غرب مورد بررس
گزارش روابط عمومى شركت نفت مناطق مركزى ايران ، 
ــروژه هاي ميدان هاى  ــدس آقايي و هيئت همراه از پ مهن
گازي بانكول و باباگير و عمليات لرزه نگاري آنها بازديد به 
ــپس با حضور در منطقه عملياتي تنگ  عمل آوردند و س
بيجار با مجريان طرح فاز دو منطقه عملياتي تنگ بيجار 
ــرفت اين پروژه و چالش هاي آن  به بررسي وضعيت پيش
ــركت در  پرداختند. مهندس آقايى با تقدير از كاركنان ش
بخش هاى مختلف و به خصوص همكاران شاغل در منطقه 

عملياتي تنگ بيجار ، بر استفاده از دانش و فناورى داخلي 
و تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز از شركت هاي داخلي 
ــاس اين گزارش ،  ــن پروژه تاكيد نمود. بر اس در انجام اي
پروژه توسعه فاز دوم منطقه عملياتي تنگ بيجار بر اساس 
ــورت گرفته با حفاري پنج حلقه چاه  برنامه ريزي هاي ص
جديد انجام مى شود كه در اين ميان عمليات حفاري يك 
چاه به اتمام رسيده ، دو حلقه چاه در حال حفاري و دو چاه 

ديگر نيز در حال آماده سازي براي حفاري است.

ی اخ ای زیر ام  بر
ید»  و ق  قق «رو   برای 

ــركت برق منطقه اى غرب به تشريح برنامه  مديرعامل ش
اجراى طرح هاى زيرساختى اين شركت در شبكه انتقال 
ــعار  ــور براى تحقق ش و فوق توزيع صنعت برق غرب كش

ــت. به گزارش روابط  ــال جارى پرداخ "رونق توليد" در س
ــرب، مهندس "على  ــرق منطقه اى غ ــركت ب عمومى ش
اسدى" مديرعامل اين شركت با اشاره به اهميت نامگذارى 
ــال به سال "رونق توليد" از سوى مقام معظم رهبرى  امس
ــت، احداث نيروگاه هاى مقياس  گفت: احداث خط و پس
ــك و پيگيرى احداث نيروگاه هاى متمركز يا بزرگ  كوچ
ــاختى است كه براى  از جمله برنامه ها و طرح هاى زيرس
تحقق شعار "رونق توليد" و ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت 
ــعه و  ــت اجرا داريم. وى افزود: براى توس اقتصادى در دس
پايدارى شبكه برق، احداث طرح هاى مصوب شبكه انتقال 
برق شامل پست 20  /63 كيلوولت گيالنغرب، توسعه يك 
ــت قصرشيرين، سيم كشى  فيدر خط 63 كيلوولت در پس
ــهر،  ــيرين    به نفت ش مدار دوم خط 63 كيلوولت قصرش
افزايش ظرفيت پست 63  /230 كيلوولت اورامانات، احداث 
ــعه پست 20  /63  ــاهد، توس ــت 63   /230 كيلوولت ش پس

ــعه و افزايش ظرفيت پست 20  /63  كيلوولت صحنه، توس
كيلوولت هليالن، احداث پست 63 كيلوولت سويچينگ 
هرسين و احداث پست كمپكت 20  /63 كيلوولت حميل را 
در دست اقدام داريم كه باتوجه به اينكه اين پروژه ها جزء 
ــاخت به شمار مى روند، تأثير بسزايى در  پروژه هاى زيرس
پايدارى شبكه برق و تأمين برق متقاضيان در بخش هاى 
صنعت و كشاورزى خواهند داشت. مهندس اسدى در ادامه 
با اشاره به احداث نيروگاه هاى مقياس كوچك كه توسط 
سرمايه گذاران بخش خصوصى پيگيرى مى شود گفت: در 
صورت رفع موانع مالى از جمله برقرارى تسهيالت ارزى و 
يا ريالى توسط صندوق توسعه ملى، يازده پروژه نيروگاهى 
از جمله 5 پروژه داراى مجوز نيروگاه خورشيدى و 6 پروژه 
داراى مجوز نيروگاه ديزلى گازسوز در دست اجرا داريم كه 
با بهره بردارى از آنها كمك شايانى به تأمين برق متقاضيان 

صنعتى در غرب كشور خواهد شد.

 استان 

ک  ک م قدیرکمی امداد از با  

كميته امداد امام خمينى (ره) با اعالم رتبه برتر بانك مسكن در پرداخت 
ــتغالزايى به مددجويان، از اقدامات اين بانك  تسهيالت قرض الحسنه اش
تقدير كرد. بانك مسكن به لحاظ عملكرد فراتر از سهميه تكليفى مصوب 
ــتغالزايى به  ــنه اش ــهيالت قرض الحس ــك مركزى بابت پرداخت تس بان
ــاير  مددجويان عضو كميته امداد امام خمينى (ره)، مقام اول را در بين س
ــكن در سال 97 رقمى معادل 44 ميليارد  ــب كرد. بانك مس بانك ها كس
ــهيالت در اين حوزه پرداخت كرد در حالى كه سهميه تكليفى  تومان تس
اين بانك 40 ميليارد تومان بوده است.به گزارش هيبنا، رييس كميته امداد 
امام خمينى (ره) با ارسال نامه اى به بانك مسكن از عملكرد اين بانك در 

راستاى پرداخت تسهيالت اشتغال به مددجويان اين كميته تقدير كرد.
براساس گزارشى كه در اين نامه در خصوص سهم بانك مسكن در ايجاد 
اشتغال پايدار مددجويان كميته امداد امام خمينى (ره) از محل تسهيالت 
قرض الحسنه اشتغال در سال 97 عنوان شده، اعالم شده است كه بانك 
مسكن نه تنها به 100 درصد تعهدات تكليفى خود به منظور پرداخت اين 
ــهيالت به مددجويان عمل كرده است بلكه بيش از سهم تعيين شده  تس
براى اين بانك، اقدام به پرداخت تسهيالت در اين حوزه كرده است.به اين 
ــكن به لحاظ درصد پرداختى تسهيالت به سهم تكليف  ترتيب بانك مس
شده با عملكرد 110 درصدى،رتبه اول را در اين زمينه در مقايسه با ساير 
بانك هاى ديگرى كه در اين زمينه تعهد به پرداخت تسهيالت اشتغال به 

مددجويان كميته امداد امام خمينى (ره) داشته اند را كسب كرده است.

ک صادرات  ر» با پ گان  مایی از طرح  «فرزا رو
بانك صادرات ايران دانش، تجربه و تخصص بازنشستگان خود را در طرح  
«فرزانگان سپهر»، با رعايت مقررات و محدوديت ها، دوباره به كار مى گيرد.

ــپهر» به  به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، طرح «فرزانگان س
ــته خود در  ــوان، تخصص و دانش همكاران بازنشس ــتفاده از ت منظور اس
راستاى توسعه فعاليت هاى بازاريابى، باال بردن سهم بازار بانك در تجهيز 

منابع و ارائه خدمات موثر در حوزه رونق توليد در اصفهان رونمايى شد.
ــس و عضو هيئت مديره  ــى از اين طرح كه با حضور رئي ــن رونماي در آيي
ــتان اصفهان، رئيس اداره  ــعب اس ــتگان بانك، مديريت ش كانون بازنشس
ــس اداره كل روابط عمومى، برخى  ــتريان، رئي كل بازاريابى و خدمات مش
از روساى حوزه و شعب و كارشناسان بخش هاى مختلف بانك همراه بود، 
ــتريان اين بانك  عباس خرازى افرا، رئيس اداره كل بازاريابى و خدمات مش
با تاكيد بر اينكه تجربه و تخصص نيروهاى كارآمد بانك صادرات ايران از 
جمله بازنشستگان، همچنان به عنوان يك ظرفيت ارزشمند مى تواند در 
ــور قرار گيرد، مزيت هاى حاصل از اجراى اين  خدمت توليد و اقتصاد كش
طرح را برشمرد و گفت: از اين ظرفيت براى پيگيرى درخواست ها، مشاوره 
ــتريان و پاسخگويى سريع تر، تسهيل  و ارائه راهكارها، درك بهتر نياز مش
ــتريان مى توان بهره هاى فراوانى برد. وى  ــات و ارائه خدمات به مش ارتباط
ــاب هاى راكد و تداوم  ــتاى احياى حس با تاكيد بر اينكه اين طرح در راس
ــانى به مشتريان بانك صادرات ايران قابليت هاى گذشته بانك  خدمت رس
ــال رونق توليد بايد از  را دوباره به خدمت خواهد گرفت، تاكيد كرد: در س
تمامى ظرفيت ها و تجربيات استفاده مطلوب كرد. وى در اين مراسم طرح 
«طراوت» و «همياران سپهر» را نيز دو طرح مهم ارزيابى كرد كه در سال 

جارى شرايط استفاده از آنها براى رونق بخشى به توليد كاالهاى داخلى و 
استمرار توليد در بانك صادرات ايران فراهم شده است.

وار ای خا یاز ی برای رفع  ک م مای با
بانك ملى ايران در يك ماه ابتداى سال جارى تعداد شش هزار و 965 فقره 
ــاطى، جعاله و مرابحه براى رفع نيازهاى  ــهيالت به صورت فروش اقس تس
ــت كه ارزش اين تسهيالت به دو هزار و  ضرورى خانوار پرداخت كرده اس
78 ميليارد ريال مى رسد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، سال 

گذشته نيز بخشى از نيازهاى اساسى خانوار با تسهيالت اين بانك تامين 
به طورى كه در سال 97 تعداد يك ميليون و 12 هزار و 180 فقره از اين 

تسهيالت به ارزش 277 هزار و 505 ميليارد ريال پرداخت شده است.
همچنين بانك ملى ايران در سال رونق توليد، حمايت از بازار كاالى داخلى 
را در دستور كار خود قرار داده و در يك ماه ابتداى سال، تعداد 663 فقره 
ــاطى خريد كاالى مصرفى بادوام داخلى به ارزش  ــهيالت فروش اقس تس
70 ميليارد ريال پرداخت كرده است.از سويى بانك ملى ايران در راستاى 

ــويى با سياست هاى دولت همواره رونق بازار توليد و كسب و كار را  همس
ــته نيز تعداد 82  هزار و  ــال گذش مورد توجه قرار داده و از اين رو در س
ــاطى خريد كاالى داخلى به ارزش هشت  20 فقره تسهيالت فروش اقس

ــال جارى تا  ــت.از ابتداى س ــزار و 602 ميليارد ريال تخصيص داده اس ه
ــهيالت سرمايه در گردش نيز  پايان فروردين ماه، دو هزار و 931 فقره تس
براى حمايت از توليد و اشتغال كشور به ارزش شش هزار و 551 ميليارد 
ــده است. اين در حالى است كه  ــط بانك ملى ايران پرداخت ش ريال توس
ــهيالت قابل توجه بوده به  ــته نيز ميزان تخصيص اين تس ــال گذش در س
ــهيالت  ــال 97 تعداد 170 هزار و 93 ميليارد ريال تس طورى كه طى س
ــك ملى ايران ــط بان ــزار و 335 فقره توس ــردش در 88 ه ــرمايه در گ س

 تخصيص يافته است.

ارت  ک  ایان با ابی می با  وزد اح  اف
نوزدهمين باجه ويژه خدمات رسانى به نابينايان و كم بينايان بانك تجارت، 
ــتان،  ــدان آزادى زنجان با حضور جمعى از مقامات اين اس ــعبه مي در ش
ــد.به گزارش روابط عمومى بانك تجارت، علمدار مدير شعب  راه اندازى ش
ــم افتتاح اين باجه گفت: بانك تجارت در راستاى  ــتان زنجان در مراس اس
ــى نابينايان عزيز به  ــهيل دسترس ــئوليت هاى اجتماعى و تس ايفاى مس
خدمات بانكى، اقدام به راه اندازى باجه هاى ويژه ارائه خدمات به نابينايان 
ــت.وى افزود: در اين باجه  امكان دسترسى آسان به  و كم  بينايان كرده اس
كليه خدمات شعبه اى براى شهروندان نابينا با استفاده از دستگاه هاى گويا، 
ــگرهاى بريل فراهم شده و كمك شايانى به ارتقاء  ــته نگار و نمايش برجس
سطح امنيت در مبادالت بانكى اين مشتريان كرده است. مشتريان نابينا 
وكم بينا مى توانند بدون نياز به حضور همراه از كليه خدمات بانكى همچون 
افتتاح حساب، واريز وجه، انتقال وجه و ... به صورت مستقل استفاده كنند. 
ــتان ضمن قدردانى از بانك تجارت براى  محمدى مديركل بهزيستى اس
ــته نيز براى  ــژه نابينايان گفت: بانك تجارت درگذش ــدازى باجه وي راه ان
مناسب سازى تردد افراد كم توان به شعب امكانات خوبى از جمله باالبر و 
رمپ با شيب ماليم ايجاد كرده و انتظار داريم تمامى سازمانها و ارگانهاى 
ــته باشند. در  ــته اى در اين زمينه داش دولتى و خصوصى اقدامات شايس
ادامه با حضور حميدى عضو شوراى اسالمى زنجان، محمدى دوست دبير 
كميسيون هماهنگى بانك هاى استان، محمدى مديركل بهزيستى استان، 
ــتان، خالقى مدير انجمن نابينايان استان و  منافى مدير بهزيستى شهرس
ــتان زنجان از اين سامانه رونمايى  ــعب بانك تجارت دراس علمدار مدير ش
ــندالن مورد بهره بردارى قرار گرفت. استفاده از  ــط تعدادى از روش و توس
خدمات اينترنت بانك، دريافت نرم افزارهاى موبايل بانك تجارت، خدمات 
ــت شعب مجهز به خودپرداز گويا،  انتقال وجه، انواع خدمات كارت، فهرس
دريافت شماره شبا، دريافت اطالعات مربوط به خدمات و تسهيالت بانك 
تجارت، ارتباط با مديران و مركز ارتباط مشتريان از جمله خدماتى است 
كه در بخش نابينايان و كم بينايان پايگاه اينترنتى بانك تجارت قرار گرفته 
ــگان NVDA (مبدل  ــكان دريافت نرم افزار راي ــت. در اين صفحه ام اس
ــنيدارى آيكون هاى صفحات وب براى نابينايان) فراهم آمده و كاربران  ش
ــهيل دسترسى ــابه براى تس مى توانند از اين نرم افزار يا نرم افزارهاى مش
ــتفاده كنند. ــات الزم اس ــب اطالع ــارت و كس ــات بانك تج ــه خدم  ب
ــايت بانك تجارت به  ــا و كم بينا مى توانند از طريق وبس ــان نابين هموطن
ــات و اطالعات مورد نياز خود  ــانى www.tejaratbank.ir به خدم نش
ــامانه پيش از اين در شهرهاى كرج، ياسوج،  دسترسى پيدا كنند. اين س
مشهد، اصفهان، تبريز، بوشهر، تهران (دوشعبه) شيراز، قزوين، قم، سنندج، 

رشت، خرم آباد، سارى، اراك ،يزد و شهركرد افتتاح شده است.

 بانك 

مفقودى
ــماره  ــدل 1395 به ش ــك م ــره اى متالي ــگ نق ــژوTU5 206 رن ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ب
ــى  ــماره شاس ــور 163B0279650 و ش ــماره موت ــران 99 - 556 ى 15 و ش ــالك اي پ
NAAP13FE0GJ877911 به نام  شيرين كميجانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط

 مى باشد.

مفقودى
ــگاهى  ــدرك پيش دانش ــل م ــى 81 - 82) و اص ــال تحصيل ــم (س ــدرك ديپل ــل م اص
(سال تحصيلى 82 - 83) اينجانب منا محمدى نسب فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 

ــادره  از آموزش و پرورش منطقه 12 تهران با  ــماره ملى 0082140707 ص 24620 و ش

شماره دانش آموزى 166863454 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
برگ سبز  و پالك خودرو پرايد سايپا 141  رنگ بژ متاليك مدل 1384 به شماره پالك 439 ل 
48 ايران 22  و شماره موتور 01296498 و شماره شاسى S1482284128250 به نام فرزانه 

عبدالشاهى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
كارت دانشجويى اينجانب نيلوفر رئيس پور  با شماره دانشجويى 94431117 از دانشگاه 
ــي مفقود گرديده و از درجه اعتبار  ــته خط و  سازه در مقطع كارشناس علم و صنعت رش

ساقط مى باشد.

مفقودى
ــماره  ــره اى متاليك مدل 1398 به ش ــايپاSE 131 رنگ نق ــنامه مالكيت  خودرو س شناس
ــى  ــماره شاس ــور  M13 / 6244272 و ش ــماره موت ــران 38 - 759 ى 59 ش ــالك اي پ
ــده و از درجه اعتبار  ــام فخرالدين معتمدى مفقود گردي ــه ن NAS411100K3505006 ب

ساقط مى باشد.

مفقودى
ــنامه 28  ــماره شناس ــالن به ش مدرك فارغ التحصيلى اينجانب احمد صبورى فرزند ارس
ــته حسابدارى و بازرگانى صادره از  آموزشكده فنى  ــتر در مقطع كاردانى رش صادره از شبس
ــت و فاقد  ــماره 158516601142 مفقود گرديده اس ــما  واحد مهاباد با ش و حرفه اى س
ــگاه آزاد اسالمى واحد  ــود اصل مدرك را به دانش ــد. از يابنده تقاضا مى ش اعتبار مى باش
مهاباد به نشانى استان آذربايجان غربى شهرستان مهاباد دانشگاه آزاد اسالمى واحد مهاباد

 ارسال نمايد.

مفقودى
ــنامه تحصيلى اينجانب سيده ساره حسينى فرزند سيد محمود به شماره شناسنامه  دانش
ــگاهى الزهرا مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده  13126 صادره از واحد دانش

تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه الزهرا واحد تحصيالت تكميلى به نشانى تهران 
ده ونك دانشگاه الزهرا ارسال نمايد.

مفقودى
ــنامه 11  ــماره شناس مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حبيب آزمون فرزند قنبرعلى به ش
ــابدارى بازرگانى صادره از واحد  ــته حس ــته  رش صادره از تالش در مقطع كاردانى پيوس
ــماره 13954 / 1 - 15 - 08 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار  ــگاه تهران سما با ش دانش
ــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سازمان  ــد. از يابنده تقاضا مى ش مى باش
ــتى 466 / 19585 ــتان نهم يا صندوق پس ــدارن - نيس ــانى تهران - پاس مركزى به نش

 ارسال نمايد.

مفقودى
سند كمپانى، برگ سبز و كارت موتورسيكلت هيوسانگ رنگ قرمز مدل 1391 به شماره 
پالك ايران 122 - 59552 و شماره موتور 249149125 و شماره شاسى 9100152 به 

نام معصومه صفى يار  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
برگ سبز و كارت موتورسيكلت پيشرو رنگ قرمز زرشكى مدل 1387 به شماره پالك ايران 
768 - 61714 و شماره موتور 57800142 و شماره شاسى NCR200C8750380 به 

نام محمد طاهريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

مارال فرجــاد، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
در خصوص نحــوه حضورش در ســریال رمضانی 
"برادرجان" گفت: این ســریال دومین همکاری من 
با "ســعید نعمت اه" اســت، پیــش از این من در 
سریال "خواب زده" افتخار همکاری با وی را داشتم 

و به همین واســطه با نظر "محمدرضا آهنج" به این سریال نیز 
اضافه شدم. وی در همین راستا ادامه داد: طی سالهای گذشته 
فضای تئاتــر همواره برای من محیطی آرام، امن و سرشــار از 

زندگــی بوده و در این میان تنها وقتی تئاتر را رها 
کردم که نقش درســتی به من پیشــنهاد شود، با 
این وجود اگر باز هم بخواهم ســر کار سینمایی و 
یا تلویزیونی بروم زمان بندی آن را با تئاتری که در 
حال تمرین یا اجرا هســتم هماهنگ می کنم. وی 
درباره انتخاب بازیگران ســریال "برادر جان" اذعان کرد: پیش 
از این در تمرینات یک اثر نمایشــی با حســام منظور همکاری 
داشتم که متاســفانه روی صحنه نرفت، حسام منظور از تئاتر 

آمده و بازیگر توانمندی اســت، در کل از نظر من یکی از نقاط 
قوت برادرجان چیدمان درســت بازیگران است، بازیگرانی که 
اکثریت از تئاتر آمده اند و همین باعث شده نقش ها بهتر درک و 
بازی شوند. به گزارش میزان، وی در خصوص استقبال مردمی 
از سریال "برادر جان" ادامه داد: استقبال مردم از برادرجان برای 
من شگفت آور و تعجب برانگیز است، مردم به شدت این سریال 
را دوست دارند و من هر جا می روم صحبت از برادرجان است و 

همه با آن ارتباط برقرار کرده اند.

فرهنگیچهارشنبه  8 خرداد 1398    شماره 5467
»هفت پیکر نظامی« آماده شد

استقبال مردم از برادرجان مرا شگفت زده کرد

پروژه بین المللی »هفت پیکر نظامی« برای انتشار آماده شد. به گزارش ایلنا، جدیدترین 
همکاری عالیم قاسم اف هنرمند سرشناس آذربایجانی و شعیب شهابی خواننده ایرانی با 
همکاری چهار کشور ایران، آذربایجان، فرانسه و ترکیه آماده انتشار است. در این پروژه که 
توسط کمپانی »تیترا« به مدیریت کیان محمدی ها تولید شده سعید خاور نژاد آهنگساز، حسام 
ناصری آهنگساز و تنظیم کننده بخش الکترونیک دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

مرجانه گلچین بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص 
آخرین فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: 
امسال برای بازی در چند اثر نمایشی پیشنهاداتی 
داشته ام که در حال بررسی آنها هستم، عاوه بر آن 
یک اثر سینمایی داشتم که حضورم در آن منتفی 
شد و ترجیح دادم تمام تمرکزم را برای اثری خوب 
در تئاتر بگذارم. وی درباره بازگشت خود به تئاتر 
پس از سالها اضافه کرد: مسئله من در تئاتر وجود 
نمایشنامه خوب است، همواره منتظر این هستم 
که یک متن خوب در تئاتر به من پیشــنهاد شود 
زیرا اگر قرار به بازگشتم به تئاتر بعد از سالها باشد 
ترجیح می دهم بــا یک اثر با کیفیت روی صحنه 
حاضر شوم.  بازیگر سریال "سه دونگ سه دونگ" 
در مورد دلیل بازگشــتش به عرصــه تئاتر افزود: 
دغدغه تئاتر همواره با من بوده است، منتها تئاتر 
درآمد خوبی ندارد و زندگی شوخی نیست، در تئاتر 
باید دلی کار کرد و زیاد به درآمدش فکر نکرد، اما 
حاا اگر به تئاتر برگردم می خواهم سالها نبودنم در 
این عرصه را جبران کنم. وی در همین راستا ادامه 
داد: عاوه بر نبود نمایشنامه خوب پیشنهادی، یکی 
دیگر از دایلم درباره دوری از تئاتر این اســت که 
معمواً بازی در سریال ها ی تلویزیونی وقت زیادی 
از من می گرفت و نمی توانستم سر تمرینات حاضر 

شوم. گلچین درباره دلیل فاصله گرفتنش از سینما 
تاکید کرد: من ترجیح می دهم یا به سینما برنگردم 
و یا اگر بر می گردم کاری باشد که خودم دوستش 
داشته باشم، من همیشه سعی می کنم وسواسم در 
انتخاب نقش را برای تئاتر و ســینما و کاً عرصه 

بازیگری حفظ کنم. 
بازیگر سریال "زوج یا فرد" با اشاره به وجود باندبازی 
در سینمای امروز تصریح کرد: متاسفانه این مسئله 
باندبازی در ســینما اینقدر تکرار شده که مسئله 
لوســی شده است. واقعاً ورود به میان آدم هایی که 
امروز سینما را در دست گرفتند سخت شده است، 
بارها هم بازیگــران از باندبازی و ابی بازی گایه 
کرده اند اما هیچ وقت راه به جایی نبرده اســت و 
خودمان هم از تکرار آن خسته شده ایم. به گزارش 
میزان، گلچین وضعیت سینمای امروز را تاسف بار 
دانست و خاطرنشان کرد: متاسفم برای سینمایی 
که بــا وجود تولیدات باای ســاانه و پخش های 
فراوان در آن تعــداد کثیری از بازیگران قدیمی و 
خوب جایی ندارند. ســینما دست یک عده خاص 
افتاده که نمی گذارند هیچ کس غیر از خودشــان 
وارد این عرصه شود. بدون شک ترجیح می دهم در 
چنین سینمایی که تمام معاداتش بر اساس رابطه 

است کم کار باشم.

نمایشگاه نقاشــی بابک کبود با نام " گرد قبران" 
در گالــری طراحان آزاد برپا اســت. کبود با بیان 
اینکه 9 تابلو نقاشــی با تکنیک رنگ روغن روی 
صفحات چوبی در این مجموعه به نمایش درآمده 
اســت، گفت: روستایی در کردســتان با نام "گرد 
قبران" وجود دارد که سال ها پیش به دلیل طغیان 
ســیمینه رود ویران شد. پس از آن بار دیگر روستا 
ســاخته شــد و خانه های جدیدی در آن شــکل 
گرفت. وقتی به آن محل رفتم متوجه مزرعه گل 
آفتابگردانی شدم که سوخته بود و به خاطر ویژگی 
تصویری آن مزرعه ترغیب شــدم که آن را نقاشی 
کنم. در واقع اصا نمی خواستم به روستا و داستان 
ســیل بپردازم بلکه تأثیری که از فضای آن مزرعه 
سیاه شده دریافت کردم مرا ترغیب کرد که آن را 
نقاشی کنم.  او با بیان اینکه سالها است در طبیعت 
نقاشــی می کند، گفت: در هر روستایی که نقاشی 
می کنم نــام آن را روی مجموعه خود می گذارم، 
بنابراین اسم مجموعه گردقبران با توجه به اینکه 
آثار در آن منطقه کار شده بودند انتخاب شد اما در 
آثار من هیچ اشاره ای به روستا نشده است. کارهای 
من اکسپرسیو هســتند و حس درونی که از فضا 
می گیرم را در آثار خود نمایش می دهم. کبود ادامه 
داد: این مجموعه از معدود آثارم اســت که بسیار 

درونی کار کرده ام. معموا نقاشــی های من حالت 
پژوهشــی و بیرونی دارد و برای انجام آنها پس از 
تحقیقات مختلف روستایی را انتخاب کرده و برای 
نقاشــی به آن محل می روم و در نهایت اسم آن را 
روی مجموعه خود می گذارم، اما این مجموعه یک 
استثنا و در واقع چند برگ از خاطرات من است.  او 
درباره رویکرد خود به نقاشی طبیعت گفت: به بهانه 
طبیعت نقاشی می کشم اما به طبیعت نمی پردازم. 
طبیعت برایم بهانه ای است تا حس های خود را بیان 
کنم. وقتی به یک روستا سفر می کنم داستان های 
آدم ها  را می شنوم و یادداشت برداری می کنم. حال 
شکل این یادداشــت متفاوت است و می تواند به 
عکس تبدیل شود یا در یک تابلوی نقاشی ظهور 
کند. کبود به هنرآناین گفت: همیشه فکر می کنم 
اگر انســانی در آن منطقه نباشــد اصا به نقاشی 
کردن ترغیب نمی شــوم. من آدم ها و زندگی آنها 
را نقاشــی می کنم، اما آنچه در تابلو دیده می شود 
طبیعت است. در گذر زمان طبیعت های گوناگونی 
کار کردم و حس های مختلف من در مجموعه های 
گوناگون دیده می شــود. این آثار گاه منطقی، گاه 
اکسپرسیو، گاه سرد و خشک و گاه گرم و صمیمی 
هستند و همه اینها برگرفته از ارتباطی است که با 

مردم آن منطقه برقرار کردم. 

مستند

پس از گذشت حدود یک ماه 
از آغاز تصویربرداری مجموعه 
مستند »آســاک« با موضوع 
بوم شناسی، به تهیه کنندگی 
علیرضا صفــری و کارگردانی 
فیلمبرداری  مهرابــی،  آرمان 

این سریال به دلیل مشکات مالی متوقف شد. 
علیرضا صفری تهیه کننده مســتند »آساک« 
درباره علت متوقف شدن این مستند گفت: در 
حال حاضر تصویربرداری آساک را تعطیل کردیم 
و کارگــردان، تصویربردار و...  در باکس مونتاژ و 
درحال تدوین قسمت ها ی ضبط شده هستند. 
وی افزود: هنوز کلیت کار این مســتند مقابل 
دوربین نرفته و بر اساس لوکیشن رج زنی صورت 
گرفته است، به همین خاطر قسمت های مستند 

کامل نیست و باید ببینیم آیا از 
این تعداد سکانس هایی که در 
اختیارمان هست به ۵ قسمت 
با محتوای مناســب  کامل و 
می رسیم یا نه. به گزارش ایرنا، 
این فیلمســاز و تهیه کننده 
در مورد شــبهات مطرح شده در مورد همکاری 
نکردن مسئوان و دست اندرکاران لوکیشن ها ی 
بخــش تصویربــرداری در شهرســتان قوچان 
خراســان رضوی به عنوان علت توقف مجموعه 
مستند »آساک« گفت: خیر چنین چیزی نیست 
و برعکس مسئوان شهر قوچان با ورود عوامل 
مجموعه به شهر استقبال و همکاری بی نظیری 
برخورد داشــته و به همکاری آنان پیشــرفت 

تصویربرداری تسهیل شد.

بهــرام رادان طی روزهای 
گذشــته رســماً شکایت 
خــود را از شــرکت های 
نماوا  هنــر،  تصویردنیای 
و ســداد در مورد ابهامات 
روی  »رقص  سریال  مالی 
شیشه« تســلیم مقامات 

قضایی کرد.  الهه شریف وکیل این بازیگر مطرح 
سینما با بیان این مطلب افزود: طبق حکم شورای 
داوری خانه سینما، بخشی از درآمدهای سریال 
»رقص روی شیشه« بابت طلب موکل اینجانب 
از آقای گلستانه، متعلق به ایشان می باشد، ولی 
تا این لحظه هیچ پرداختی از طرف شرکت های 
مذکور صــورت نگرفتــه اســت. بدین جهت 
دادخواستی به طرفیت شرکت های تصویر دنیای 

هنر و ســرزمین شاتل و 
ســداد و مدیرعامان آنها 
تنظیم و بــا قطع و یقین 
به پیگیری قاطع قضایی، 
تســلیم مراجــع قضایی 
گردیده اســت. به گزارش 
خبرآنایــن، تعداد زیادی 
از عوامل سریال »رقص روی شیشه« دستمزد 
خود را دریافت نکرده اند و پیش بینی می شــود 
این روزها که شــائبه فســاد مالی در شــبکه 
نمایش خانگی بســیار شنیده می شود و دادگاه 
سرمایه گذاران سریال »شــهرزاد« نیز در حال 
برگزاری اســت، شــکایات مالباختگان سریال 
»رقص روی شیشه« با جدیت از سوی مقامات 

ذیصاح پیگیری شود.

کارکنــان موزه لــوور در 
اعتراض بــه ناکافی بودن 
تعــداد آنها در مقایســه 
افــزون  روز  شــمار  بــا 
به  دست  بازدیدکنندگان 
اعتصاب زدند و به همین 
»لوور«  مســئوان  دلیل 

اعام کردند که این موزه استثنائاً برای یک روز 
)دوشنبه( تعطیل خواهد بود. سندیکای کارگری 
فرانسه نیز روز دوشنبه در بیانیه ای اعام کرد که 
موزه لوور خفه کننده شده است و کارکنان آنها 
نیز تحت تأثیر شمار بیش از حد بازدیدکنندگان 
قرار دارند. کارکنان به شکل بی سابقه ای شاهد 
بدتر شدن اوضاع کاری و بازدید از موزه هستند. 
در ســال ۲۰۱۸ میادی بیــش از ۱۰میلیون 

لوور  موزه  از  بازدیدکننده 
کردند  دیــدن  فرانســه 
و در حالــی کــه شــمار 
ســال  از  بازدیدکنندگان 
از  بیش  تاکنــون   ۲۰۰9
۲۰ درصد رشــد داشــته 
اما تعداد کارکنان کاهش 
یافته است و به همین دلیل ۱۵۰ نفر از کارکنان 
موزه در مقابل وزارت فرهنگ فرانســه تجمع 
کردند تا اعتراض خود را نسبت به کمبود پرسنل 
در لوور ابزار کنند. به گزارش ایســنا به نقل از 
فرانس ۲۴، مسئوان موزه لوور اعام کردند پول 
بلیت کسانی که روز دوشنبه به سبب تعطیلی 
نتوانستند به موزه بیایند را بازخواهد گرداند. لوور 

به ویژه دوشنبه بسیار شلوغ است.

انتقاد مرجانه گلچین از اوضاع نابسامان هنر هفتم:

باندبازی و ابی سینما را
نابود کرده است 

روایت بابک کبود از »گرد قبران« در »طراحان آزاد«  

نمایش حس های انسانی
در مناظر طبیعی
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میشل فوکو : واژه ها  توهین به حقیقت اند                                                      
سابیرهاکا از معدود شاعرانی است که مطالعات 
فلسفی و زیبایی شناسانه و پدیدارشناسی دارد 
و به حوزه ها ی معرفتی در شــاخه  مدرنیستی 
توجــه خاص نشــان می دهد.  پــس خواندن 
مجموعه  شــعر"دلهره مدام گریختن" که نشر 
چشمه به چاپ دوم رســانده تقریبا مساوی با 
شناخت اندیشــه ها کا و نوع نگاه اوســت.  چون 
خوانش ها ی بیرون از ادبیــات دارد و حتما در 

زبان او ردی به جا گذاشته.
شــاعری که فلســفه  مدرن می خوانــد اثر را 
بــرای مخاطب نمی ســازد و مفهوم مخاطب را 
گمراه کننــده و آرامانگرایانــه می داند. در نظر 
گرفتن مخاطب حداقل در ادبیات ســودانگارانه 
است. بنابرین من نیز سعی نمی کنم نگاه درون 
متنی داشته باشــم زیرا در آن صورت به شکل 
آکادمیک باید قواعد و دستور و نحوه  بارگذاری 
صفات و صنایع را بررســی کنم و این در شأن 
مجموعه شعر که )از دیدگاه فوکو( کتاب تجربه 
محسوب می شود نخواهد بود.  پس در بررسی 
این کتاب بیشــتر به بازبینی مولفه ها  و کیفیت 

نگاه مولف به هستی می پردازم. 
می شود پیش از مرگ این شاعر بر او گریست. 
گو اینکه خود نیــز در مقدمه به روزمرگی ها  و 
حلقه ها ی مفقوده اش با هستی اشاره کرده است. 
او در وضعیت شــاعرانه و هم رســانی ها  دخالت 
ندارد، بلکه فاجعه ای که هستی- به نام زندگی- 
بــرای او رقم زده باعث تفکــر اضطراری اش به 
مرگ شــده.  در یک کام سابیر ها کا مرگ نگار 
است "در خود فرو کشیده مرا زیبایی ات/ چنان 
غرق توام/ که آهسته از کنار مرگ می گذرم" - 

خرده ریزهای انسان خرد شده- صفحه۲۰
اپیزودهای او وضعی نیست و موقعیت متعادل را 
شرح نمی دهند،  بلکه تعیین کننده  صورت ها ی 
انتزاعی انــد "ناچیز چنــان حقیقتی که پنهان 
می مانــد در تــرس/ و هر روز کم می شــوم از 
آنچــه بوده ام/ تا بازگردم/ بــه زمینی که از آن 
 برخاسته ام- آســیب پذیر و شکننده همچون 

رویاها - صفحه۲3
زمان در دوره  معاصر افقی است و همه در یک 
سطح قرار می گیرند و در دنیای مدرنیته نتیجه 
این اســت که آینده بهتر است. همین جا اشاره 
می کنم که اخوان نیز به آن می بالید و نوشــت: 
هیچ شک نباید داشت روز خوب تر فرداست.  اما 
شاملو این موضع مدرنیستی را شناخت و گفت 
چراغم در این خانه می ســوزد،آبم در این کوزه 
ایاز می خورد.  اکنون به فرمی دیگر ها کا در شعر 
پهنه بیکران مردن صفحه۲۴ با مفهوم فلسفی 
زمان برخورد می کند "چرا همیشــه احســاس 
می کنیم/ چیز کمی از دســت داده ایم/ و هنوز 
توان آن را داریم/ که بهتر درهم کوبیده شویم/ 
در برابر آنچه فردا از راه می رسد/ انسان زمان را/ 

و زمان انسان را/ می فرساید"
در این مجموعه به کلمات نامفهوم، پرتاب واژه 
و گزاره ها ی مناعی گونه و "خود ارجاع" به زبان 
برخورد نمی کنیم.  سابیر شاعر اسلوب و معادله 
اســت و اجازه می دهد مخاطــب محل اصابت 
شــعر را پیدا کند. بنابراین نباید از زاویه  یافت 
سیستم زبانی غیرقابل شناخت به این مجموعه 
نگاه کنیم "هیچ جســمی شریف تر از روحش 
نیســت/ وهیچ روحی شــریف-تر از جسمش/ 
باید رودرروی مرگ ایستاد/ باید تن را به زنجیر 
کشید/ باید به آرامی به نابودی-اش برخاست-

زمین همچنان می چرخد - صفحه۲9
معموا منتقدین یا بــه متن توجه می کنند یا 
مناسبات اخاقی شــاعر و پس از لحاظ کردن 

میزان آشــنایی نقــد را می آغازند.  کســی به 
دانش و رهیافت شاعر و مولفه ها  توجهی نشان 
نمی دهد. به خاطر همین نوع نگاه ها ی مرتجعانه 
اســت که منتقدین نمی توانند ماهیت زبانی را 
بشناسند و معموا از پیدا کردن یک شعر خوب 
در مجموعه عاجزند.  البته خوانش شعر همیشه 

سخت است. 
گفته شــده نقــد یعنی جوهر اثــر را دیدن نه 
تاثیراتی کــه در مخاطب ایجاد می کند. اما اگر 
این یگانه الگوی منتقد باشد چگونه می شود به 
رخداد نوشتار و مولفه ها  پرداخت؟ رخداد یعنی 
زمان مولف، دوام و زوال، اکندن فضا، تجدیدنظر، 
ارزیابی تضادها و مقصد. نمی توان اســتراتژی او 
را از شــعر او جدا کرد چون شــاعرانگی او در 
اســت که خودخواســته  معرض جریان ها یی 
نبوده انــد "در برابر هیچ چیــز و همه چیز/ به 
چشم ها یت گوش می سپارم/ تنها در چشم ها ی 
 توست که تنهایی را باور خواهم کرد" - روزهایی 

چون امروز - صفحه39
اعتراف می کنم انتقاد باعث می شــود دریافت 
عین ها ی زیبایی شــناختی تضعیف شــود اما 
تصدیــق کامل یــک مجموعه نیــز کار یک 
محافظه کار رادیکال اســت.  از سویی سرکوبی 
شعر شعور منتقد را نمی رساند.  به عنوان مثال 
تفاوت برخورد زیبایی شناســانه و منتقدانه با 
این شــعر معلوم اســت"همچون دانه برفی که 
بر زبان می نشــیند/ و آب می شود/ خنک و تازه 
است مردن/ من اما نباید زنده باز می گشتم" - 

گورهای تنگ  و  تاریک درون - صفحه36
ادبیــات را محل ترویج اخاق نمی داند و در پی 
ارجاع پیام اخاقی به مخاطب نیست.فردیت و 
تنهایی خود را ارجــح می داند "تکیه گاه هیچ 
کس نشــدن/ و کســی را در تعبیر ساده برادر 
نیافتن/ در پس سامی ســاده/ یا درهم آمیزی 
 بــا دردهــا و انکار شــدن ها " - پــس از مرگ 

بود - صفحه۴۲
او امیدوار نیست و می داند نشان دادن راه آسان 
برای پیــروزی و امیدواری وعده ها ی پوشــالی 
است "زیر فشار نرم یک لبخند/ غوطه خوردن 
در شــوراب زندگی/ در انبوه دردهایی که مدام 
تازه می شوند/...  فاصله بسیار است/ میان آنچه 
هستیم/ و می خواستیم" - آنهایی که از مرگ جا 

مانده اند- صفحه۴6
ادبیات او صادقانه است و از تردیدهای مخاطب 
سوءاستفاده نمی کند. هر چند استفاده از تردید 
یک تاکتیک ادبی از نوع روسی است" و زندگی 
چنان سگی که توله اش را به دندان گرفته باشد/ 
ما را به دندان گرفته و می برد" - آدم ها ی بیرون 

از زندگی - صفحه۵۵
در سراســر این مجموعه شاعر در یک گفتمان 
خصوصی به ســر می برد و اعتــراض خاموش 
او دیده می شــود.  بنابرین دلبســتگی خاصی 
به تولید ضد روایت نیــز در حین نگارش دارد 
"آمیزش دوباره ی گرد و خاک مردگان اســت/ 
در یگانگــی بی جان/ زمین/ این دایــره  آرام و 
سرگردان در فضا/ دشــت ها یی خاموش" - در 

گذر هولناک و ناتمام من - صفحه۵6
ممکن اسن کسی بپرسد چرا شاعر حین اتفاق 
هنری حضور دارد ؟ باید گفت ترسیم مضامین 
برای ها کا جایگزین خشــم است نه عصبانیت.  
بــرای همین مونولوگ و یکه گویی، جانشــین 
گفتگو و چندصدایی در شعر اوست. از این جهت 
حین اتفاق هنری حضور دارد و حضور او ایجابی 
است که شعر غیر پلی فونیک به وجود می آورد. 
خوشبختانه در تمام مجموعه او به اسطوره تن 
نداده و اسطوره زدایی از روشمندی ها ی اوست.  
البته مجموعه ها ی بعد او می توانند این جمله را 
منتفی یا تصدیق کنند.  اما آنچه واضح اســت 
او از ســنگفرش ها ی یونان عبور کرده و به این 
قول ارنست کاسیرر آگاه است که اسطوره سایه 

تاریک اندیشه بر زبان است.

سابیرهاکا؛ 
مدرنیته و مرگ نگاری

مجتبی حدیدی
منتقد

یادداشت

مشکات مالی آساک را متوقف کرد

کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین فنی 
و دستیاران بهداشتی دامپزشکی

به استناد ماده ۱3۱ قانون کار و آیین نامه مصوب هیئت 
وزیران، کانون با عنوان فوق در شرف تأسیس می باشد.

کلیه انجمن ها ی صنفی مربوط دارای مجوز معتبر از وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در صورت تمایل به عضویت، 
از تاریخ انتشــار این اطاعیه ظرف مدت ۷ روز می توانند 
درخواســت کتبی خود را به نشانی تهران، خیابان توحید، 

خیابان پرچم، پاک ۵9 طبقه دوم ارسال نمایند.
هیئت مؤسس:

۱- انجمن صنفی کارگری مســئولین فنی بهداشــتی و 
دستیاران بهداشتی دامپزشکی استان آذربایجان غربی

۲- انجمن صنفی کارگری مســئولین فنــی و ناظرین 
بهداشتی دامپزشکی استان تهران

3- انجمن صنفی کارگری مســئولین فنی بهداشــتی 
دامپزشکی استان مازندران

نماینده هیئت مؤسس: دکتر مهرداد تشکری
تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۶۸۶۳۶

اطاعیه پذیرش عضو

ریدلی اسکات کارگردان 
فیلم سینمایی گلدیاتور 
و رابین هود، قســمت 
جدید فیلم ســینمایی 
خواهــد  را  »بیگانــه« 
ســاخت. دنبالــه ای از 
فیلم سینمایی »بیگانه: 
پیمان« توســط ریدلی 
اسکات نویســندگی و کارگردانی خواهد شد. این فیلم در ژانر 
علمی - تخیلی و ترســناک است که نســخه اولیه آن در سال 
۱9۷9 به همین نام منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت؛ این 
خبر در مراســم چهل سالگی این فیلم تایید شد. گفته می شود 
این فیلم که قرار اســت با نام »بیگانه: بیداری« منتشر شود به 
صورت یک پیش درآمد از این مجموعه ســینمایی خواهد بود 
و به همین خاطر شــاهد حضور دوباره مایکل فاسبندر، کاترین 
واترسون ودنی مکبرید خواهیم بود. عاوه بر این فیلم قرار است 
دو پیش درآمد دیگر از این فیلم سینمایی پرفروش ساخته شود.
فیلم »بیگانه: پیمان« در گیشــه فــروش دو برابر بودجه ای که 
به خود اختصاص داده بود فروش کرد، اما به نســبت قســمت 
قبلی این مجموعه سینمایی در ســال ۲۰۱۲ به نام »پرومته« 
افت فــروش ۲۰۰ میلیــون داری را تجربه کــرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران به نقل از مووی وب، داستان این فیلم درباره 
گروهی از انسان هاســت که با ســفینه های خود روی سیاره ای 
نامعلوم فرود می آیند و ماجراجویی ترســناکی را آغاز می کنند 
 و در ادامه بــه موجودات فضایی بر می خورند که توســط یک 

ربات انسان نما...  

"شفت"  سینمایی   فیلم 
به کارگردانی تیم استوری 
 اکران بیــن المللی خود 
جهان  ســینماهای  در 
مــاه  چهاردهــم  از  را 
ژوئن ســال جاری آغاز 
"ساموئل  می کـــــند. 
بازیگــر  ال جکســون" 
مطرح ســینمای ها لیوود در این فیلم به نام فارسی "محور" به 
ایفای نقش پرداخته که به زودی در ســینما های جهان اکران 
بین المللی خود را آغاز خواهد کرد. ال جکســون عاوه بر این 
فیلم ســینمایی پر سر و صدای "شیشــه" را در آستانه اکران 
دارد. این فیلم ادامه ای بر دو فیلم "نشــکن" و "شکاف" است. 
فیلمی کــه وی با جیمز مک آوی و بــروس ویلیس همبازی 
شــده است. کارگردانی فیلم محور را "تیم استوری" کارگردان 
مطرح ها لیوود برعهده داشــته است. وی در کارنامه کاری خود 
آثار پرفروشــی همچون چهار شگفت انگیز را می بیند. سواری 
با هم ۲، چهار شــگفت انگیز: قیام موج سوار نقره ای، سواری با 
هم، چهار شــگفت انگیز و تاکســی از دیگران آثار استوری در 
زمینه کارگردانی هســتند. نگارش فیلمنامــه "محور" را کنیا 
هریس و الکــس بارنو بر عهده گرفته اند و این اثر ســینمایی 
اکران بین المللی خود در ســینما های ها لیوود را از چهارم ژوئن 
سال آینده میادی آغاز خواهد کرد. به گزارش میزان، ساموئل 
ال جکسون در فیلم سینمایی محور با بازیگرانی الکساندر شیب، 
آوان جوجیا، رجینا ها ل، تسی آشر، مت لوریا، سیلویا جفرینز، 

متود مان همبازی شده است.

انیمیشن »شهر اشباح« 
انیمه  شــاهکارهای  از 
رکــورددار  کــه  ژاپن 
باکــس آفیــس ایــن 
کشــور اســت، پس از 
۱۸ سال در چین اکران 
می شود. »شهر اشباح« 
کارگردانی ها یائــو  بــه 
میازاکی که به عنوان یک انیمه کاســیک شناخته می شود و 
جایزه اســکار را دریافت کرده از ۲۱ ژوئن در سینماهای چین 
اکران می شــود. این در حالی است که چین سال پیش در ماه 
دســامبر برای نخســتین بار یکی از آثار استودیو جیبلی یعنی 
انیمیشن »همسایه من توتورو« ساخته میازاکی را اکران کرده 
بود. »همســایه من توتورو« بیش از ۲6 میلیون دار در چین 
فــروش کرد و این 3۰ ســال پس از اکــران آن در ژاپن بود. 
میازاکــی لژیونی از طرفدارانش را در چیــن دارد که آثار او را 
از طریق دانلودها و دی وی دی های غیرقانونی دنبال می کنند. 
»شهر اشباح« جایزه اســکار بهترین انیمیشن را سال ۲۰۰3 
دریافت کرد. این انیمیشن ســال ۲۰۰۱ در ژاپن اکران شد و 
هنوز با فروش ۲۸۰ میلیون داری خود به عنوان پرفروش ترین 
فیلم تاریخ ســینمای ژاپن محســوب می شود. به گزارش مهر 
به نقل از ها لیوود ریپورتر، »شــهر اشــباح« داســتان جادویی 
دخترکی ۱۰ ســاله را روایت می کند که بــا والدینش تازه به 
شهری جدیدی نقل مکان کرده اند و او از این جابه جایی ناراضی 
است. آن ها راه خانه جدید را گم می کنند و با عبور از یک تونل، 

وارد مکانی سرسبز و آرام می شوند که...

»شهر اشباح« می آید»شفت« می آیداسکات »بیگانه«  می سازد

اعتصاب؛ »لوور« را تعطیل کردشکایت رادان از دنیای هنر
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آسيب ديدگان حوادث

سركالنتر هفتم پليس پايتخت، 
و  ــارق  س ــك  ي ــتگيرى  دس از 
ــتگاه  ــه 25 دس ــتش ك همدس
ــل  مقاب از  را  ــيكلت  موتورس
ــران  ــهر ته ــتان هاى ش بيمارس
ــر داد.  ــرقت برده بود، خب به س
ــرهنگ  س ــنا،  ايس ــزارش  به گ
ــتعلى جليليان در اين باره  دوس
اظهار كرد: پس از اعالم چندين 
ــيكلت از  ــرقت موتورس فقره س

ــه موضوع در  ــيدگى ب ــتان هاى تهران رس ــل بيمارس مقاب
دستوركار قرار گرفت و تيمى از ماموران كالنترى بهارستان، 
براى رسيدگى به موضوع وارد عمل شدند. وى اضافه كرد: 
ــت تا اينكه روز دوشنبه ششم خرداد،  بررسى ها ادامه داش
ماموران مقابل يكى از بيمارستان ها متوجه فردى مى شوند 
ــتگاه موتورسيكلت سبز به مقابل بيمارستان  كه با يك  دس
ــيكلت خود به سمت  مراجعه كرده و پس از پارك موتورس
ــيكلت پارك شده سفيد رنگ مى رود و با يك  يك موتورس
ــوئيچ آن را تخريب مى كند كه  ــت ساز، شكل س ابزار دس
بالفاصله ماموران به سمت وى رفته تا او را دستگير كنند. 
ــعى كرد كه  ــده بود س متهم كه متوجه حضور ماموران ش
ــا ماموران وى  ــود ام ــيكلت خود از محل دور ش با موتورس

ــرار داده و  ــت تعقيب ق را تح
ــرهنگ  س كردند.  ــتگير  دس
ــه انتقال  ــاره ب جليليان با اش
ــرى و انجام  ــه كالنت متهم ب
ــى از وى افرود: سارق  بازپرس
در جريان بازجويى هاى انجام 
ــده به جرم خود مبنى بر  ش
ــيكلت هاى  موتورس ــرقت  س
ــل  مقاب در  ــده  ش ــارك  پ
ــراف و به  ــتان ها اعت بيمارس
ــتى با يكى از سارقان حرفه اى به نام «ميعاد» اشاره  همدس
ــتى وى  ــرقت با همدس ــرد و گفت تا كنون 25 فقره س ك
ــت. همچنين در بازرسى بدنى از وى دو عدد  انجام داده اس
ــتكارى شده براى شكستن قفل  سوئيچ موتورسيكلت دس
ــيم مخصوص باز كردن موتورسيكلت  موتور، سوهان و س
كشف شد. بر اساس گزارش پليس سركالنتر هفتم پليس 
ــراف متهم، ماموران دومين  پايتخت در پايان گفت: با اعت
سارق اين پرونده را نيز شناسايى و دستگير كردند. وى نيز 
ــتى با متهم دستگير  ضمن اعتراف به جرم خود به همدس
ــده اقرار كرد و  هر دو سارق پس از تكميل پرونده براى  ش
تحقيقات بيشتر به پايگاه هفتم پليس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شدند.

ــا مواد  ــس مبارزه ب ــس پلي رئي
ــف  كش از  ــت،  پايتخ ــدر  مخ
ــاك  ــرم تري ــو و 600گ 96كيل

ــى، در  ــات پليس ــك عملي در ي
ــتگيرى  اتوبان تهران-قم و دس
ــر داد.  ــوداگر مرگ خب يك س
ــرهنگ  س ــنا،  ايس ــزارش  به گ
ــنده، درباره كشف  محمد بخش
96 كيلوگرم ترياك و دستگيرى 

اين سوداگر مرگ گفت: ماموران 
ــتم اين پليس از طريق اقدامات پليسى اطالع  پايگاه هش
ــه نام «نصير» در  ــوداگران مرگ ب پيدا كردند يكى از س
ــترده اى  ــوزه قاچاق و ترانزيت مواد مخدر فعاليت گس ح
ــتگيرى وى در  ــايى و دس ــه همين منظور شناس دارد ب
دستور كار خود قرار قرار گرفت. وى ادامه داد: با گسترش 
ــترده  ــن مرحله تحقيقات گس ــى ها و انجام چندي بررس
پليسى مشخص شد متهم به تازگى مقاديرى مواد مخدر 
را از قاچاقچيان استان فارس خريدارى و قصد دارد آن ها 
را با يك دستگاه خودرو پژو پارس به سمت تهران انتقال 
ــب دوم خردادماه  ــوع نيمه ش ــه دنبال اين موض دهد. ب
تيم هاى عملياتى پايگاه هشتم پليس مبارزه با مواد مخدر 
ــى و با همكارى  ــا مرجع قضاي ــب ضمن هماهنگى ب فات

ــن پليس به  ــت جاده اي گش
ــهر  ــاى مواصالتى ش محوره
ــدند و پس از  تهران اعزام ش
ــت زنى  ــاعت گش چندين س
متهم  ــودروى  خ ــد،  هدفمن
ــان قم- ــدوده اتوب را در مح

ــرده و به  ــاهده ك تهران مش
ــد.  ــت دادن ــان ايس وى فرم
ــنده، با بيان  ــرهنگ بخش س
ــس از صدور  ــه متهم پ اينك
ــرعت خود را  ــه ماموران س ــت بدون توجه ب ــان ايس فرم
ــز عمليات تعقيب وگريز  ــش داد، گفت:  ماموران ني افزاي
پليسى را به اجرا گذاشتند و با رعايت قانون به كارگيرى 
ــه تير هوايى و دو تير مستقيم  ــالح اقدام به شليك س س
ــه در نهايت  ــتيك عقب خودرو كردند ك ــمت الس به س
ــورد با گارد ريل  ــافتى دراثر برخ خودرو پس از طى مس
ــدت مجروح شده بود پس  ــد و متهم كه به ش واژگون ش
ــط اورژانس به بيمارستان منتقل شد.  از دستگيرى توس
ــى از خودرو 96 كيلو  ــاس گزارش پليس، در بازرس بر اس
ــف شد. در حال حاضر نيز  و 600  گرم افيون ترياك كش
پليس شناسايى و دستگيرى ديگر افراد مرتبط با اين در 

پرونده را در دستور كار قرار داده است.

دستگيرى سارق موتورهاى 
پارك شده مقابل بيمارستان ها

دستگيرى سوداگر مرگ 
فرمانده انتظامى مراغه از دستگيرى حفاران در اتوبان تهران- قم

ــتگاه حفارى  ــف يك دس ــاز و كش غيرمج
خارجى از آنان در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ رضا اصالنى فر در گفت وگو با ايرنا 
افزود: مأموران پليس آگاهى اين شهرستان 
ــرل خودروهاى  ــت زنى و كنت در حين گش
ــودروى پژو  ــتگاه خ ــه يك دس ــورى ب عب
ــد.وى  كردن ــف  متوق را  آن  و  ــكوك  مش
ــى از اين خودرو، يك  ــه داد: در بازرس ادام
دستگاه حفارى غيرمجاز خارجى به ارزش 
ــد.  ــف و توقيف ش 250ميليون تومان كش

ــه حفار غيرمجاز نيز در  وى اضافه كرد: س
ــتگير و براى تكميل پرونده  اين ارتباط دس
تحويل مقام قضائى شدند.وى با بيان اينكه 
ــودجويان و قاچاقچيان از  ــا س ــورد ب برخ
اولويت هاى پليس است، افزود: شهروندان 
ــوارد  م ــه  هرگون ــاهده  مش ــورت  ص در 
ــكوك مراتب را به سامانه 110 پليس  مش

اطالع دهند.

ــس راهنمايى و  ــانى پلي ــز اطالع رس مرك
ــزرگ از واژگونى تريلى  ــران ب رانندگى ته
حامل خودرو هاى صفر خبر داد. به گزارش 
ــنبه  ــاعت 10:40 روز سه ش ــزان، در س مي
ــر خودرو بر  ــتگاه تريل 7خردادماه يك دس

ــگرى در مسير غرب  در بزرگراه شهيد لش
ــرق به دليل تغيير ناگهانى در مسير  به ش
ــانحه  ــار واژگونى گرديد و بر اثر اين س دچ
خودرو هايى كه در حال حمل شدن توسط 
ــقوط  ــطح محور س ــن تريلر بودند در س اي
ــنگين دراين  كرده و باعث ايجاد ترافيك س

مسير گرديدند.
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فرمانده انتظامى غرب استان تهران از كشف 372 كيلو و 670 گرم ترياك 
در پوشش زغال سنگ خبر داد. به گزارش ايسنا، سردار محسن خانچرلى 
در اين باره گفت: با به دست آوردن اخبار و اطالعاتى مبنى بر اينكه فردى 
قصد دارد مقادير قابل توجهى مواد مخدر را با يك دستگاه تريلر در پوشش 
بار تجارى به غرب استان تهران انتقال دهد، بررسى موضوع در دستور كار 
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.  وى افزود: با تالش شبانه 
روزى ماموران و رصد فعاليت و تحركات اين فرد مشخص شد كه قرار است 
محموله مذكور با استفاده از يك دستگاه تريلر در پوشش بار زغال سنگ به 
غرب استان تهران منتقل شود.  وى اظهار داشت: بالفاصله اكيپى از ماموران 
پس از پايش و كنترل محور وحيديه  شهرستان شهريار،  خودرو تريلر را 
شناسايى كرده و در يك فرصت مناسب با رعايت كليه جوانب احتياطى وارد 
ــده و موفق به توقف خودرو مذكور شدند.  فرمانده انتظامى غرب  عمل ش
استان تهران گفت : در بازرسى از تريلر،  372 كيلو و 670 كيلو كه به صورت 

ماهرانه در بار تجارى زغال سنگ جاساز شده بود، كشف شد.

سرپرست فرماندهى مرزبانى آذربايجان غربى از كشف 2 كيلوگرم شمش 
ــرز بازرگان خبر  ــارد و 600 ميليون ريال در م ــال به ارزش 11 ميلي ط
ــريح اين خبر اظهار  ــرهنگ فردين پيرى در تش داد. به گزارش ايلنا، س
داشت: در راستاى تشديد اقدامات كنترلى و مقابله قاطع با ورود و خروج 
كاالى قاچاق، مأموران پست كنترل مراقبت مرزى بازرگان حين كنترل 
ــافران خروجى از خاك جمهورى اسالمى ايران به كشور  و بازرسى مس
ــدند و آن را مورد بازرسى قرار دادند.  ــايه، به يك نفر مشكوك ش همس
وى افزود: ماموران مرزبانى در بازرسى بدنى از فرد مذكور، موفق شدند 
ــه برگه گمرگى را  ــمش يك كيلويى طال فاقد هرگون ــداد 2 عدد ش تع
ــف كنند.  ــازى كرده بود، كش كه به طرز ماهرانه اى در كفش خود جاس
سرپرست فرماندهى مرزبانى آذربايجان غربى با اشاره به اينكه بر اساس 
نظر كارشناسان ارزش ريالى اين دو شمش 11 ميليارد و 600 ميليون 
ريال است، تصريح كرد: متهم به همراه طالى كشف شده پس از تشكيل 

پرونده، تحويل مراجع قضائى شد.

ــط مردى 37  ــلحه توس ــها با اس ــتن موش كش
ــگاه خودرو در خيابان  ــاله كه صاحب نمايش س
ــت، زن عابر را مجروح كرد. به گزارش  ابوذر اس
باشگاه خبرنگاران، خبر زخمى شدن يك زن 47 
ساله بر اثر اصابت تير سالح ساچمه اى در خيابان 
ابوذر به مركز فوريت هاى پليسى 110 اعالم شد 
كه با هماهنگى هاى انجام شده تيمى از مأموران 
كالنترى 149 امام زاده حسن(ع) براى تحقيقات 
ــدند. با  ــى پيرامون ماجرا وارد عمل ش و بررس

ــخص شد،  حضور مأموران در محل حادثه مش
ــگاه خودرو  ــاله كه صاحب نمايش مردى 37 س
ــالح ساچمه اى در  ــت، با س در خيابان ابوذر اس
ــتن موشها از جوى آب  حال فرارى دادن و كش
ــگاه بوده كه تير به سمت يك زن  مقابل نمايش
ــطحى  ــرده و وى را به صورت س ــر كمانه ك عاب
ــن حادثه، با توجه  ــى كرده بود. مجروح اي زخم
ــت كرد  ــطحى بودن جراحات اعالم گذش به س
ــت كه براى تفريح  ــرد جوان نيز عنوان داش و م

ــت اما به جرم حمل  ــدام به اين كار كرده اس اق
ــالح و استفاده از آن در اماكن عمومى منجر  س
ــدن شهروندان بازداشت  به تهديد و مجروح ش
شد.سرهنگ محمدرضا ملكوتى؛ رئيس كالنترى 
149 امام زاده حسن(ع) با اعالم اين خبر گفت: 

ــتفاده  ــور در كالنترى به جرم اس متهم با حض
بدون مجوز سالح، توسط مراجع مرتبط، اعتراف 
و پس از تكميل پرونده براى رسيدگى به مرجع 

قضايى منتقل شد.

ــال كه از افسردگى رنج مى برد، منزل  مرد ميانس
ــگاه  ــيد. به گزارش باش پدرى اش را به آتش كش
ــوزى در يك  خبرنگاران، خبرى مبنى بر آتش س
ساختمان مسكونى در شهرك گلها به پليس 110 
ــد كه به سرعت مأموران  ــانى اعالم ش و آتش نش

كالنترى 164 قائم و آتش نشانان به محل حادثه 
ــدند. با حضور نيروهاى امدادى مشخص  اعزام ش
شد طبقه اول يك ساختمان دچار حريق شده و 
آتش به طبقه دوم نيز سرايت كرده است. دقايقى 
ــد كه اين  ــخص ش بعد پس از اطفاى حريق مش

حادثه عمدى صورت گرفته و مردى 48 ساله اقدام 
به آتش زدن منزل كرده است. بررسى هاى بيشتر 
ــان داد عامل اين حادثه مبتال به افسردگى و  نش
بيمارى روانى و تحت درمان پزشك بوده و محل 

حادثه نيز منزل پدرى وى است.

ریاک ف  ک
گ در بار زغال 

اچاق  م طالی  ف  ک
در مرز بازرگان

روح کرد ا با ا «زن عابر» را م ک موش 

ید زل پدری اش را ب آ ک ال م مرد میا

رئيس كالنترى تهرانپارس، از دستگيرى گارسون 
يك رستوران به جرم برداشت غيرمجاز از كارت 
ــتورانش براى پرداخت  ــه تن از مشتريان رس س
ــنا،  ــر داد. به گزارش ايس ــرش خب مهريه همس
ــاره اظهار  ــگرنيا در اين ب ــرهنگ مجيد عس س
ــهروند  ــه ش ــرقت از س كرد: خبرى مبنى بر س
ــرق تهران به مركز  ــتورانى در محدوده ش در رس
ــى 110 اعالم شد كه بالفاصله  فوريت هاى پليس
ــيدگى  تيمى از مأموران كالنترى تهرانپارس رس

ــتور كار قرار داده و به محل  به موضوع را در دس
ــدند. وى ادامه داد: در بررسى هاى اوليه  اعزام ش
مشخص شد كه سه تن از مشتريان يك رستوران 
به خاطر خالى شدن كارت عابر بانكشان توسط 
ــتوران به پليس  ــون هاى اين رس ــى از گارس يك
شكايت كرده اند. تحقيقات از شكات نشان داد كه 

ــتوران با اخذ كارت عابربانك از اين  گارسون رس
ــده كه قصد دريافت وجه  سه مشترى مدعى ش
ــاب آنها را دارد اما با خروج  ــويه صورتحس و تس
ــون و 600  ــاً مبلغ 5 ميلي ــتوران، مجموع از رس
ــاب  ــت و به حس هزار تومان از كارت آنها برداش
ــگرنيا  ــرهنگ عس ــتش واريز كرده بود. س دوس

ــى ها از سوى ماموران صورت گرفت  افزود: بررس
ــون كه پس از برداشت  تا اين كه مخفيگاه گارس
ــود در محدوده  ــه ب ــل گريخت ــاز از مح غيرمج
تهرانپارس شناسايى شد و متهم با هماهنگى از 
ــوى مرجع قضايى در مخفيگاهش بازداشت و  س
براى تحقيقات به كالنترى منتقل شد. بر اساس 

ــده به  گزارش پليس متهم در تحقيقات انجام ش
به جرم خود مبنى بر برداشت غيرمجاز از حساب 
ــه مشترى رستوران اعتراف و عنوان كرده  اين س
ــت كه همسرش پس از طالق مهريه اش را به  اس
اجرا گذشته است و وى مجبور شده براى تامين 
ــابقش، اقدام به اين كار  اقساط مهريه همسر س
كند. رئيس كالنترى تهرانپارس در پايان گفت: با 
اعتراف متهم، پرونده تكميل و براى رسيدگى به 

دادسرا ارجاع شد.

ــى فرماندهى  ــاون اجتماع مع
ــرق  غ از  ــتان  اس ــى  انتظام
ــدن، چهار نفر در رودخانه  ش

ــتان آمل خبر  ــل وانا در شهرس ــراز حوالى پ ه
ــرهنگ مسعود تقديسى  داد. به گزارش ايلنا، س
ــاعت  ــى با اعالم اين خبر، گفت: در س الريجان
ــب  15 و 30 دقيقه روز 6 خردادماه، در پى كس

خبرى از مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر 
وقوع غرق شدگى در رودخانه هراز در حوالى «پل 
وانا» ماموران انتظامى پاسگاه «گزنك» سريعاً به 
محل حادثه عزيمت كردند. وى تصريح كرد: در 
بررسى هاى اوليه از سوى پليس مشخص شد، 

ــاله حين بازى در كنار رودخانه  نوجوانى 10س
ــان هراز به دليل سهل انگارى به داخل  خروش
رودخانه سقوط كرد و دچار حادثه شد.سرهنگ 
ــى با بيان اينكه در پى وقوع اين حادثه،  تقديس
مادر اين كودك كه براى نجات جان فرزندش به 
داخل رودخانه رفت كه وى نيز غرق شد، گفت: 
پس از اين حادثه، مردى 36ساله كه برادر اين 
ــانى پس  خانم بوده نيز براى كمك و امداد رس
ــدن به رودخانه، وى نيز غرق شد.اين  از وارد ش

مقام انتظامى ادامه داد: با وقوع 
ــور عوامل  ــن حادثه و حض اي
ــداد و نجات جمعيت هالل  ام
ــدگان  ــاد دو نفر از غرق ش احمر تاكنون اجس
كشف و از آب بيرون كشيده شد و تالش براى 
ــاله كماكان ادامه  ــد پسربچه 10س كشف جس
ــرهنگ تقديسى با اشاره به وقوع حادثه  دارد.س
مشابه در همين روز در رودخانه هراز، افزود: در 
ساعت 15روز گذشته 6خردادماه زنى 26ساله 
ــراز در حال عكس گرفتن  ــار رودخانه ه در كن
ــهل انگارى به داخل رودخانه  بوده و به دليل س

سقوط كرد و غرق شد.

ــذه گفت: حمله  ــتان اي فرمانده انتظامى شهرس
خرس به 2 نفر در ارتفاعات بخش سوسن از توابع 
ــتان ايذه موجب مرگ يك نفر و زخمى  شهرس
ــزارش ايلنا، حجت  ــد. به گ ــدن فرد ديگر ش ش

سفيدپوست در تشريح اين خبر اظهار داشت: در 
ــاله  اين حادثه يكى از اين افراد كه مردى 44 س
بود، جان خود را از دست داد و فرد ديگر نيز دچار 
ــد. وى در خاتمه خاطرنشان كرد:  مصدوميت ش

حال عمومى مصدوم اين حادثه مساعد است، وى 
هم اكنون در مركز درمانى روستاى جنگه موسوى 
تحت درمان است و در صورت نياز به بيمارستان 

شهداى ايذه منتقل خواهد شد.

ــمومان بيمارستان خورشيد  رئيس بخش مس
ــموم مشروبات  اصفهان گفت: از تعداد 46 مس
ــته 5 نفر  الكلى در اصفهان طى روزهاى گذش
فوت شدند و مابقى درمان و مرخص شده اند. به 

گزارش عصر ايران، فرزاد قشالقى در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: نوشيدن اين مشروبات طى روزهاى 
ــته در مجموع 46 نفر را مسموم و راهى  گذش

بيمارستان كرد. 

راز فر در رودخا  دن ۴  غرق 

ای گذا دوم بر  بی م خرس در ایذه ٢ ک و م ی  ک روبات ا یدن م و مرگ بر اثر 

ری اط م امی ا ر برای 
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آفتاب یزد- گروه اینفوگراف�ی: موافقان و مخالفان حضور 
زنان در ورزش��گاه ها آن را از جنبه ها  مختلف مورد بررسی  قرار 
می دهند برخی از مخالفان حضور زنان نظر علمای دینی مبنی 
بر اختاط مرد و زن را در ورزشگاه ماک قرار داده و آن را یکی 
از دایل راه ندادن زنان به ورزش��گاه می دانند و برخی در پاسخ 
می گویند زنان در جامعه حضور دارند و اگر اختاطی هم باشد 

در جامعه اتفاق می افتد. 
کسانی هم هستند که می گویند حضور زنان در ورزشگاه به علت 
اینکه الفاظ خاص صورت می گیرد درس��ت نیست اما موافقان 
حضور زنان در جامعه از آمارهایی می گویند که حضور زنان در 
ورزش��گاه ها  از میزان تنش و چالش ها یی که در نبود آنها اتفاق 

می افتد، می کاهد.
هر چه که باش��د این موضوع جز ش��عار ها ی انتخاباتی برخی 
نامزدهای انتخابتی بوده و وعده حضور زنان یکی از دغدغه ها ی 
فعالی��ن حقوق زنان اس��ت، برخی از افراد نی��ز با مطرح کردن 
ای��ن موضوع که رفتن و یا نرفتن زنان به ورزش��گا ها اصا جزو 
اولویت های جامعه نیس��ت می خواهند آب پاکی را روی دست 
زنان مشتاق حضور در ورزشگاه ها  بریزیند، اما فعالین حقوق زنان 

معتقدند که حضور زنان در ورزشگاه جزئی از حقوق آنها است و 
می بایست به آنها داده شود هرچند که ناچیز باشد، آنها می گویند 
راه ندادن زنان در ورزشگاه هیچ توجیه ندارد و نمی توان به این 
بهانه آنها را از حقشان محروم کرد چرا که اگر این حق ناچیز آنها 

داده نشود رفته رفته محدودیت ها  بیشتر خواهد شد.
در س��ال های دهه ه��ای هفت��اد و هش��تاد ای��ن موض��وع با 
درخواس��ت زنان برای دیدن بازی های ورزشی خصوصاً فوتبال 
)ک��ه محبوبترین ورزش ایران اس��ت( جدی تر ش��د و فش��ار 
کنفدراس��یونهای ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به 
این ممنوعیت ابعاد تازه تری به این موضوع داد. در همایش های 
انتخاباتی ریاست جمهوری سال 96 وقتی درب سالن 12 هزار 
نفری آزادی به روی طرفداران روحانی باز شد و طیف عظیمی 
از زنان در این ورزش��گاه حضور پی��دا کردند و بر صندلی ها یی 
که سال ها آروزی نشستن بر آن را داشتند، نشستند، همزمان 
شعارهای رفع ممنوعیت زنان سر داده شد. در همین همایش 
ب��ود که الهام پاوه نژاد بازیگر س��یما گفت: »من برای اولین بار 
اس��ت که به  ورزش��گاه می آیم و امیدوارم بعد از انتخابات هم 

بتوانم به ورزشگاه بیایم.«

دخت��ران جوان حاضر در این همایش نیز بنر ها و تابلو هایی در 
دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود »بعد از انتخابات 

هم باز می توانم به ورزشگاه بیایم؟« 
بار ها  شده که دختران جوان با تغییر شکل ظاهری خود سعی 
کردند در ورزشگاه ها  حضور پیدا کنند که در برخی موارد موفق 
و در مواردی هم گرفتار و از ورزش��گاه اخراج شدند اما موارد نه 
چندان زیادی نیز بوده که زنان تواتسته اند در ورزشگاه ها  حضور 

پیدا کنند و بازی ها ی مورد عاقه خود را تماشا کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر این اس��ت که زن��ان غیر ایرانی که به 
همراه کاروان ها ی ورزشی در ایران حضور پیدا می کنند و آنهایی 
برای تشویق تیم کشورشان به ایران می آیند می توانند به راحتی 

و بدون اینکه برخوردی با آنها بشود در ورزشگاه حضور یایند.
به نظر می رسد در سال ها ی اخیر فضای حضور زنان در ورزشگاه 
هموار تر شده است به طوری که خبرهایی از شورای عالی انقاب 
فرهنگی به گوش رسید که این موضوع را در این شورا بررسی 
کرده و موافقان و مخالفان نظر خود را اعام کرده اند و همچنین 
گفته شد که حضور زنان در استادیوم ها ی ورزشی پیچیدگی ها ی 

خاص خود را دارد و باید بررسی ها ی زیادی شود.

چالش حضور زنان در استادیوم

نخستین حضور زنان) والیبال(
نخس��تین حضور زنان در ورزش��گاه آزادی در 
س��ال1۳۷۷ و در جریان اس��تقبال از بازیکنان 
تیم ملی که توانسته بودند به جام جهانی 199۸ 
صع��ود کنند اتفاق افتاد. با وج��ود آنکه از زنان 
ب��رای این حضور دعوت نش��ده بود ام��ا آنان با 
حضور خود توانستند در ورزشگاه حاضر شوند. 

واکنش رئیس فیفا به حضور زنان
در بازی کاشیما و پرسپولیس

سایت فیفا به نقل از »جیانی اینفانتینو« نوشت: 
»من ش��خصاً بسیار خوشحال ش��دم که برای 
اولین بار در ۴۰ س��ال اخیر به تماش��اگران زن 
ایران��ی اجازه داده ش��د تا مس��ابقه فوتبال را از 
نزدیک ببینند. این که بیش از یک هزار تماشاگر 
زن توانستند تیم مورد عاقه خودشان را تشویق 
کنند، در حقیقت بسیار مهم و حائز اهمیت است 
و باعث می شود این رقابت خاص تر هم باشد.«

نظرسنجی برای حضور زنان در استادیوم ها 
 مرکز افکار سنجي دانشجویان ایران )ایسپا( از مردم برای حضور زنان در ورزشگاه ها   در سال 96 نظرسنجی به عمل  آورد.

61.1 درصد مردم ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه ها هستند. نکته جالب توجه درباره ترکیب پاسخگویان این نظرسنجي است. در این پژوهش با حجم 
نمونه یک هزار و ۳1 نفر انجام گرفته، 51.6 درصد پاسخگویان مرد و ۴۸.۴ درصد زن بوده اند. همچنین ۳۷.9 درصد پاسخگویان داراي تحصیات دانشگاهي و 

62.1 درصد داراي تحصیات غیردانشگاهي بوده اند.

خبر کذب حضور زنان
در ش��هریور 1۳۸۷ خبرهایی مبنی بر این که 
زنان می توانند بازی های زیر نظر ای اف س��ی را 
تماشا کنند منتشر شد، اما به هفت دختری که 
برای دیدن بازی س��ایپا و بنیادکار به ورزشگاه 

آزادی رفته بودند اجازه ورود داده نشد.

درخواست دبیرکل فیفا 
از رئیس جمهور

اسفندماه 96 جانی اینفانتینو، دبیرکل فیفا، به 
ایران آمد و پس از دیدار با حسن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران، برپایه  قول او وعده  داد که زنان 
اج��ازه خواهند یافت برای تماش��ای بازی ها به 

ورزشگاه ها بروند.  

افزایش فشار 
فدراسیون جهانی فوتبال

در مهرماه 96 تع��دادی از زنان منتخب ایرانی 
با فشار فیفا اجازه یافتند برای تماشای مسابقه 
فوتبال در بازی دوستانه میان ایران و بولیوی در 
جایگاه ویژه بانوان در اس��تادیوم صدهزار نفری 

آزادی حضور پیدا کنند.

حضور گسترده زنان
در ورزشگاه آزادی

19آب��ان 9۷ در  ب��ازی فین��ال پرس��پولیس و 
کاشیمای ژاپن  ۸۰۰ زن ایرانی البته به صورت 
دس��ت چین ش��ده به اس��تادیوم آزادی رفتند. 
2۰۰تماشاگر زن هم که به صورت خودجوش به 
ورزشگاه آمده و پشت در مانده بودند در اواسط 
بازی به سکوهای آزادی راه پیدا کردند. با حضور 
این تماش��اگران آزادی میزبان 1۰۰۰ تماشاگر 

زن بود.

حضور دوم اما محدود
بار دیگر با همبستگی زنان کره ای، چهار دختر 
ایرانی توانستند در س��ال 1۳۷۸ وارد ورزشگاه 

آزادی شوند.

مواردی از  حضور مخفیانه 
< فروردین 1۳92 که یک دختر با تغییر چهره 
وارد ورزش��گاه آزادی ش��د و بازی اس��تقال و 

الهال را تماشا کرد.

< در هفت��ه هفده��م لی��گ برت��ر فوتب��ال 
ای��ران9۷-1۳96، در مس��ابقه بی��ن ف��واد و 
پرسپولیس یک دختر اهوازی با نام »شبنم« با 
هدف لغو منع حضور بانوان در ورزشگاه ها خود 
را به شکل پسر درآورد و این مسابقه را از نزدیک 

تماشا کرد.

< بازی استقال و العین در خرداد 1۳96 یک 
دختر استقالی که با ظاهر پسرانه وارد ورزشگاه 

شده بود توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

< در اسفند ماه 96 ، ۳5 زن که برای تماشای 
مس��ابقه فوتبال تیم ه��ای اس��تقال تهران و 
پرس��پولیس به ورزش��گاه آزادی رفت��ه بودند، 

بازداشت شده اند.

نظر یک کارشناس درباره 
حضور زنان در ورزشگاه 

انجم�ن  مق�ام  قائ�م  محب�ی،  مه�دی 
آسیب شناسی ایران:

< ورود زن��ان و خانواده ه��ا ب��ه ه��ر محی��ط 
اجتماعی، اشتغال، مدیریت، دانشگاه و سیاست 
به خودی خود مشکلی ندارد چراکه آنها نیمی 
از جمعیت کشور محسوب می شوند و کشور با 

حضور همه آحاد جامعه ساخته می شود.

< بررسی ها نش��ان داده که ورزشکاران زمانی 
ک��ه خانواده خ��ود را در ورزش��گاه می بینند یا 
حض��ور آنها را ح��س می کنند نتای��ج بهتری 

می گیرند.

دارای  ورزش��گاه ها  ک��ه  اس��ت  درس��ت   >
ناهنجاری هایی هس��تند اما آیا همه افرادی که 
وارد ورزشگاه می شوند فعالیت های ضد ارزشی 
و فرهنگی دارند؟ بی ش��ک زمانی که یک مرد 
با زن و فرزند و خواهرش به ورزش��گاه می رود 

ناهنجاری از خود بروز نمی دهد.

< این موضوعات باید به دور از جنجال مرتفع 
شود. چرا حضور زن ها و خانواده ها در سینماها 
ممنوع نیس��ت؟ مگ��ر هیجانات س��ینمایی از 
هیجانات فوتبالی کمتر اس��ت؟ آی��ا اتفاقی در 
س��ینماها رخ می دهد؟ خیر. بلکه اثرات مثبت 
حضور خانوادگی در س��ینماها ت��ا مدت ها در 

خانواده باقی می ماند.

نخستین حضور؛ 
زنان خارجی )فوتبال(

نخستین حضور زنان در هنگام یک بازی فوتبال 
در جری��ان بازی ایران و ایرلند در س��ال 1۳۸1 
اتف��اق افتاد که تعدد محدودی از زنان ایرلندی 
توانس��تند وارد ورزشگاه آزادی شوند. این امر با 
اعتراض زنان ایرانی مواجه ش��د چرا که معتقد 
بودن��د ممنوعیت حضور زنان فق��ط برای زنان 

ایرانی است.

تاش ها  برای حضور زنان
در آغ��از س��ال 1۳۸5 محم��ود احمدی ن��ژاد، 
رئیس جمهور ایران با ارس��ال نامه ای به رئیس 
س��ازمان تربی��ت بدنی خواس��تار فراهم کردن 

امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد.
ای��ن نامه ب��ا اظهارنظرهای متفاوت��ی در میان 
مس��ئولین کش��ور، نمایندگان مجلس شورای 
اسامی و خبرگزاری های خارجی همراه شد و با 
مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم 
نتوانس��ت آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود 

صرف نظر کرد. 

نخستین حضور 
زنان ایرانی )فوتبال(

نخس��تین حضور زنان ایرانی در ورزش��گاه های 
ای��ران به ب��ازی ای��ران و بحری��ن در مقدماتی 
جام جهان��ی 2۰۰6 بازمی گ��ردد. در این بازی 
که ای��ران به ج��ام جهانی صعود ک��رد، عاوه 
ب��ر زن��ان، رئیس جمه��ور وق��ت ای��ران نیز از 
تماش��اگران ویژه بود. فیلم آفس��اید، که درباره 
دختران��ی اس��ت که ب��رای ورود به ورزش��گاه 
 آزادی تاش می کنند نیز در طول همین بازی 

فیلمبرداری شد.



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

ــايخى ملى پوش تيم ملى بسكتبال گفت: هر تيمى  سجاد مش
كه در ليگ برتر بسكتبال شرايط و امكانات بهترى داشته باشد 

سال آينده به آن تيم خواهم رفت.
ــوص آخرين  ــزان، درخص ــو با مي ــايخى در گفتگ ــجاد مش س
ــوز اردو هاى  ــه اينكه هن ــت: با توجه ب ــرايطش اظهار داش ش
ــرادى ام را زير نظر مهران  ــده تمرينات انف ــروع نش تيم ملى ش
ــاهين طبع و مربيان تيم ملى پيگيرى مى كنم تا به آمادگى  ش

الزم دست يابم.

ــتانه تيم ملى پيش از  وى در مورد بازى هاى دوس
ــكتبال گفت: هر چقدر  ــور در جام جهانى بس حض
ــم و در تورنمنت هاى  ــا تيم هاى بزرگ بازى كني ب
ــطح باال حضور يابيم اين موضوع باعث مى شود  س
ــتر شود.  تا آمادگى  بازيكنان براى جام جهانى بيش

ــود  ــوى كادر فنى انتخاب مى ش اميدوارم هر بازيكنى كه از س
بازى هاى خوبى را در جام جهانى به نمايش بگذارد.

ــه تيم ملى  ــت حامد حدادى ب ــوص بازگش ــايخى در خص مش

گفت: هرچقدر بازيكنان شايسته تر در تركيب تيم 
ــئله مى تواند به  ــته باشند اين مس ملى حضور داش
ــا در جام جهانى به موفقيت  تيم ملى كمك كند ت
ــان تنها به دنبال اين هستند تا  ــيم. ملى پوش برس
ــد. اميدوارم  ــكتبال ايران دفاع كنن از حيثيت بس
ــويم،  ــرايط آيده آل راهى جام جهانى ش با بهترين تركيب و ش
ــاز  زيرا اين توانايى در ما وجود دارد تا در جام جهانى شگفتى س

شويم. خيلى خوشحالم حدادى دوباره به تيم ملى بازگشت.

چهارشنبه  8 خرداد 1398    شماره 5467

د شد رمربی ال اله  ژاوی با قراردادی ۲ 

ی اع ک ی د ا بال ایران در جام ج ک یثی ب ی از  ی خوا

باشگاه السد از انتخاب ژاوى به عنوان سرمربى جديد اين تيم براى دو سال آينده خبر داد.
در نهايت همانطور كه انتظار مى رفت، ژاوى جانشين فريراى پرتغالى در تيم السد شد. بازيكن 
سابق تيم قطرى و تيم ملى اسپانيا قرارداد خود را به مدت دو سال ديگر ولى اين بار در سمت 

سرمربيگرى تيم السد تمديد كرد.به اين ترتيب السد اولين تجربه مربيگرى ژاوى در فوتبال 
خواهد بود.

ديدار نيمه نهايى جام حذفى ساعت 21 چهارشنبه 
ــپوليس  ــپاهان و پرس ــان بين دو تيم س در اصفه
برگزار مى شود. به گزارش فارس، ديدار نيمه نهايى 
ــاعت 21 چهارشنبه  جام حذفى فصل 98-97 س
ــگاه نقش جهان اصفهان در حالى برگزار  در ورزش
مى شود كه بيش از يك هفته است دو تيم در فضاى 
ــانه اى كشور در حال زور آزمايى براى تصاحب  رس
سكوهاى بيشتر ورزشگاه هستند! پرسپوليسى ها 
خواهان تقسيم مساوى سكوها هستند اما سپاهان 
مى گويد ميزبان هستيم و بايد تماشاگر بيشترى در 
ورزشگاه خانگى داشته باشيم! تا لحظه نوشتن اين 
مطلب 70 درصد از ظرفيت ورزشگاه نقش جهان 
ــده و 30 درصد به  ــپاهان اختصاص داده ش به س
پرسپوليسى ها. همين اتفاقات در حالى رقم خورده 
ــابقه در  كه به جذابيت هاى فنى و زيبايى اين مس
ــده است. مسابقه اى كه  ــانه ها كمتر پراخته ش رس
ــب قهرمان ليگ برتر  ــاى قهرمان و ناي بين تيم ه
ــن بازى فصل از  ــود و مى تواند بهتري برگزار مى ش
ــود. مسابقه اى كه جمعى از  نظر فنى محسوب ش
ــورمان در آن حضور دارند  بهترين ها ى فوتبال كش
ــايد به  ــرمربيان دو تيم. ش از بازيكنان گرفته تا س
همين دليل است كه به اين مسابقه لقب الكالسيكو 
ايرانى داده شده است.با اين حال از آخرين مسابقه 
ــى در  ــگ برتر صحنه هاى دلخراش ــم در لي دو تي
ــد.  ــتان و اهالى فوتبال ثبت ش اذهان ورزش دوس
ــنگ پرانى و كتكارى روى سكوهاى  درگيرى و س
ــياه بود كه حتى  ــگاه آزادى آنقدر تلخ و س ورزش
ــوراى اسالمى به ماجراهاى  نمايندگان مجلس ش
اين مسابقه ورود كردند!هواداران پرسپوليس عليه 
ــعار دادند و هواداران سپاهان  سرمربى سپاهان ش
عليه پرسپوليسى ها،  حتى بازيكن سپاهان رسما 
ــرد! اين ها  تمام  ــپوليس را تهديد ك هواداران پرس
ــيكوى ايرانى ثبت شد.  تصاويرى بود كه از الكالس
ــايد حق با رسانه هاست كه فقط  ــرايط ش با اين ش
ــى اين بازى مى پردازند و نمى گويند كه  به حواش
ــپاهانى قرار  ــه دوره ليگ برتر مقابل س قهرمان س
مى گيرد كه تهاجمى ترين تيم اين فصل مسابقات 
بوده است. هرچند مديران دو باشگاه تالش كردند 
ــپاهان  ــياه آن بازى را پاك كنند و س خاطرات س
ــبت قهرمانى پرسپوليس تبريك گفت و  به مناس
پرسپوليس هم به اين نامه پاسخ محبت آميزى داد 
ولى هنوز كلنجار رفتن دو باشگاه بر سر اختصاص 
ظرفيت ورزشگاه ادامه دارد.برانكو كه با پرسپوليس 
ــرده در جام  ــى ليگ برتر هت تريك ك در قهرمان
حذفى يك ناكام بزرگ بوده است. پرسپوليس با او 
مقابل قشقايى شيراز باخت، از ذوب آهن و صنعت 
ــم در دو دوره مختلف جام حذفى  ــت آبادان ه نف
ــت خورد و از گردونه رقابت ها كنار رفت اما  شكس
ــور برانكو قطعا در اين بازى به دنبال كسب  پرفس
دومين جام قهرمانى است. او مى گويد براى بازى با 
سپاهان هيجان زده است. در آن سوى ميدان هم 
ــپاهان با امير قلعه نويى انگيزه هاى زيادى براى  س
پيروزى در اين مسابقه و فيناليست شدن در جام 
ــان اين مسابقه  ــيارى از كارشناس حذفى دارد. بس
ــام حذفى مى دانند و مى گويند  را فينال واقعى ج
ــد البته داماش  برنده اين بازى قهرمان خواهد ش

ــت را نمى توان  ــته دومى اس گيالنيان كه تيم دس
ــل روى كاغذ  ــت ولى  حداق ــش بازنده دانس از پي
شانس اين تيم براى قهرمانى زياد نيست.اميدواريم 
ــنبه شب در ماه مبارك رمضان شاهد يك  چهارش
ــيم با كمترين حاشيه و  بازى جذاب فوتبالى باش
ــونت هاى بى مورد روى سكوها!  درگيرى ها و خش
ــتان ايرانى اين نكته مهم را  اميدواريم فوتبال دوس
به خودشان يادآورى كنند كه بازنده شدن در يك 
مسابقه به معناى پايان دنيا نيست. بارسلونا در چند 
روز اخير دو جام مهم قهرمانى را از دست داد. ابتدا 
حذف از ليگ قهرمانان اروپا و بعد هم جام حذفى 
ــپانيا اما هواداران مغموم بارسلونا نه سنگى  در اس
ــكوهاى ورزشگاه كتكارى  پرتاب كردند نه روى س
كردند و فقط زانوى غم بغل كردند و روى سكوهاى 
ورزشگاه شاهد جشن تيم برنده بودند و آرام اشك 
ــتى  ــد! كاش بدانيم كه فوتبال براى دوس ريختن
ــتر است و ميدان جنگ و نبرد نيست آن هم  بيش
بين هموطنان در دو شهر مختلف.به هر حال همه 
ورزش ايران چهارشنبه شب تماشاگر جذاب ترين 
مسابقه باشگاهى ايران خواهد بود و اميدواريم  دو 
ــپوليس و سپاهان و هواداران شان در اين  تيم پرس
رقابت بزرگ سربلند شوند. فارغ از اينكه كدام تيم 

برنده مى شود كدام تيم بازنده.

 قلعه نویی: آقای حسن زاده ظلم پایدار نمی ماند
سرمربى سپاهان مى گويد دليل برخورد به زعمش 
ــان اصفهانى، حضور او روى  غيرعادالنه با زردپوش
نيمكت اين تيم است.به گزارش ايسنا، امير قلعه نويى 
ــش برابر  ــش از ديدار تيم ــت خبرى پي در نشس
پرسپوليس در چارچوب جام حذفى گفت: اين بازى 
ــت. بايد به همديگر احترام  يك جشن فوتبالى اس
بگذاريم و از خود فوتبال لذت ببريم. البته دوستان 
هر چقدر مى خواهند به من توهين كنند؛ مشكلى 
ندارد. طورى رفتار نكنيم كه به كسى آسيب برسد. 
ــانى كه به ورزشگاه مى آيند فرزندان من  همه كس
هستند. همه با اميد به ورزشگاه مى آيند اما برخى ها  
طورى رفتار مى كنند كه كسى آسيب مى بيند. باز 
ــم مى گويم كه مى توانند به من توهين كنند. به  ه
ــانند كه از بازى لذت ببريم. ــيب نرس همديگر آس

سرمربى سپاهان درباره اين بازى گفت: من بعد از 
بازى به خيابان نيامدم و استراحت كردم. خوشحالم 
مردم جشن گرفتند و به خيلى چيزها رسيدند. امير 
ــپاهان مظلوم بودند. اولين بازى اى  قلعه نويى و س
ــازى كرد، تيمش محروم بود.  كه امير قلعه نويى ب
ــتند تا من  ــال قبل بود. گذاش محروميت براى س
سرمربى شدم، اين تيم را محروم كنند. گران ترين 
گوجه دنيا براى امير قلعه نويى بود كه 20 ميليون 
تومان جريمه شد. خوشحالم كه خداوند به ما عزت 
ــن رفتارها هم جزو خوارى آنها ثمرى  مى دهد و اي
ندارد. تيم ما با همه بدرفتارى ها  و ناعدالتى ها  خوب 
نتيجه گرفت.قلعه نويى با تبريك به پرسپوليس و 
ــرى مسائل  برانكو به خاطر قهرمانى گفت: يك س
پيش آمده كه هوادران با هم رفتار درستى نداشته 
باشند. اميدوارم روز چهارشنبه نقطه عطف خوبى 
براى دو طرف باشد و بازى خوبى را ببينيم. توقعم 
ــت كه به  ــت. حق ماس ــدن يك بازى خوب اس دي
مرحله بعد صعود كنيم. حق داريم در فينال باشيم. 
پرسپوليس هم تيم خوبى است اما ما از نظر تيمى 
ــادابى داشتيم و  بعد از اتمام ليگ برتر، تمرينات ش
بازيكنان به مرز خودباورى رسيدند و مى توانستند 
ــوند. شايد يك جاهايى اشتباهات من و  قهرمان ش
ــى ها  بود. يك بازى هم با تيم دانشجويان  بدشانس
ــعيد آذرى به خاطر  ــتيم. از فرشاد كرمى و س داش
ــكر مى كنم.سرمربى سپاهان  دادن زمين به ما تش
خاطرنشان كرد: پرسپوليس خط ها فبك خوبى دارد. 
ما اين خطر را در تهران كنترل كرديم و پرسپوليس 
يك ضربه ايستگاهى داشت. قلعه نويى درباره اينكه 
سال آينده در سپاهان حضور دارد گفت: گزينه اول 
دوم  وسوم من سپاهان است. اصفهان و مردمش را 
ــپاهان و ذوب آهن را دوست دارم.  ــت دارم. س دوس
خاطرات خوبى در اين تيم ها دارم. من حرفم را رك 
ــم و بابت آن هم هزينه دادم. او با بيان اينكه  مى زن
بازيكن خارجى اين تيم بايد توان رقابت با تيم هاى 
ــد را داشته باشد، افزود: اميدوارم اين  الدحيل و الس
ــپاهانى درست كنيم كه در  توافق انجام شود و س
شان طرفداران تيم باشد. اگر توافق كرديم، مخلص 
ــتيم  و اگر نه مثل سابق طرفدار سپاهان  شما هس
ــپاهان در واكنش به اين سوال  هستم.سرمربى س

ــته و آيا  ــواره رابطه خوبى با برانكو داش ــه او هم ك
ــت به كاهش تنش ها روى  اين موضوع ممكن اس
ــن ناعدالتى ها  ــود، گفت: چرا اي ــكوها منجر ش س
ــى رخ دهد. قبل از بازى  ــد درباره امير قلعه نوي باي
مسئوالن حراست از من خواستند كه سكوها را آرام 
ــول نويدكيا اين كار را  كنيم و مهدى كيانى و رس
كردند. مسئوالن كميته انضباطى چرا اين رفتارها 
ــكو را آرام كرديم. 90 دقيقه به  را نمى بينند؟ ما س
ــى كردند. تورك و حسن زاده  من توهين و فحاش
ــچ كارى نكردند و گفتند چرا كنفرانس خبرى  هي
نرفتى؟ اصل قضيه را فراموش كردند. واقعا تعجب 
ــرا او وقتى  ــت كه چ مى كنم. تعجبم از تورك اس
ــت به اين موضوع ورود  ــئول كميته اخالق اس مس
ــد كه در برابر  ــرد. فكر كردم تقديرنامه مى دهن نك
ــى نداشتم. صد دفعه شده مربيان  توهين ها واكنش
ــم برانكو نيامده  ــت خبرى نرفتند. االن ه به نشس
است.قلعه نويى تاكيد كرد: فكر مى كنند مسئوالن 
اين رفتارها را نمى فهمند اما آقاى حسن زاده مردم 
مى فهمند. ظلم پايدار نمى ماند. ما وظيفه خودمان 
را داريم. چون از جنس فوتبال هستيم بايد جورى 
رفتار كنيم كه مردم از فوتبال لذت ببرند. اگر به من 
توهين شود به خاطر مشكالت اقتصادى و هزاران 
مشكل اشكال ندارد. ما مى گوييم اشكال ندارد. بهتر 
از اين است كه به جاهاى ديگر برود و آسيب پذير 
شود. باشگاه سپاهان كار بزرگى كرد و 30 درصد به 
ــم مهمان داد. قانونى وجود ندارد. قانون 10-90  تي
است و در فنيال 50-50 مى شود. من كه 20 سال 
ــتم اين موضوع را نديدم.وى  ــت در فوتبال هس اس
ادامه داد: روزى شاگردى پاى تخته كالس انگليسى 
رفت و معلم گفت ترجمه كن اما نتوانست و گفت 
ــكل  در دلم ترجمه كردم. اين قانون هم به اين ش
است. به بازيكنانم تاكيد كردم مصاحبه نكنند و فقط 
احترام بگذارند. آقاى على كريمى و دايى به سپاهان 
آمدند و تقدير شدند. جالل حسينى هم تقدير شد 
اما با ما چه رفتارى كردند؟ تفاوت را اينجا احساس 
ــگاه سپاهان جام نيست و  مى كنيد؟ همه چيز باش
اخالق و ورزش اهميت دارد. رفتارى كه با سپاهان 
ــده  ــن مى كنند در كجاى ايران ديده ش و ذوب آه
است؟ بايد نشان لياقت به اين باشگاه ها  بدهند.وى 
در واكنش به اين سوال كه آيا مربيان ايرانى در حد 
ــيون فوتبال زحمت  و اندازه او نبودند، گفت: فدراس
ــته چارچوب ها   ــد ولى در سال هاى گذش مى كش
ــيون  ــخص نبود. چندين تن از اعضاى فدراس مش
ــات رخ ندهد و  ــدوارم اين اتفاق ــدند. امي عوض ش
ــان را روى تيم ملى بگذارند.  هر دو گروه تمركزش
ــاختن تيم و وظيفه فدراسيون  وظيفه سرمربى س
ــت. مطبوعات و باشگاه ها  به  ــتادى اس كارهاى س
ــا افتخار ايران  ــئوليت م تيم ملى كمك كنند. مس
ــى روش بود و  ــت. يك رورزى ك ــردم ايران اس و م
ــت. بايد كمك كنيم ايران و  االن مربى ديگرى اس
ايرانى سربلند باشد.سرمربى سپاهان گفت: من 10 
ــت كه با خيلى ها  مبارزه مى كنم كه فقط  سال اس
ــته باشند. الحمداهللا دست آنها  ايرانى را قبول داش
ــال براى خيلى ها مشخص شد.  ــت س در اين هش
ــد، مى توانيم در همه رشته ها  ــتر آماده باش اگر بس

جزو 20 تيم اول باشيم.
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ــم ملى ژاپن در حالى به عنوان تيم ميهمان  تي
ــت اين  ــا آمه ريكا مى رود كه در فهرس به كوپ
ــازى ملى حضور دارند.  تيم 17بازيكن بدون ب
ــت نهايى تيم  ــزارش ايلنا، با اعالم فهرس به گ
ــا  آمه ريكاى 2019 برزيل  ملى ژاپن براى كوپ
ــم زير  ــامورايى ها با تي ــد كه س ــخص ش مش
ــن تورنمنت حاضر  ــود در اي ــاله هاى خ 23س

ــر به عنوان تيم  ــود. ژاپن همچون قط خواهد ب
ميهمان در كوپا آمه ريكاى برزيل حضور خواهد 
داشت. تورنمنتى كه از 14 ژوئن برگزار خواهد 
ــد.هاجيمه مورياسو سرمربى تيم ملى ژاپن،  ش
ــت نهايى خود براى اين  ــنبه فهرس روزسه ش
ــامى  رقابت ها را اعالم كرد كه در ميان آنها اس
ــازى ملى ندارند،  ــى كه حتى يك ب 17 بازيكن

ــوان به تاكه  ــود. در راس آنها مى ت ديده مى ش
فوسا كوبو، بازيكن 17 ساله اف سى توكيو اشاره 
كرد.همه اين بازيكنان در شرايط سنى مناسب 
براى حضور در المپيك توكيو 2020 قرار دارند 
و با هدف كسب تجربه بيشتر در كوپا آمه ريكا 

حاضر خواهند بود. مورياسو در اين رابطه گفت: 
من خيلى از بازيكنانى كه در شرايط سنى براى 
ــتند را به تيم ملى  بازى در المپيك توكيو هس
ــم اين بود تا اين بازيكنان  دعوت كرده ام. هدف
جوان، از لحاظ تجربه در شرايط ايده آلى براى 
المپيك 2020 قرار بگيرند. كوپا آمه ريكا براى 
آنها تورنمنتى فوق العاده خواهد بود و مى توانند 
ــان دهند. ژاپن  ــا ارزش هاى خود را نش در آنج
ــيلى، اروگوئه و اكوادور در  در اين رقابت ها با ش

گروه C قرار دارد.

ــال ذوب آهن اصفهان در آخرين بازى  تيم فوتب
ــيا به مصاف  ــه خود در ليگ قهرمانان آس معوق
ــتان مى رود. به گزارش فارس،  تيم النصر عربس
ذوب آهن براى انجام بازى با تيم النصر عربستان 
ــد دو بار به سفر خارجى برود آن هم  مجبور ش
ــابقه است!  در حاليكه ذوب آهن ميزبان اين مس
سبزپوشان اصفهانى اولين بار به عراق سفر كردند 
و منتظر برگزارى مسابقه بودند كه AFC اعالم 
كرد مسابقه به داليل امنيتى لغو شده آن هم در 
شرايطى كه النصر عربستان اصال به سوى عراق 
پرواز نكرده بود!به هر حال ذوبى ها مجبور شدند 
ــفر كنند تا اين بازى معوقه  اين مرتبه به قطر س
را انجام بدهند. صعود سبزپوشان ايرانى و النصر 
ــتان به مرحله يك هشتم ليگ قهرمانان  عربس
قطعى است با اين حال دو تيم براى صدرنشينى 
ــين اين گروه به مصاف  رقابت مى كنند. صدرنش

ــت و تيم دوم بايد  ــتان خواهد رف االتحاد عربس
مقابل الوحده امارات به ميدان برود.ذوب آهن در 
اين فصل با بازگشت هاى طاليى توانست شرايط 
خوبى براى خود و فوتبال ايران رقم بزند و اكنون 
تنها نماينده كشورمان در ليگ قهرمانان است. 
ذوب آهن بعد از اين مسابقه به تعطيالت خواهد 
ــابقه مرحله يك هشتم نهايى نيز در  رفت و مس
مردادماه آغاز مى شود.  ذوب آهن در اين مسابقه 
اوساگونا و ميالد فخرالدينى را به دليل محروميت 
در اختيار ندارد. اوساگونا را مى توان مرواريد سياه 
ذوب آهن ناميد كه گل هاى حساسى براى اين 
تيم زده است.به نظر مى رسد عليرضا منصوريان 
ــد و به  ــرمربى ذوب آهن باش فصل آينده هم س
ــم براى مرحله حذفى ليگ  همين دليل اين تي
قهرمانان قطعا تالش مى كند كه با جذب نفرات 

جديد بهتر و قدرتمندتر شود.

ــتان در اظهاراتى  كاپيتان تيم ملى واليبال لهس
عجيب صحبت هاى تند و زننده اى درباره ايران 
ــنيم، ميهاو كوبياك،  به زبان آورد.به گزارش تس
كاپيتان تيم ملى واليبال لهستان در مصاحبه اى 
گستاخانه به انتقاد از واليبال ايران و مردم ايران 
ــاى او به قدرى  ــت. لحن صحبت ه پرداخته اس
ــيون  ــتان از فدراس ــت كه مردم لهس زننده اس
ــته اند تا او را به خاطر  واليبال اين كشور خواس
ــانه هاى  آن تنبيه و جريمه كند.كوبياك به رس
ــتانى گفت: ايرانى ها هميشه طورى وانمود  لهس
مى كنند كه انگار بى گناه و بسيار عالى و خونگرم 
ــن آدم هاى دنيا  ــل ما بدتري ــتند و در مقاب هس
ــا مردمى بد ذات  ــتيم ولى به نظر من آنه هس
ــتند. اگر چه آنها خودشان را  و لعنت شده هس
ــاب مى كنند ولى   ــه «عرب» خط «پارس» و ن
ــود خارجى ندارد. ما  براى من چنين ملتى وج
ــتيم با آنها بازى كنيم  بعضى اوقات مجبور هس
ولى آنها براى من وجود ندارند. آنها مثل ماهى 
بدون افتخار و ضعيف هستند.كوبياك به فينال 
ــگاه هاى آسيا بين دو تيم پاناسونيك و  جام باش
شهردارى ورامين و حاشيه هاى جنجالى آن نيز 
اشاره كرد و گفت: خيلى به ندرت پيش مى آيد 
ــى بتواند مرا اينقدر عصبانى و از كنترل  كه كس
خارج كند. سن و شرايط جسمى ام به من اجازه 
نمى دهد كه وارد چنين حاشيه ها و جنجال هايى 

ــراى من جالب  ــائلى ب ــوم و اصًال چنين مس ش
نيست. به همين خاطر حريف بايد خيلى تالش 
ــاند.  ــه آن درجه از عصبانيت برس ــد تا مرا ب كن
ــتاد و به خانواده من  بازيكن حريف زير تور ايس
توهين كرد و وقتى من به طرف او رفتم، پشت 

هم تيم هايش مخفى شد و فرار كرد.

 واکنش فدراسیون والیبال به صحبت ھای
       توھین آمیز کوبیاک علیه مردم ایران

ــيون واليبال به صحبت هاى  ــت فدراس سرپرس
ــتان  لهس ــى  مل ــم  تي ــن  بازيك ــز  توهين آمي
ــل  ــان داد. به گزارش ميزان، ميش ــش نش واكن
ــتان در  ــاك بازيكن تيم ملى واليبال لهس كوبي
مصاحبه اى در خصوص مردم ايران صحبت هاى 
ــين داورى در  ــام داد.افش ــزى را انج توهين آمي
گفتگو با ميزان، در خصوص واكنش فدراسيون 
ــبت به اين موضوع اظهار داشت: در  واليبال نس
ــه اى كه با آقاى داورزنى داشتيم تصميم  جلس
ــيون جهانى  گرفتيم نامه اى را به رئيس فدراس
واليبال ارسال كنيم و از اين فدراسيون بخواهيم 
كوبياك را به كميته اخالق احضار كند.وى ادامه 
داد: ما به دنبال اين هستيم كه از مسير قانونى 
ــن موضوع را پيش ببريم. به هر حال كوبياك  اي
ــئوليت  ــردم ايران توهين كرده و بايد مس به م

صحبت هايش را بپذيرد.

ورزشى

ــبت به  ــيون كارگرى گفت: ما نس رئيس فدراس
ــكار كمتر ولى  ــته با تعداد ورزش دوره هاى گذش
با كيفيت بيشترى اعزام خواهيم كرد كه نتيجه 
خيلى بهترى از دوره هاى قبل هم خواهيم گرفت. 
به گزارش فارس، جواد رمضى رئيس فدراسيون 
ورزش هاى كارگرى در نشست خبرى مسابقات 
جهانى اسپانيا گفت: اين فدراسيون حدود 7 سال 
ــعه انگيزه در بين كارگران  قبل در راستاى توس
افتتاح شد. در اين فدراسيون 31 هيئت ورزشى 
ــى كه در دو  ــرى داريم و 27 انجمن ورزش كارگ
ــعه فعاليت مى كنند.  بخش فعال و در حال توس
اولين حضور رسمى ايران در ورزش هاى جهانى 
ــال 94 بود كه كاروان  كارگرى در خرداد ماه س
70 نفره در قالب 7 رشته ورزشى در كشور ايتاليا 

حضور پيدا كرد كه 59 ورزشكار در 8 تيم در اين 
رقابت ها مسابقه دادند و نهايتا مقام نهم را كسب 
ــال 96 برگزار شد كه  كردند. دومين دوره در س
دومين كاروان ايران هم به كشور لتونى اعزام شد 
كه 38 كشور و 5 هزار نفر ورزشكار در آن حضور 
ــتند. كاروان ايران هم با 109 ورزشكار مرد  داش
ــتند  ــكار زن در قالب 17 تيم توانس و 17 ورزش
ــب كنند و كاروان ايران را باز هم  45 مدال كس

ــانند. اما مقدمات سومين دوره  به مقام نهم برس
اين رقابت ها كه رقابت هاى جهانى كارگران است 
ــده و ما سعى كرديم فاكتور انگيزشى را  انجام ش
در بين كارگران ايجاد كنيم و با حضور كارگران 
در اين رقابت ها مى خواهيم اين امر محقق شود. 
ــورى را  ــابقات كش ــعى كرديم مس وى افزود: س
ــان ملى ما و  ــه اى برگزار كنيم كه قهرم به گون
ورزشكاران حرفه اى در آن حضور نداشته باشند 
ــكاران كارگر بتوانند از اين فرصت  و فقط ورزش
ــتفاده كنند و در اين رقابت ها حضور داشته  اس
باشند و تنها به دنبال پرورش نخبه هاى كارگرى 

ــت به مسابقات  ــتيم. كاروان ما كه قرار اس هس
ــپانيا  ــال 2019 در اس ــران در س ــى كارگ جهان
ــود، كاروانى كامال كارگرى است كه در  اعزام ش
اين كاروان كارگر نانوايى و كارگر شهردارى هم 
ــران نيز در  ــر كارگ ــاير قش حضور دارند. ما از س
اين كاروان داريم. كاروان ورزش هاى كارگرى با 
139نفر در 9 رشته ورزشى كه 68 مرد و 19زن 

ــان و 5تيم  ــه 11 تيم  آقاي ــب 16 تيم ك در غال
بانوان آن را تشكيل مى دهند اعزام خواهند شد. 
ــت: ويژگى هاى مهم اين  وى در ادامه اظهار داش
ــت كه براى اولين بار است كه تيم  كاروان اين اس
ــابقات جهانى اعزام مى شود  جودو بانوان به مس
ــر از ويژگى هاى اين كاروان  همچنين يكى ديگ
ــال  ــت. امس ــنا به اين رقابت ها اس اعزام تيم ش
ــيار بيشتر  ــاركت تيم هاى بانوان بس ميزان مش
ــت. رئيس فدراسيون  ــال هاى قبل شده اس از س
ــوال كه  ــخ به اين س ورزش هاى كارگرى در پاس

ــود  ــته هايى به اين رقابت ها اعزام مى ش چه رش
ــت: در بخش بانوان در رشته ها دو و  اذعان داش
ــز و پتانگ و در  ــى، جودو، تنيس روى مي ميدان
بخش آقايان رشته هاى دووميدانى، جودو، تنيس 
روى ميز، پتانگ، كاراته، واليبال ساحلى، كشتى 
ساحلى و كشتى فرنگى و شنا با شعار طاليه داران 
ــد.  ــق توليد به اين رقابت ها اعزام خواهند ش رون
ــيون ورزش هاى كارگرى در پاسخ  رئيس فدراس
ــته چه  ــبت به دوره گذش ــوال كه نس به اين س
تعداد مدال كسب مى كنيد، خاطرنشان كرد: اگر 
ــبت به دوره گذشته مدال هاى  اتفاقى نيفتد نس
ــب مى كنيم چون كاروان ما كيفى  بيشترى كس
است و قطعا عملكرد بهترى از دوره هاى گذشته 
ــت. در اين دوره جمعيت بيشترى  خواهيم داش
ــورهاى مختلف  ــترى از كش ــكاران بيش و ورزش
حضور دارند اما ما با تعداد ورزشكار كمتر نسبت 
به دوره گذشته مى خواهيم نتايج بهترى كسب 

ــى وزارت كار  كنيم. حيدرى مديركل امور ورزش
هم در اين نشست گفت: از رسانه ها مى خواهيم 
ــتر بپردازند چون براى  ــه ورزش كارگرى بيش ب
ــترى ايجاد  ــان انگيزه بيش ــران و كارفرماي كارگ
ــانه ها به مسابقات جهانى  مى شود اميدوارم رس
كارگران كه در اسپانيا برگزار مى شود به صورت 
ــش دهند.  ــژه بپردازند و اين رقابت ها را پوش وي
ــت كاروان اعزامى  ــر سرپرس ــم صادقى ف ابراهي
ــتيم  ــپانيا گفت: ما مكلف هس ــران به اس كارگ
ــبدى را تهيه كنيم به نام كيفيت كه زندگى  س
ــى از اين كيفيت  ــامل شود. بخش كارگران را ش
ــده آن را ورزش  ــت عم ــت  كه قيم ــاط اس نش
تشكيل مى دهد و ما سعى كرديم با حداقل هايى 
ــش بيشترى دهيم. وى در  كه داريم آن را پوش
ادامه افزود: ما امسال براى اولين بار استعداديابى 
در فوتبال در بين كارگران و فرزندان آنها را انجام 
ــال رونق توليد است كه  ــال س خواهيم داد. امس
ــئوليت داريم براى تحقق آن تالش  همه ما مس
كنيم. محمد دادكان مشاور وزير كار نيز در اين 
ــيون جهانى كارگرى  نشست گفت: ما با فدراس
ارتباطى گرفتيم و از آنها خواستيم فوتبال منطقه 
ــد اين كار  ــيا را به ايران بدهد و قرار ش غرب آس
ــرى هم بتواند  ــم فوتبال كارگ ــود تا تي انجام ش
ــهريور ماه به مسابقات جهانى كارگران  اواخر ش
ــوند. هدف اين است كه ورزش كارگرى  اعزام ش
ــته ها بتواند نوع  ــه در فوتبال بلكه در همه رش ن
ــد دارد بهتر  فعاليت هاى آن كه روندى رو به رش
ــته ها بحث  ــود. فوتبال هم به همراه ديگر رش ش
استعداديابى آن شروع خواهد شد و چون فوتبال 
جمعيت بيشترى دارد و افراد عالقه مند بيشترى 
ــت ولى  در فوتبال وجود دارد اولويت اول ما نيس
ــا ورزش كارگرى را قصد  ــت و م كار اوليه ما اس

داريم توسعه دهيم.

و وریا بک  ی ژاپ ب  ی  ل در  غییر 

؟ اب ی در آخری  ی در ان؛  ر عرب ذوب آ ایران - ا

ان ی  ی  ان  ای کاپی ا ی و  ای ضد ایرا ب 

نيمه  نهايى جام حذفى

سپاهان - پرسپوليس؛ فينال واقعى جام!

رمضى: 
ی کرد ی اعزام خوا ا ای ج اب  ی ب ر ی کی کاروا



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

 
 رئی��س مرکز تحقیقات و بیماری ه��ای گوارش و کبد 
اس��تان قم گفت: تشخیص به موقع سرطان گوارش در 
درمان موثر آن بس��یار حائز اهمیت است به صورتی که 
برخی مواقع این مس��ئله می تواند سبب بهبودی کامل 
بیمار شود. به گزارش مهر،دکتر محمدرضا قدیر، اظهار 

داش��ت:  افزود: توجه به عائم خطر در بیماری سرطان بسیار مهم 
است و افراد باید عواملی همچون دل درد کاهش وزن ناگهانی سیاه 
ش��دن مدفوع، کم خونی و .... را در اسرع وقت توجه داشته باشند 

و پزش��ک مراجعه کنند.وی در ادامه گفت: سرطان 
مع��ده، روده، پانکراس و کبد از جمله س��رطان های 
گوارش بوده که تشخیص به موقع آن می تواند کمک 
قابل توجهی به بیمار کرده و به طور کلی می تواند آن 
را عاری از سرطان می کند.قدیر گفت: مهمترین علل 
ابتا به س��رطان های گوارش زندگی ناسالم و عدم تحرک و ورزش 
است به طوری که مصرف غذاهایی همچون فست فود، نوشابه های 
گازدار و غذاهای پرچرب ریس��ک ابتا به س��رطان های گوارش را 

چندین برابر می کند.وی بیان داش��ت: کب��د چرب نیز باید درمان 
آن مورد توجه قرار گیرد چرا که گاهی مواقع این مسئله می تواند 
ریس��ک ابتا به س��رطان کبد را افزایش دهد همچنین استعمال 
دخانیات و عدم کنترل دیابت ریس��ک ابتا به س��رطان پانکراس 
را بیش��تر می کند.وی خاطرنشان کرد: تغییر شیوه زندگی مصرف 
غذاهای س��الم همچون انواع س��بزی و میوه ها و اس��تفاده از مواد 
غذایی ارگانیک در کنار ورزش و تحرک عوامل مهمی در پیشگیری 

از سرطان های گوارش به شمار می روند.

 افزایش اختاات عضانی اسکلتی 

 سیگار می تواند ریسک ابتا به سرطان پانکراس را افزایش دهد 

رئیس سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: 
پدیده شیوع بیماری های غیر واگیر، زنگ خطر جدی برای نظام سامت همه کشورهاست.

به گزارش مهر، محمد علی محسنی بند پی،  با اشاره به شیوع اختاات عضانی اسکلتی 
افزود: کمر درد و گردن درد از شایع ترین این اختاات است که با توجه به استفاده روز 
افزون از تکنولوژی، شاهد پیشی گرفتن شیوع گردن درد از کمر درد هستیم.
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آجیل ها غنی از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری هس��تند که به پوس��ت های خشک کمک فراوانی 
می کند به عنوان مثال برخی از انواع آجیل ها حاوی مقادیر زیادی از س��لنیوم هس��تند که س��طح 
گلوتاتیون را افزایش می دهند. این آنتی اکسیدان می تواند عائم پسوریازیس )نوعی بیماری پوستی( 

را بهبود بخشد .

برای کمک به افزایش اس��تحکام و مقاومت 
پوست، یک سیب زمینی شیرین را می توانید 
به شام خود اضافه نمایید. این سبزی سرشار 
از نشاسته دارای مواد غذایی فراوانی همانند 
کاروتنوئیدها و آنتی اکسیدان ها می باشد که 
بخش های محافظتی پوست در برابر عوامل 

و آسیب های محیطی را تقویت می نمایند. 

 آجیل ها و دانه ها

 سیب زمینی شیرین
عاوه بر دارا بودن چربی های سالم، آووکادو 
حاوی ویتامین های C و E می باشد. ویتامین 
C باع��ث تقوی��ت تولی��د کاژن می گردد. 
کمبود ویتامین E می تواند منجر به خشکی 
پوست گردد. اضافه کردن آووکادو به سااد و 
اسموتی ها می تواند شما را از دریافت مقادیر 
مناس��بی از این دو نوع ویتامی��ن برخوردار 

نماید.

 آووکادو

ماهی های چرب همانند ماهی قزل آا دارای مقادیر زیادی از اس��یدهای چرب امگا 3 هس��تند که به 
طور قابل توجهی باعث افزایش میزان رطوبت پوس��ت می ش��وند. بهتر اس��ت در هنگام خوردن این 
نوع از ماهی ها از پوس��ت آن نیز تغذیه نمایید، زیرا حاوی مقادیر مناس��بی از کاروتنوئیدها، لوتئین و 

زآگزانتین می باشد. 

 ماهی های چرب

مرطوب کننده های موضعی فراوانی برای رفع مشکل خشکی پوست وجود دارند، اما گاهی اوقات 
حتی این مواد هم برای رفع خشکی پوست مناسب و کافی به نظر نمی رسند. این امر می تواند به 
دلیل کمبود آب در داخل بدن باشد و این در حالی است که مرطوب کننده ها تنها به حفظ رطوبت 
ایه های سطحی پوست کمک می کنند. به گزارش تبیان، خوشبختانه غذاهای بسیار زیادی وجود 
دارند که می توان با افزودن آن ها به رژیم غذایی، از پوست در برابر خشکی و پوسته پوسته شدن 

محافظت نمود که در اینجا به تعدادی از این نوع غذاها اشاره خواهیم نمود:

1

2

3

5

6

 مرطوب کننده های خوردنی!

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا: نوبت به بیماری 
زونا که مي رسد، همیشه سوااتي اینگونه ذهن 
ما را ب��ه خود درگیر مي کند: آی��ا زونا واگیردار 
اس��ت؟ آیا اگر آبله مرغ��ان گرفته باش��یم زونا 
ه��م مي گیریم؟ آیا زون��ا فقط در افراد مس��ن 
ایجاد مي ش��ود؟ آیا ممکن است شخصي دو بار 
آبله مرغان بگیرد؟ چط��ور مي توانیم عایم این 
دو بیماري را از هم تش��خیص دهی��م؟ با بیان 
ای��ن نکته  که زونا ش��کل جدی��دی از بیماری 
 آبله مرغان اس��ت. آفتاب یزد در این باره با دکتر
سید حسین طباطبایی ، متخصص پوست و مو، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

گفتگو کرده است .
وی در این ب��اره م��ی گوی��د : بیم��اري زونا ی�ا 
هرپس زوستر)zoster Herpes( یک بیماری 
ویروسی اس��ت  که نام ویروس آن ) VZV( یا  
واریسا زوستر وایروس می باشد که معموا این 

ویروس با ویروس بیماری آبله مرغان مش��ترک 
است . دکتر طباطبایی خاطرنشان کرد : معموا 
 )VZV ( اف��رادی ک��ه در کودکی  به وی��روس
 مبتا می ش��وند ، به بیم��اری آبله مرغان دچار
 می ش��وند . در کودک��ی بیم��اری آبل��ه مرغان 
معم��وا با ضایعات پوس��تی خفیف و به صورت 
منتشر شده و همراه با خارش است و در کودک 

درد زیادی مشاهده نمی شود .
این متخصص پوس��ت و مو ادام��ه داد : معموا 
 وقت��ی کودکی به بیم��اری آبله مرغ��ان مبتا 
می ش��ود دانه های ریزی در بدن مشاهده شده 
ک��ه بعد از 2 الی 3 هفته فرد بهبود می یابد اما 
در صورتی که عایم بیماری شدید باشد درمان 
دارویی توسط پزشک متخصص توصیه می شود 
و ب��ه کودک داروهای ض��د ویروس ) VZV( و 

ضد خارش تجویز می شود .
وی عنوان کرد : اگر شخصی واکسن آبله مرغان را 
در کودکی تزریق نماید یا در کودکی به بیماری 
آبله مرغان مبتا ش��ده باش��د وقت��ی بهبودی 
حاص��ل ش��ود ، وی��روس ) VZV( در ریش��ه 
اعصاب بدن مخفی می ش��ود تا وقتی ش��رایط 
 فراهم شد خود را به صورت بیماری زونا نمایان

 کند .
 دکترطباطبای��ی اظهارک��رد: وقت��ی ش��خصی 
به بیماری آبله مرغان مبتا می شود بدن نسبت 
 ب��ه این بیماری با توجه ب��ه پادزهری که ایجاد 
می شود ، به مدت  50 الی 30 سال ایمنی پیدا 
می کند  اما وقتی فردی به وسیله تزریق واکسن 
 خود را نس��بت ب��ه بیماری آبل��ه مرغان ایمنی 
می کند مدت زمان دوام آن کمتر از وقتی است 
که فرد به این بیماری مبتا شده است به دلیل 
کاهش دوام پادزهری اس��ت که بر اثر واکس��ن 

ترشح می شود .
این متخصص پوس��ت و مو بیان کرد : چنانچه 
کودک درس��نین کودکی به بیماری آبله مرغان 
مبتا شده باشد ایمنی نسبت به این بیماری در 
آینده بیشتر است و عایم بیماری نیز به صورت 
خفیف در فرد مش��اهده می ش��ود به گونه ای 
 که حتی می توان گفت فرد نس��بت به بیماری

 آبله مرغان واکسینه طبیعی شده است .
وی اظهار کرد : برخی از عوامل باعث می شوند 
که ویروس ) VZV(  که در ریشه اعصاب بدن 
مخفی شده ، بیدار شوند که از جمله مهم ترین 
عامل افزایش س��ن فرد می باشد . اکثرا بیماری 
زونا در افراد باای 50 س��ال مش��اهده می شود 
بدین خاطر که با افزایش س��ن ، سیستم ایمنی 
 ب��دن ضعیف ش��ده و دوام پاد زه��ر نیز کاهش 
می یابد که نتیجه آن بیدار شدن ورسیدن ویروس 

خفت��ه ) VZV(به اعصاب 
حسی پوست می باشد .

اضاف��ه  طباطبای��ی  دکت��ر 
کرد: به غیر از فاکتور س��ن، 
بیماری هایی مانند سرطان 
و ای��دز که باع��ث تضعیف 
سیس��تم ایمنی بدن ش��ده 
از  اس��تفاده  همچنی��ن  و 
اس��تفاده  و   ش��یمیوتراپی 
بلندمدت از داروهای  حاوی 
کورتن نیز م��ی تواند باعث 
ابت��ا ف��رد به بیم��اری زونا 
شود . این عضو هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز داشت:  وقتی 
وی��روس خفت��ه ) VZV( بیدار ش��ده وخود را 
به اعصاب حس��ی پوست می رس��اند در ابتدا با 
عایمی مانند درد ، گزگز کردن تظاهر می یابد 

و معموا یک عصب را در گیر می نماید .
وی اف��زود : بیم��اری زونا بیش��تر از مکان های 
دیگر اعصاب سینه را درگیر می نماید که طبق 
 آمار به دست آمده میزان گرفتاری پوست سینه
 55 درص��د می باش��د و پ��س از آن به میزان 
 20 درص��د اعص��اب س��ه ش��اخه ص��ورت  و
  20 درصد اعصاب کمر و مناطق دیگر بدن را نیز با 

درصد های کمتری کاهش خواهد داد .
دکت��ر طباطبایی عنوان کرد :ب��ا توجه به اینکه 
بیم��اری زونا عایم آن بدین صورت اس��ت که 
 3ال��ی 4 روز اول درد در آن ناحی��ه مش��اهده

 می ش��ود و سپس عایم پوس��تی آن مشاهده 
می شود وقتی عصب سینه را درگیر می کند در 
ابتدا افراد این درد را با س��کته قلبی یا مشکات 
ریوی و... اش��تباه می گیرن��د تا وقتی که عایم 
پوس��تی مش��اهده ش��ود ووقتی عایم پوستی 

نمایان شود تشخیص بیماری زونا آسان است .
 ای��ن متخص��ص پوس��ت وم��و اظهار داش��ت: 
دانه های ریزی که برروی پوس��ت بر اثر بیماری 
زونا مشاهده می شود اکثرا در مسیر یک عصب 
اس��ت و یک طرفه خود را نمایان می کند ولی 

ندرتا دوطرفه نیز مشاهده می شود.
 وی عن��وان ک��رد :در اف��راد مبتا ب��ه زونا ابتدا 
دانه ها به صورت کوچک و قرمز هس��تند که به 
م��رور زمان آبدار چرکی می ش��وند و در برخی 

مواقع نیز دانه ها بزرگ می شوند .
دکت��ر طباطبایی بیان کرد : بیماری زونا ارتباط 
مس��تقیمی با سیس��تم ایمنی بدن اف��راد دارد 
ب��ه گونه ای که اگر فردی ج��وان بر اثر ابتا به 
بیم��اری ایدز یا هر بیماری که سیس��تم ایمنی 
را تضعیف نماید احتم��ال اینکه به این بیماری 

مبتا شود وجود دارد .
ای��ن متخصص پوس��ت و م��و اظهار ک��رد: در 
صورت��ی بیماری زون��ا ناحیه چش��م ، مجاری 
ادرار و واژن  را درگی��ر نمای��د بای��د به صورت 
 اورژانسی درمان شود زیرا احتمال دارد صدمات 
جبران ناپذیری  را وارد نماید به طور مثال  زونا 
در چش��م احتمال کدورت قرنیه ، تورم عنبیه و 

حتی نابینایی را در فرد دارد .
وی اضافه کرد : در صورتی که زونا در مکانی به 
غیر از پوست رخ دهد مانند چشم و مجاری ادرار 
و... باید فرد به متخصص مربوطه مانند متخصص 
 چش��م ، متخص��ص کلی��ه و مج��اری ادرار و... 

جهت درمان ارجاع داده شود .
دکتر طباطبایی اظهار کرد : احتمال اینکه فردی 
که به بیماری زونا مبتا می شود مجددا به این 
بیماری مبتا ش��ود بسیار کم است به گونه ای 
پزش��کان امکان آن را حداکث��ر 10 درصد بیان 
می کنن��د . این متخصص پوس��ت و م��و ابراز 
داش��ت : به طورمعمول بیماری زونا با دردهای 
آزار دهنده همراه اس��ت ب��ه گونه ای که امکان 
دارد حتی عایم پوس��تی از بین ب��رود اما درد 
ماه ها یا س��الها در آن نقط��ه از بدن فرد  باقی 
باش��د ولی ندرتا نیز مش��اهده می شود که فرد 
فقط درد بیماری زونا را دارد و عایم پوستی در 
فرد بروز نمی کند که در این صورت  تشخیص 
س��خت ش��ده و متخصص مربوطه باید بیماری 
 را تش��خیص و اقدام��ات درمان��ی ازم را انجام

 دهد . 
وی بیان کرد : برخی عایم ناش��ناخته در ایجاد 
 بروز بیم��اری زون��ا دخیل هس��تند مانند نژاد 
به طور مثال س��یاه پوس��تان آمریکا نس��بت به 
 س��فید پوس��تان کمتر ب��ه این بیم��اری مبتا 

می شوند .
دکترطباطبای��ی تصری��ح ک��رد : اکث��را وقتی 
 سیستم ایمنی فرد ضعیف می شود ویروس زونا 
به اعصاب حس��ی پوس��ت حمله می کند و در 
موارد ن��ادر امکان دارد اعص��اب حرکتی را نیز 

درگیر نماید .
ای��ن متخصص پوس��ت وم��و در پای��ان گفت : 
وقت��ی ف��رد بالغ واکس��ن بیماری آبل��ه مرغان 
را تلقی��ح م��ی کند ایمن��ی آن 3 الی 4 س��ال 
 اس��ت و اف��رادی که قبا به این وی��روس آلوده 
نش��ده اند زمانی که به کشوری که این بیماری 
در آن وج��ود دارد بخصوص برخی کش��ورهای 
آفریقایی و آس��یایی می روند باید این واکسن را 
تزریق نمایند، بدین خاطر که اگر قبا به بیماری 
آبله مرغان مبتا نش��ده باش��ند در بزرگس��الی 
ممک��ن اس��ت گرفتار بیم��اری آبل��ه مرغان یا 
 زونا ش��وند  ک��ه در اینگونه بیم��اران ، بیماری 

صعب العاج است .

 گفتگو
 آفتاب یزد درگفت وگومتخصص پوست و  مو  بررسی کرد 

چه افرادی در معرض ابتا به زونا هستند؟

l  در صورت��ی ک��ه زونا در مکانی 
به غی��ر از پوس��ت رخ ده��د مانند 
چش��م و مج��اری ادرار و... باید فرد 
به متخصص مربوطه مانند متخصص 
چشم ، کلیه و مجاری ادرار و... جهت 

درمان ارجاع داده شود

l معموا وقت��ی کودکی ب��ه بیماری 
 آبل����ه مرغ��ان مبت��ا می ش����ود
دانه های ریزی در بدن مشاهده شده 
 که بع��د از 2 الی 3 هفته فرد بهبود
 م��ی یابد ام��ا در صورتی که عائم 
بیماری شدید باش��د درمان دارویی 
توسط پزشک متخصص توصیه می شود 
 و به ک��ودک داروهای ض��د ویروس
 ) VZV( و ضد خارش تجویز می شود

آب قلم حاوی مقادیر بس��یار زیادی از کاژن اس��ت. عاوه بر این اس��تفاده از آب قلم می تواند سبب 
تقویت شادابی )طراوت( و انعطاف پذیری پوست گردد. مکمل کاژن همچنین به مقدار بسیار زیادی 
موجب حفظ رطوبت پوس��ت ش��ده و عاوه بر آن موجب تقویت آنزیم های حفاظت کننده پوس��ت 

می گردد.

4 آب قلم
این سبزی سبز برگ حاوی مقادیر زیادی از لوتئین و کاروتنوئیدها می باشند که موجب ایجاد رطوبت 
باا در پوس��ت و اجتناب از تخریب کاژن می گردند. ش��ما می توانید با مصرف همزمان کلم و ماهی 
)س��المون( از دزهای دو برابری آنتی اکسیدان های مرطوب کننده پوستی و اسیدهای چرب بهره مند 

گردید.

7 کلم

پژوهش های جدید نشان می دهند که افراد دارای 
ضریب هوش��ی باا تحت تأثی��ر رفتارها و نظرات 
دیگران قرار نگرفته و کمت��ر از افراد دیگر پیروی 
می کنند. در حقیق��ت افراد باهوش در تصمیمات 
خود کمتر تحت تاثیر دیگران هس��تند.به گزارش 
سامت نیوز ،دکتر مایکل موتهاکریشنا ، سرپرست 
ای��ن گروه تحقیقاتی در این رابطه اظهار داش��ت: 
»هیچ مشکلی در رابطه با انطباق یا پیروی وجود 
ندارد. مردم پیرو هستند و از رسوم پیروی می کنند 
و این مس��ئله یک امر خوب برای تکامل فرهنگی 
به حساب می آید. درواقع شخص پیروی کننده هر 
چیزی که عمومیت داش��ته و دیگران آن را به کار 

می گیرند، کپی و نسخه برداری 
می کن��د و این چیزه��ا اغلب 
خ��وب و مفید هس��تند.«این 
نتای��ج، از مطالع��ه و بررس��ی 
رفت��اری یکص��د و ی��ک فرد 
است.  به دس��ت آمده  داوطلب 
پژوهش��گران با انجام یک کار 
س��اده که دربرگیرنده مقایسه 

طول خطوط مختلف بوده توانستند به این نتایج 
دست پیدا کنند. در این آزمایش پیش از هرگونه 
تصمیم گیری به مشارکت کنندگان گفتند که چه 

کس��انی چه فک��ر می کنند. 
بیش��تر این شرکت کنندگان 
ترجیح دادند ک��ه از دیگران 
پیروی کنند. درحالی که افراد 
باهوش تر پاسخ درست را به 
دس��ت آوردند و تحت تأثیر 
نظرات دیگران قرار نگرفتند.
پژوهش های کاسیک مربوط 
به انطباق و پیروی پس از جنگ جهانی دوم توسط 
س��الومان اش صورت گرفت. این پژوهش ها نشان 
می دادند که مردم اطاعات ناخواسته را از احساسات 

خود برای مطابقت با دیگر افراد انکار می کنند.دکتر 
موتهاکریشنا معتقد است که پیروی به تنهایی و در 
کل چیز بدی به حساب نمی آید. وی در این رابطه 
گفت: »تمام جهان ما از چیزهایی ساخته شده که 
ما انجام می دهیم و تقلید در بسیاری موارد برای ما 
خوب است. ما فقط نیاز داریم بدانیم که بیشتر مردم 
این کارها را انجام می دهند.«او در ادامه توضیحاتش 
اظهار داشت: »این نظریه ها و آزمایش های ریاضی 
کمک می کند تا درک بهتری ازآنچه باعث می شود 
گونه ما به گونه منحصربه فرد، بافرهنگ تبدیل شود، 
داشته باش��یم. هوش ما چیزی است که به دست 

می آید و سخت افزاری نیست.«

عضو هیئت علمی انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه و 
صنایع غذایی کش��ور گفت: برخی افراد در حال 
تاش برای کاهش وزن س��ریع هس��تند و برای 
رس��یدن به این ه��دف، به اس��تفاده از داروها یا 
مکم��ل های غیر معم��ول روی می آورند که این 

موضوع می تواند عوارضی برای آنها داشته باشد.
دکتر سمیرا ربیعی در گفت و گو با ایرنا، با اشاره 
به اینکه مکمل های گیاهی نس��بت به داروهای 
ش��یمیایی برای کاه��ش وزن از دامن��ه ایمنی 
وسیع تری برخوردارند، گفت: در هنگام استفاده 
از ترکیبات ش��یمیایی باید جان��ب احتیاط را در 

نظر گرفت.
عضو هیئت علمی انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه و 
صنایع غذایی کش��ور اظهار داشت: قهوه و چای 
س��بز، دو نمونه از مواد غذایی گیاهی هستند که 
امروزه، مصرف گسترده ای در زمینه کاهش وزن 

پیدا کرده اند.
وی افزود: قهوه س��بز یکی از مواردی اس��ت که 
اکنون در جهان به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
نوشیدنی های گیاهی برای کاهش وزن شناخته 
ش��ده اس��ت. قهوه س��بز حاوی ترکیب��ی به نام 
کلروژنیک اس��ید اس��ت که به نظر می رس��د در 

کاهش وزن موثر باشد.

اف��زود: بخش عمده  ربیعی 
کلروژنیک اس��ید موجود در 
قهوه در زمان فرآیند برشته 
ک��ردن آن خارج می ش��ود. 
قهوه ای  دانه ه��ای  بنابراین، 
رن��گ قهوه، اثر مش��ابهی با 

دانه های سبز رنگ ندارند.
نتای��ج  بی��ان داش��ت:  وی 

برخی تحقیقات حاکی از آن است که کلروژنیک 
اس��ید می تواند چربی جذب شده از غذا و چربی 
ذخیره ش��ده در کبد را کاه��ش دهد و منجر به 
بهبود عملکرد نوعی هورمون به نام آدیپونکتین 
که از س��لول های بافت چربی ترشح می شود که 
در س��وزاندن چربی نق��ش دارد.ربیعی ادامه داد: 
برخی محققان معتقدند که قهوه س��بز، تا حدی 
در کاهش اشتها موثر است. البته باید دانست که 
تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن، معجزه آسا نیست 
و نباید انتظار داشت که منجر به کاهش چندین 

کیلوگرم وزن در ماه شود.
وی گف��ت: در کن��ار اث��رات مفید قهوه س��بز، 
باید ب��ه این نکته نیز توجه ش��ود که در صورت 

آن،  مص��رف  در  زی��اده روی 
احتمال ب��روز عوارض جانبی 
از جمل��ه اس��ترس و افزایش 
دارد.   وج��ود  قل��ب  تپ��ش 
همچنین در صورت داش��تن 
حساس��یت به کافئی��ن، باید 
در مصرف قهوه سبز احتیاط 
ش��ود. به ع��اوه، کلروژنیک 
 اس��ید موجود در آن می تواند اثر مس��هل داشته

 باشد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا تنها با نوشیدن 
چای س��بز می ت��وان وزن را کاه��ش داد؟ اظهار 
داشت: اعتقاد بسیاری از افراد بر این است که تنها 
با نوش��یدن چای سبز در طول روز، می توانند به 
وزن دلخواه خود رسید. در حالی که باید دانست 
نوش��یدن چای سبز، تنها به ش��رط رعایت رژیم 
غذایی مناس��ب و افزایش س��طح فعالیت بدنی 
می تواند در تس��ریع روند کاه��ش وزن و بهبود 

سوخت و ساز بدن نقش داشته باشد.
وی اف��زود: درصورتیکه چای س��بز به قصد باا 
ب��ردن میزان س��وخت ان��رژی در ب��دن مصرف 

می ش��ود، باید در نظر داشت که مصرف حداکثر 
س��ه تا چهار لیوان در روز کافی اس��ت و مصرف 
مقادیر بیش��تر، نه تنها کمک بیشتری به تسریع 
سوخت س��لول های چربی نمی کند بلکه بدن را 
با مش��کاتی از قبیل به هم خ��وردن تعادل آب 
و الکترولیت ها مواجه می کند که برای س��امت 

مضر است.
ربیعی افزود: چای س��بز همانند چای س��یاه، در 
صورتی که هم��راه با مواد غذایی ح��اوی آهن با 
منش��اء گیاهی )آهن غیرِهم( مصرف شود مانند 
آه��ن موجود در اس��فناج، موجب کاهش جذب 
آهن غذا می ش��ود. بنابرای��ن، بهترین زمان برای 
نوشیدن چای سبز ، یک تا دو ساعت قبل یا بعد 

از مصرف غذا است.
وی اف��زود: در این ص��ورت، نگرانی از بابت تاثیر 
منف��ی چای بر ج��ذب آهن غذا وج��ود نخواهد 
داشت. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است 
که تاثی��ر نامطلوب پلی فنل های موجود در چای 
بر جذب آهن، درمورد منابع حیوانی آهن )نظیر 
انواع گوشت ها( صدق نمی کند. بنابراین توصیه 
می ش��ود که به طور کلی چای، ) چه سبز و چه 
سیاه( همراه غذاهای گیاهی حاوی آهن مصرف 

نشود.

  مهمترین نشانه ضریب هوشی باا

 مواد غذایی گیاهی موثر در کاهش وزن

دریافته ان��د  متخصص��ان 
که ورزش ش��دید می تواند 
قل��ب  عملک��رد  کاه��ش 
در اف��راد مبتا ب��ه دیابت 
ن��وع 2 را بهبود بخش��د.به 
گ��زارش ایس��نا ، تمرینات 
ورزشی با شدت باا شامل 
ورزش های��ی همچون دوی 

س��رعت و باا رفتن از پله ها هستند.تحقیقات 
محققان نشان می دهد که تغییر شیوه زندگی 
می تواند کنترل گلوکز در برخی از افراد مبتا 
ب��ه دیابت را تغییر داده و بهبود ببخش��د.ولی 
مش��کات و نارسایی های قلبی عروقی یکی از 
علل مرگ در افراد دیابتی به حس��اب می آید.

دریافته اند که  متخصصان دانش��گاه "اتاگ��و" 
س��ه ماه ورزش ش��دید می تواند عملکرد قلب 

در اف��راد مبتا ب��ه دیابت 
ن��وع 2 را بهبود ببخش��د. 
بدون اینکه ای��ن افراد در 
رژی��م غذای��ی و داروهای 
کنند. ایجاد  تغییری  خود 
ای��ن مطالع��ه همچنی��ن 
نش��ان داد که افراد مبتا 
به دیاب��ت ن��وع 2 تمایل 
ب��ه ورزش ک��ردن دارند. بی��ش از ۸0 درصد 
از ش��رکت کنندگان این پژوهش برنامه مداوم 
ورزش ک��ردن را پیگیری کردند. برنامه ای که 
در آن، ش��رکت کنندگان در ی��ک دوره بیش 
از س��ه ماهه به ورزش کردن پرداختند.نتایج 
ای��ن پژوهش به افراد مبتا ب��ه دیابت نوع 2 
پیشنهاد می دهد که با استفاده از راهی ارزان، 

سامت قلب خود را تضمین کنند.

محققان توانستند نورون های 
هیپوکام��پ یک موش ماده 
بالغ را ک��ه در اثر زوال عقل 
دچار آس��یب ش��ده بودند، 
ترمیم ک��رده و ارتباط موثر 
آن ها را با بخش های مختلف 
کنند.هیپوکامپ  برقرار  مغز 
زندگ��ی،  دوران  ط��ول  در 

س��لول های جدیدی مغز را تولید می کند و در 
بیماری های تخریب کننده سیس��تم عصبی، به 
شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. در این تحقیقات 
با اس��تفاده از موش ه��ای مبتا به فراموش��ی 
پیشانی گیجگاهی، آثار این بیماری بر سلول های 
گرانول دندانه دار را مورد بررس��ی قرار دادند.در 
نتیجه این بررسی ها مش��خص شد نورون های 
جدی��د در مغ��ز م��وش  و انس��ان های مبتا به 

فراموشی پیشانی گیجگاهی 
با تغییرات مش��ابهی متولد 
مورد موش ها  در  می شوند. 
فع��ال  س��ازی ش��یمیایی 
سلول ها و قراردادن موش ها 
محرک ه��ای  براب��ر  در 
محیطی مانند چرخ  گردان 
تغییرات  اس��باب بازی ها،  و 
ساختاری نورون ها را از بین برده و موجب بهبود 
اختال شناختی ناشی از زوال عقل شد.به اعتقاد 
محققان ش��باهت موجود بین موش ها و انسان، 
موید قابلیت بالقوه این روش جدید برای درمان 
زوال عقل در انسان است و در صورتی که بتوان 
این فرآیند را در انس��ان  به اجرا در آورد، راه های 
جدیدی برای مقابله با اختال شناختی در افراد 

مسن گشوده خواهد شد.

 ترمیم سلول های مغز آسیب دیده در اثر زوال عقل افراد مبتا به دیابت نوع ۲ ورزش های سخت داشته باشند
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اولين جلسه رسيدگى به اتهامات مسلم بالل پور 
ــعبه اول دادگاه ويژه  ــى در ش ــه صادق و محبوب
رسيدگى به جرايم اقتصادى با حضور مستشاران، 
ــخيرى متهم به  ــتان قم، وكالى تس كاهه دادس
رياست قاضى موحد به صورت علنى برگزار شد.

ــه از دادگاه، مهدى كاهه  ــن جلس ــداى اي در ابت
ــتان قم  ــالب مركز اس ــى  و انق ــتان عموم دادس
ــن پرداخت و  ــت متهمي ــت كيفرخواس به قرائ
ــه ثمره مجاهد ت ها  ــت: انقالب عزيز ايران ك گف
ــهداى گرانقدر است از ابتداى  ــانى ش و جان افش
ــمنان داخلى و  ــمنى دش ــالب تاكنون با دش انق
ــون وارد يك جنگ  ــه بوده و اكن خارجى مواج

بزرگ اقتصادى با كشور عزيزمان شده اند.
ــتن  ــن اين پرونده بدون داش ــزود: متهمي وى اف
ــرمايه مردمى  ــذب س ــى به ج ــت قانون صالحي

ــبب كاهش  ــرده و س  اقدام ك
سپرده گذارى مردم در بانك ها 
ــات مالى شده اند كه  و موسس
ــث گرديده اعتماد  اين امر باع
ــبت به مراكز مالى  عمومى  نس
و بانكى و نهايتا نسبت به نظام 

سلب شود.
ــت: وقتى  ــم گف ــتان ق دادس
ــركتى اعالم مى كند كه به  ش
سود 40  خود  ــپرده گذاران  س
درصد مى دهد مسلما مديران 
شركت از ابتدا مى دانستند كه 
پرداخت سود نامتعارف از نظر 
منطقى و اقتصادى امكان پذير 
نيست، اما با تبليغات گسترده 
ــف  ــاى مختل ــداى هداي و اه
ــرمايه هاى  ــدام به جذب س اق
ــل  ــد و از اص ــى  كرده ان عموم
مبادرت  ــرمايه گذاران  س پول 
ــه ديگر  ــود ب ــه پرداخت س ب

ــان موجب  ــپرده گذاران ورزيده كه اين كارش س
اخالل در نظام اقتصادى شده است.

اخالل در نظام اقتصادی کشور 
      از طریق حیف و میل اموال مردم

كاهه به معرفى متهمان پرداخت و گفت: مسلم 
ــير، متولد سال 46، با سابقه  بالل پور فرزند بش
ــارد تومانى از  ــرار وثيقه 25 ميلي ــرى و با ق كيف
ــت و محبوبه صادقى  تاريخ 19.10.96 در بازداش
ــال 49 ، با قرار وثيقه  فرزند الياس على متولد س
14 ميليارد و 500 ميليون تومانى آزاد است. اين 

ــتند به مشاركت در اخالل در  دو نفر متهم هس
نظام اقتصادى كشور از طريق حيف و ميل اموال 
مردم و وصول وجوه كالن سپرده هاى مردمى  در 
قالب مضاربه به مبلغ 24 ميليارد و 145 ميليون 
و 218 هزار و 400 تومان در قالب مضاربه و نيز 

فك پلمب به صورت غير قانونى.
وى به داليل اتهامى  متهمين اشاره كرد و گفت: 
ــاكى خصوصى، گزارش ضابطين و  ــكايت ش ش
ــركت امين  ــى كه از مديران ش ــات آگاه تحقيق
ــان مى داد كه  ــكان كريمه صورت گرفت نش اس
مديران اين شركت به پرداخت سود 40 درصدى 
به سرمايه گذاران خود اقدام مى كردند، همچنين 
ــات از متهم كه داللت بر اين دارد كه وى  تحقيق
ــپس اقدام به  ــردم اخذ وجوه مى كرده و س از م
خريد ملك داشته و هيچ گونه فعاليت اقتصادى 
را انجام نمى داده است به طورى كه متهم اظهار 
ــت كه در قبال دريافت پول از مردم  ــته اس داش
ــت و اگر فردى پول و  به آن ها زمين مى داده اس
سرمايه خود را طلب مى كرد زمين ها را از او پس 
مى گرفتند،  پس از بررسى ها مشخصص گرديده 
ــوده و ارزش آنچنانى  ــاعى ب كه اين زمين ها مش

نداشته اند.

اخذ بیش از ۴ میلیارد تومان 
از مردم تحت عنوان سپرده

ــتان قم گفت: در تحقيقات صورت گرفته  دادس
ــت  5 ميليارد تومان از  ــم، وى مدعى اس از مته
مردم سپرده اخذ كرده است، اما پس از تحقيقات 
مشخص شده وجوه دريافتى از مردم بيش از 24 
ــت. وى افزود: اين متهم  ميليارد تومان بوده اس
ــرمايه گذار را 200 نفر  ــن تعداد افراد س همچني
ــت در حالى كه با بررسى پرونده  اعالم كرده اس
ــر در اين  ــخص گرديد كه 600 نف ــركت مش ش

شركت سرمايه گذارى كرده اند.
كاهه اظهار كرد: در روند تحقيقات متهمان مدعى 
ــتاى اساسنامه  ــدند كه وجوه مردم را در راس ش
ــكان كريمه منعقد كرده اند، اما  شركت امين اس
ــنامه شركت چند موضوع قابل  با مالحظه اساس
ــركت  ــت. چون حدود و نوع فعاليت ش تأمل اس
ــركت هيچ صالحيتى  ــان مى دهد كه اين ش نش
براى دريافت اخذ وجوه از مردم نداشته است. به 
ــارت بهتر موضوع اخذ وجوه از مردم خارج از  عب

صالحيت فعاليت اين شركت بوده است.
ــتان قم گفت: همچنين اين متهمان فاقد  دادس
ــذ وجوه از مردم  ــه مجوز قانونى براى اخ هرگون
ــاس اساسنامه مدير عامل شركت  بوده اند. بر اس
ــركت را  ــرمايه ش ــت از س وظيفه حفظ و حراس
ــى  ــركت هيچ گونه حسابرس ــته، اما اين ش داش
ــته و تمام  ــى دقيقى نداش ــتم حسابرس يا سيس
ــده  ــش صرفا روى كاغذ انجام مى ش فعاليت هاي
است و اخذ سرمايه به اسم شركت بدون رعايت 
ــريفات قانونى بوده و صرفا جهت جلب نظر  تش

مردم براى سرمايه بوده است.

واریز وجوه دریافتی به حساب ھمسر و فرزندان
ــا توجه به اينكه  ــتان قم در ادامه گفت: ب دادس

ــرمايه گذارى قابل اعتماد  شخص در خصوص س
ــكان  ــه نام امين اس ــا ب ــام قرارداد ه ــوده، تم نب
ــوه دريافتى از  ــده، اما تمام وج كريمه منعقد ش
ــان عمدتا به  ــاب متهم ــرمايه گذاران به حس س
حساب متهمه محبوبه صادقى واريز گرديده است 
ــاب شركت واريز  در حالى كه وجوه بايد به حس
مى شده و حتى گا هى وجوهى به حساب فرزندان 
ــده، امالكى نيز خريدارى شده  متهمان واريز ش
ــناد آن ها به نام متهمه محبوبه صادقى و  كه اس

فرزندان آن ها شده است.
ــه اينكه وجوه موجود  ــه داد: با عنايت ب وى ادام
در حساب ها مربوط به سرمايه گذاران است بايد 
ــده، اما اين اتفاق  صورت هاى مالى تنظيم مى ش
نيفتاده است. از طرفى متهم بالل پور نزد بازپرس 
ــرمايه و  ــچ درآمدى جز اخذ س ــته هي بيان داش
ــته و  انعقاد قرارداد با مردم نداش
تمامى  وجوه موجود در حساب ها 
ــرمايه گذاران بوده  ــق به س متعل
ــى از كارمندان نيز  ــت و برخ اس
به حساب ها دسترسى داشتند و 
مبالغ نيز به صورت نامشخص و 
بدون حساب و كتاب خارج شده 

است.
كاهه در ادامه اذعان كرد: تبليغات 
در سطح شهر سبب وسوسه مردم 
كه  مى شود  سرمايه گذاران  براى 
در يكى از اين تبليغات متهمان 
ــال در امر  ــد 9 س ــا مى كنن ادع
ــابقه دارند، در  سرمايه گذارى س
ــال 91  ــركت در س حالى كه ش
تاسيس شده است و در تبليغات 
پيش فروش آپارتمان با وام بدون 
ــاله  ــزد و بازپرداخت 14 س كارم
ــات  ــاس گزارش ــود؛ اما بر اس ب
ــى  قابل دريافت اصال چنين وام

 نبوده است.
ــاره به اظهارات متهم بال ل پور  وى در ادامه با اش
ــت  نزد بازپرس پرونده گفت: متهم ادعا كرده اس
ــازى  كه در امر خريد و فروش ملك و آپارتمان س
ــا در اين خصوص هيچ مدركى  فعاليت دارد؛ ام
ارائه نشده است از طرفى متهم اقرار به پرداخت 
ــرمايه نموده  ــرمايه گذاران از اصل س سود به س
ــت هيچ مجوز  ــت، ثانيا متهم اقرار نموده اس اس
قانونى جهت اخذ سرمايه از مردم نداشته و حتى 
پرونده مالياتى نيز نداشته است. ثالثا متهم بيان 
ــاب شركت واريز  ــته وجوه دريافتى به حس داش
ــاب  ــت وجوه به حس ــده، اما اين در حالى اس ش
شخصى واريز شده است. دادستان قم اظهار كرد: 
ــده به  رابعا متهم اقرار نموده امالك خريدارى ش
نام خود و همسرش ثبت شده است و همچنين 
ــه فك غير قانونى پلمپ نزد  متهم اقرار صريح ب

بازپرس دارد.

کالھبرداری با دستگاه کارتخوان یک کبابی
ــه ادامه اقدامات متهمان  ــاره ب وى در ادامه با اش
ــت  ــرد: بعد از بازداش ــت، بيان ك ــد از بازداش بع
ــاب ها متهمان با  ــدود نمودن حس بالل پور و مس
ــتگاه كارتخوانى كه  ــام قادرى با دس فردى به ن

متعلق به يك كبابى بوده است 
ــرمايه از مردم  اقدام به اخذ س
كرده است؛ و اتهام كالهبردارى 
ــد كه بيان  به قادرى تفهيم ش
ــته با اجازه متهم بالل پور  داش
ــام داده  ــات را انج ــن اقدام اي
ــاره  ــت. كاهه در ادامه با اش اس
به ميزان كل وجوه اخذ شده از 
سرمايه گذاران گفت: كل وجوه 
ــرمايه گذاران  س از  ــده  ش اخذ 
ــارد و 170  ــغ 23 ميلي به مبل
ــزار و 400  ــون و 955 ه ميلي
تومان است و جمع آن نيز 24 
ــارد و 78 ميليون و 270  ميلي
ــت. اين  هزار و 400 تومان اس
اختالف يك ميلياردى نشان از 
عدم نظارت متهمان بر عملكرد 
شركت و دخل و خرج آن دارد. 
وى در ادامه با بيان اينكه ميزان 
ــده از متهمان  اموال توقيف ش
12 ميليارد تومان است، گفت: 

ــكات 4  ــى به ش ــود پرداخت س
ــت؛ اما  ميليارد تومان بوده اس
ــارد تومان  ــا اين حال 8 ميلي ب
ــتان  ــرى وجود دارد. دادس كس
ــان اينكه كليه اموال و  قم با بي
امالك شركت به نام متهمان و 
ــده است  فرزندان آن ها ثبت ش

ــت اقتصادى  ــركت فاقد هرگونه فعالي گفت: ش
ــرمايه آن ها  ــوده و متهمان با اصل س ــودده ب س
ــد. وى در ادامه  ــود مى كردن اقدام به پرداخت س
قرائت كيفرخواست اظهار كرد: دفاعيات بالوجه 
متهم بالل پور توام با اقرار عدم وجود حسابرسى 
كامپيوترى بوده است و اظهارات متهمه محبوبه 

صادقى نيز بالوجه و متناقض بوده است.
ــتندات  ــاره به مس ــتان قم در ادامه با اش دادس
ــان تقاضاى صدور حكم و  قانونى اتهامات متهم
ــر دادگاه كرد و گفت:  ــازات آن ها را از محض مج
ــش شركت  نظر به اينكه متهمان پرونده در پوش
ــام مى دادند و  ــود را انج ــه خ ــات مجرمان اقدام
ــركت نبود متهمان نمى توانستند به  چنانچه ش
ــود را دنبال  ــات مجرمانه خ ــادگى اقدام اين س
ــركت نيز با انگيزه غيرقانونى تاسيس  كنند و ش
ــت، تقاضاى محاكمه شركت و شخص  شده اس

ــى را از دادگاه دارم.در ادامه قاضى موحد  حقوق
ــانه اى  ــات دادگاه علنى و رس ــار كرد: جلس اظه
ــه دادگاه  ــركت كنندگان در جلس ــت، لذا ش اس
تعدادى تماشاچى و تعدادى نيز شاكى هستند. 
ــكايت هاى خود را  ــكات در مرحله دادسرا ش ش
ــدارك را در اختيار  ــناد و م مطرح و داليل و اس
ــكات از شكايت  بازپرس قرار دادند و برخى از ش
ــه عنوان  ــرادى كه ب ــراف دادند از اف ــود انص خ
ــركت كردند و بر شكايت  ــه ش ــاكى در جلس ش
ــتند يك نفر در جايگاه خود همچنان باقى هس

 قرار گيرد.

شاکی: دو سال است که مالمان رفته است
ــاكى در جايگاه  ــه يك خانم به عنوان ش در ادام
ــده 95 ميليون تومان در  ــرار گرفت و گفت: بن ق
ــركت امين اسكان كريمه سرمايه گذارى كردم  ش
ــركت مراجعه كردم كه  و در مرداد ماه 96 به ش
ــتفاده از  ــاى بالل پور و قادرى با اس ــاى آق آدم ه
ــتگاه POS كه متعلق به چلوكبابى بود 55  دس
ــم اين  ــت كردند. اس ميليون تومان من را برداش
عمل چه چيزى جز سوءاستفاده و كالهبردارى 
ــت اين ها از اعتماد ما سوءاستفاده مى كردند.  اس
ــت  ــه مالمان رفته اس ــت ك ــال اس اكنون دو س
ــتم و قطعا  ــاكى هس و من يك نمونه از 600 ش
ــاكيان در وضعيت بغرنجى قرار دارند لذا  همه ش
ــتار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از  خواس
ــه نصف تقليل پيدا  ــت رفته مان كه اكنون ب دس

كرده هستيم.
ــاكى اظهار كرد:  ــى موحد خطاب به اين ش قاض

موضوع قرارداد چه بوده است.
ــخ گفت: يك وكالت نامه كه  ــاكى نيز در پاس ش
ــه مبلغ 95 ميليون  ــپرده گذارى ب موضوع آن س
ــت. قاضى موحد تصريح كرد: بنا  تومان بوده اس
بود چه ميزان به شما سود دهند. شاكى در پاسخ 
ــيد: آيا سود  گفت: 42 درصد. قاضى موحد پرس

دادند.
ــن  ــه م ــرد: ن ــان ك ــاكى بي ش
ــون  ميلي  55  ،96 ــرداد  م  21

ــرمايه گذارى كردم و  ــان س توم
ــش از آن 40 ميليون  ــاه پي 5 م
تومان سرمايه گذارى كرده بودم 

و 5 ماه نيز سود گرفتم.
ــيد  ــاكى پرس قاضى موحد از ش
ــى وى (بالل پور) را  كه چه كس

به شما معرفى كرد.
ــت: من  ــخ گف ــاكى در پاس ش
ــم بالل پور)  ــات وى (مته تبليغ
ــهر ديده بودم؛ و  را در سطح ش
ــاى مجازى و  ــتفاده از فض با اس

كانال هايشان اعتماد كردم.
ــاكى گفت:  ــى موحد به ش قاض
برگرداندن  ــت  باب تضمينى  چه 

اصل پول به شما دادند.
شاكى در پاسخ اظهار كرد: به ما 

سفته دادند.
ــيد: آيا اقدام  قاضى موحد پرس

كرديد؟
شاكى پاسخ داد: خير.

ــه دادگاه  در اين بخش از جلس
ــلم  ــد از متهم مس ــى موح قاض
ــت تا در جايگاه  بالل پور خواس

قرار گيرد.
ــى موحد ضمن  ــه قاض در ادام
ــور گفت: در هنگام  ــم اتهام به متهم بالل پ تفهي
محاكمه مواظب اظهارات خود باشيد و بر خالف 
ــخن نگوييد. بر اساس كيفرخواستى  حقيقت س
كه آقاى دادستان قرائت كرد اتهام شما مشاركت 
در اخالل در نظام اقتصادى از طريق حيف و ميل 
ــت  اموال مردم و از طريق وصول وجوه كالن اس
ــب مضاربه به ميزان ــپرده هاى مردمى  در قال س
 24 ميليارد و 145 ميليون و 270 هزار و 400 تومان 

است در اين خصوص چه دفاعى داريد؟

 متھم بالل پور: کارم این بود که زمین به مردم 
می فروختم و مردم ھمه راضی بودند

ــاى قاضى كار  ــور گفت: آق ــلم بالل پ متهم مس
ــن را به مردم مى فروختم و  من اين بود كه زمي
مى گفتم اگر مثال يك سال ديگر آن را نخواستيد 
ــما مى خرم  ــت گران تر از ش ــا قيم ــن آن را ب م
ــخصى كه گرفتار بود من زمينم را به او  مثال ش

ــال بعد  مى فروختم و در قرارداد مى گفتم. اگر س
اين زمين را نخواستى من آن را سى درصد باالتر 
ــو بر مى دارم. خيلى از مردم براى اين كار به  از ت
بنگاه من مى آمدند و اين كار را مى كردند و مردم 
ــال 85 تا سال  همه راضى بودند. وى افزود: ازس
ــادى مى كردم مثال فيش آپارتمان  91 كار اقتص

ــتيد من  مى فروختم و مى گفتم اگر آن را نخواس
ــما مى خرم و در اين مدت هم كسى  آن را از ش
ــكايت نكرده بود. متهم مسلم بالل پور  از من ش
ــى برويد و  ــه دادگاه گفت: آقاى قاض ــاب ب خط
ــودى كه من به مردم مى دادم چقدر  بپرسيد س
ــودى كه در قرار  ــت، چون من همان س بوده اس
ــر ساعت مشخص  داد تعيين كرده بودم را در س
مى دادم.قاضى موحد از متهم پرسيد: پس چرا از 

شما اين همه شكايت شده است؟

چون مرا زندانی کردند نتوانستم پول مردم 
را بدھم برای ھمین ھم ۲نھا شکایت کردند 

متهم گفت: چون حساب من را بستند و به زندان 
ــردم را بدهم و  ــتم پول م انداختند و من نتوانس

آن ها هم از من شكايت كردند.
قاضى موحد بيان كرد: خير، چون شكايت كرده 

بودند حساب شما را بستند.
متهم مسلم بالل پور پاسخ داد: من تا زمانى كه 
ــابم بسته نبود هيچ  ــتگير نشده بودم و حس دس

شكايتى عليه خود نداشتم.

۴ درصدی قاضی: در دنیا پرداخت سود 
 اصال وجود ندارد 

ــود 42  ــد گفت: در دنيا پرداخت س قاضى موح
ــى چنين  ــدى اصال وجود ندارد، چون كس درص
ــودى بپردازد  درآمدى ندارد كه بتواند چنين س
و شما با تبليغاتى كه داشتيد و موجب مى شديد 
ــا وام 150  ــما اعتماد كنند. در كج ــردم به ش م
ــود هم  ــنه مى دهند كه س ميليونى قرض الحس
ــن كار را مى كرديد؟ اصال با  ــما اي نگيرند كه ش
ــد كه وام 150  ــتوانه مالى اعالم كردي كدام پش
ــا وام 150  ــه مردم مى دهيد؟ طبيعت ميليونى ب

ميليونى جز فريب دادن چيز ديگرى نيست.
قاضى پرسيد: شركت شما چه بوده و موضوعش 

چيست؟
متهم مسلم بالل پور گفت: من مديرعامل شركت 
امين اسكان كريمه بودم و همسرم رئيس هيئت 
مديره آن بوده است و موضوع شركتمان ساخت 
و ساز، خريد و فروش و اين دست مسائل است.

ــيد: مگر تخصص شما  قاضى موحد از متهم پرس
چه بوده است و مدرك تان چيست؟

مدرک کارشناسی فیزیوتراپی دارم
ــى فيزيوتراپى  متهم گفت: من مدرك كارشناس

دارم.
قاضى از متهم پرسيد: آيا شما بر اساس اساسنامه 
ــته ايد كه از مردم سپرده  ــركتتان اجازه داش ش
ــما مجوز جذب سپرده را از بانك  بگيريد؟ آيا ش

مركزى گرفته بوديد؟
متهم بالل پور بيان كرد: خير من مجوز از بانك 
ــتم. البته پول را در قالب سرمايه از  مركزى نداش
مردم نمى گرفتم بلكه مردم به من پول مى دادند 
و سپس وكالت مى دادند كه من با پول آن ها كار 

كنم و به آن ها سود بدهم.
ــتعالم  ــت: از بانك مركزى اس ــى موحد گف قاض
ــت كه پرداخت سود ساليانه چه  گرفته شده اس
ــت كه گفته اند حدود 18 تا 20 درصد  ميزان اس
است در حالى كه شما 42 درصد سود مى داده ايد 
و اين پرداخت ها باعث شده كه ورشكست شويد.

اگر ۴ ماه به من مھلت دھید ھمه بدھی ھا 
را پرداخت می کنم

ــود بيان  ــور در دفاع از خ ــلم بالل پ ــم مس مته
ــت: من ورشكست نشد ه ام كار من اين بوده  داش
است كه با پول مردم ملك و خانه بخرم و دستى 
ــر و گوشش بكشم و سپس آن را بفروشم و  بر س
ــر 4 ماه به من مهلت دهيد من همه بدهى ها  اگ

را پرداخت مى كنم.
قاضى موحد گفت: اگر يك هفته بدهيم مى توانى 

بدهى هايت را بدهى؟
ــت: در يك هفته هم مى توانم بدهى ها  متهم گف

را جبران كنم.
قاضى بيان كرد: اگر شما مدعى هستى كه ملك 
ــت بده كه آن ها را  ــه وكالى خودت وكال دارى ب

بفروشند. متهم مسلم بالل پور افزود: من كسى 
ــودم مى توانم آن ها را  ــدارم و فقط خ ــول ن را قب

بفروشم من را آزاد كنيد تا بدهى ها را بدهم.
قاضى موحد عنوان كرد: شما همين جا ملك هاى 
ــند،  خود را معرفى كن تا وكاليت بروند و بفروش
ــخصاتش را  ــح بده چند ملك دارى و مش توضي

اعالم كن.
متهم مسلم بالل پور گفت: در ساالريه يك خانه 
ــاخته  ــت و در دو طبقه س دارم كه 288 متر اس
ــتم و با پول  ــاكن آن هس ــده خودم اكنون س ش
مردم آن را خريده ام. سند اين خانه اكنون به نام 

همسرم مى باشد.
ــن ملك را  ــتى اي ــيد: آيا حاضر هس قاضى پرس

بفروشى و طلب مردم را بدهى؟
متهم گفت: بله چرا حاضر نباشم. ملك ديگر در 
ــكونى، دو طبقه و  ــهر است كه ملكى مس صفاش
ــك ميليارد و 350  ــت و حدود ي 360 مترى اس

ميليون تومان خريده ام كه به نام بچه هايم است، 
اما خودم وكالت آن را دارم و سند رسمى  دارد.

ــك ديگر در  ــزود: مل ــالل پور اف ــلم ب متهم مس
ــگاه مفيد است  ــت دانش ــت در پش خيابان بهش
ــت كه از  ــكونى و 330 متر اس اين ملك هم مس
بانك ملت خريده ام و هر دوى اين ملك ها خالى

 هستند.

اعالم ۷ ملک برای پرداخت بدھی 
متهم پس از اعالم 17 ملك خود در قسمت هاى 
ــى كرد كه من مى توانم  مختلف قم اعالم آمادگ

تمامى  بدهى هاى خود را بپردازم.
ــما قصد داريد كه  قاضى موحد بيان كرد: بله ش
ــى و ما هم قصد داريم  ــن مردم بيرون بياي از دي
كمك كنيم كه شما طلب مردم را بپردازى قصد 
ــكالت مردم بر طرف شود.  ــت كه مش ما اين اس
اين افرادى كه به شما پول داده اند اقشار ضعيف 
ــتند كه پولى را در اختيار شما گذاشته اند تا  هس

بتوانند با سودش به مخارج خود كمك كنند.
قاضى موحد در ادامه از متهم سوال كرد شما در 
چه زمانى مى توانى رضايت شكات را جلب كنى؟

ــن 14 ميليارد  ــت: م ــم گف مته
تومان براى آزادى همسرم وثيقه 
ــته ام و حدود 30 ميليارد  گذاش
ــرده ام كه  ــك معرفى ك ــم مل ه

مى توانم بدهى خود را بپردازم.
ــه متهم  ــى موحد خطاب ب قاض
ــى خود را  ــما بايد بده گفت: ش
بپردازى و خسارت شاكيان را هم 
ــى. بايد با آن ها توافق  جبران كن
ــان را جلب كنى.  كنى و رضايتش
ــه مردم  ــودى هم كه ب ــه س البت

مى دهى بايد متعارف باشد.
قاضى موحد افزود: به شما مهلت 
ــاكيان  ــم كه بروى و از ش مى ده
رضايت بگيرى در غير اين صورت 
ــم دادگاه همه اين امالك  با حك
ــود. البته شما  از تو گرفته مى ش
ــوى بلكه به وكاليت  آزاد نمى ش
وكالت بده كه بروند اين ملك ها 

را بفروشند.
قاضى گفت: اگر شما توانستى از شكات رضايت 
بگيرى پس از صدور راى به شما كمك مى كنيم 
و از دادستان مى خواهيم كه براى شما درخواست 

عفو بدهند.
ــت دفاع پايانى خود  قاضى موحد از متهم خواس

را بيان كنيد.

 متھم: صدق کردار و صدق گفتار داشته ام
ــدق كردار و صدق  ــم بالل پور گفت: من ص مته
ــوء نيتى نداشته ام و از قاضى  گفتار داشته ام و س
ــد كه بتوانم  ــرايطى ايجاد كنن مى خواهم كه ش
ــكات را جلب كنم.  ــا رضايت ش ــم ت بيرون باش
ــته ام و حدود ــارد وثيقه گذاش ــون 14 ميلي اكن

ــرده ام كه مى توانند  ــارد ملك معرفى ك 30 ميلي

ــى من حدود ــود را بدهند. چون بده ــى خ بده
 24 ميليارد تومان است.

قاضى موحد در واكنش به اين دفاع گفت: طلب 
واقعى طلبكاران شما حدود 150 تا 200 ميليارد 
ــت، چون ارزش پايين رفته و تورم در  تومان اس

كشور وجود داشته است.
ــته  متهم گفت: من كه به جانم اين ملك ها وابس
ــكاران نماينده كنند كه  ــت. يك نفر را طلب نيس
برود و بفروشد و طلبكاران طلب خود را بردارند.

متھمــه صادقــی: عضویت من در شــرکت فقط 
جنبه خانوادگی داشته است

ــه قاضى موحد از متهمه محبوبه صادقى  در ادام
ــت تا در جايگاه قرار گيرد. متهمه صادقى  خواس
ــركت فقط جنبه  اظهار كرد: عضويت من در ش
ــته است و من هيچ نقش اجرايى  خانوادگى داش
نداشتم و همسرم من و فرزندانم را عضو شركت 
كرد و با وجود اينكه تمايل شخصى نداشتم قبول 
كردم تا اسامى  ما را در شركت قرار دهد، اما هيچ 
وقت در شركت حضور پيدا نكردم و در دفتر نيز 
نبودم و اجازه ابراز عقيده و نظر نيز در كارهايش 

را به ما نمى داد و مداخله اى نمى كرديم.
ــم  ــار كرد: چرا اموال را به اس قاضى موحد اظه

شركت نمى كرد؟
ــخ داد: مى گفت: كارت ملى  متهمه صادقى پاس

من گم شده و نمى توانم كار كنم.
ــرد: وى (متهم بالل پور)  ــد اظهار ك قاضى موح
ــت قم معرفى  ــى گران قيم ــك در جا هاي 18 مل

ــما معلم بوديد آيا سوال نمى كرديد كه  كردند ش
ــما در  اين امالك را از كجا آورده و همچنين ش

تبليغات به عنوان رئيس هيئت مديره بوديد.
ــنامه يك نفر  متهمه صادقى بيان كرد: در اساس
بايد به عنوان رئيس هيئت مديره باشد و نام من 

براى همين موضوع بود در اساسنامه آمده بود.
ــما پيش از  ــرد: آيا ش ــه ك ــد اضاف ــى موح قاض
ــتيد؟ خانه اى  ــخصى داش ــركت نيز راننده ش ش
ــاكن بوديد استخر و جكوزى  ــما در آن س كه ش
ــه به چه  ــرتان نگفتيد ك ــرا به همس ــت چ داش
ــه اى ــك دفع ــان ي ــت اقتصادى ت ــل وضعي دلي

 تغيير كرد؟
قاضى موحد از متهمه صادقى پرسيد: با امالكى 

كه به نامتان است مى خواهيد چه كار كنيد؟
ــخ گفت: همه آن ها را به متهمه صادقى در پاس

 نام همسرم وكالت داده ام.
ــد از وكيل  ــه دادگاه قاضى موح ــه جلس در ادام
ــت تا دفاعيات خود را شرح  متهم بالل پور خواس

دهد.
ــته وى  ــم بالل پور اظهار كرد: خواس وكيل مته
ــه از طريق دادگاه و  ــم بالل پور) اين بود ك (مته
ــوال و امالك كمك  ــراى فروش ام ــتانى ب دادس
ــتان در بخش داليل  ــود از طرفى آقاى دادس ش
ــث دارد. وى ادامه  ــواردى آوردند كه جاى بح م
ــناس  ــط كارش ــى كه توس داد: نظريه كارشناس
ــد نديدم و  ــده باش ــمى  در پرونده انجام ش رس
ــناس ملك امالك را در سال 96  فقط يك كارش
كارشناسى كرده است و يك گزارش حسابرسى 
ــت كه به ان استناد مى شود ضمن  در پرونده اس
ــى به عنوان اماره قضايى  اينكه گزارش حسابرس
ــتند  ــى از اماراتى كه مى تواند مس ــت و يك نيس
ــى ــزارش كارشناس ــرار بگيرد گ ــم قاضى ق عل

 است.
ــود گفت: در خصوص  ــه دفاعيات خ وى در ادام
ــى  ابهامى  دارم  ــوكل از باب عنوان اتهام اتهام م
اگر موضوع كالهبردارى باشد از صالحيت خارج 
ــوان جرم را  ــكات نمى ت ــت و صرف تعدد ش اس
ــى وصول اموال و  ــادى تعريف كرد از طرف اقتص
وجوه از طريق دو شركت بوده كه هيچ اشاره اى 
به شخصيت حقوقى اين شركت ها نشده بود بقيه 
ــرح اليحه ارائه  ــوارد را به ش م

خواهم داد.
ــد در واكنش به  ــى موح قاض
دفاعيات متهم بالل پور گفت: 
دادستان در ادامه كيفرخواست 
ــز  ــركت ها ني ــه ش ــبت ب نس
ــت  ــالم كردند كه در خواس اع
ــيدگى دارم. به طول كلى  رس
ــاى جلب اعتماد  يكى از راه ه
وجود شركت است و قرارداد و 
تبليغات به نام شركت است و 
متهم در بستر شركت فعاليت 
مى كرده و اين اتفاق در بستر 

شركت اتفاق افتاده است.
ــاط  ارتب در  داد:  ــه  ادام وى 
ــد گفت:  ــودن باي ــا كالن ب ب
ــكات و مبالغ  ــاد ش ــداد زي تع
ــورد  ــش از 20 م ــراوان و بي ف
ــوب قم  ــق خ ــك در مناط مل
ــزوده  ــده و ارزش اف ــه ش تهي
ــان  ــيارى زيادى دارد.قاضى موحد خاطرنش بس
ــت  ــرد: در اخالل در نظام اقتصادى الزم نيس ك
ــور اتفاق بيفتد. وقتى سود 43 و سه  در كل كش
ــن خودش اخالل ــد اعالم مى كند اي دهم درص

 است.
وى تصريح كرد: در خصوص شركت ها نيز آقاى 
دادستان اعالم كردند شما فرصت داريد تا پايان 
ــود را در  ــنبه اليحه خ ــت ادارى روز چهارش وق

خصوص شركت ها بدهيد.
ــد از وكيل متهمه صادقى  در ادامه قاضى موح
ــرد و دفاعيات  ــگاه قرار گي ــت تا در جاي خواس
ــه صادقى  ــل متهم ــد. وكي ــرح ده ــود را ش خ
ــت: با توجه به  ــن قرارگيرى در جايگاه گف ضم
ــل پرونده دو نكته را مختصرا اعالم  مطالعه كام
ــوكل وى مكررا  ــاس اظهارات م ــم بر اس مى كن
ــركت  اعالم مى كند كه در فعاليت هاى ادارى ش
ــن در اقارير متهم  ــته و همچني ــه نداش مداخل
رديف اول آمده كه موكل در فعاليت هاى ادارى 
شركت نقشى نداشته اگر اظهارات موكل و اقرار 
ــم با فقدان  ــف اول را بپذيري ــح متهم ردي صري
ــم. در نهايت ــوى مواجه اي ــادى و معن عنصر م

ــتند   با توجه به اينكه موكل از جامعه زنان هس
ــالمى  ــى و فقه اس و براى زنان در قانون اساس
ــوكل اظهار  ــدند كه م ــگاه ويژه اى قائل ش  جاي

ــتند. تقاضا دارم  ــيمان و نادم هس مى كنند پش
ــالمى  در نظر گرفته  تا در صدور حكم رافت اس
شود. قاضى موحد در بخش پايانى جلسه دادگاه 
ــاره  اظهار كرد: در ارتباط با نكته اى كه وكال اش
ــالل در نظام اقتصادى از  ــد بايد بگويم اخ كردن
طرق مختلف اتفاق مى افتد و جرم كالهبردارى 
ــوب مى شود و اخالل  به عنوان جرم اوليه محس
ــا از طريق كالهبردارى  ــام اقتصادى گا ه در نظ
ــردم را در قالب  ــه وجوه م ــت لذا افرادى ك اس
ــد مى توانند  ــه مى گيرند و برنمى گردانن مضارب
ــند خود مضاربه جرم  مخل نظام اقتصادى باش
ــت، اما طرف مى تواند در اين قالب مرتكب  نيس
ــزان، قاضى موحد در  ــود. به گزارش مي جرم ش
ــيدگى گفت: راى  ــن اعالم ختم رس پايان ضم
ــود  ــت قانونى صادر و ابالغ مى ش دادگاه در مهل
ــاكيان  ــه يكى از ش ــه اى ك ــوص نكت و در خص
ــكات را به  پرونده گفت: بايد بگويم كه قطعا ش
تهران دعوت نخواهيم كرد راى در تهران صادر 
ــراى قم  ــود و اجرا در اجراى احكام دادس مى ش

خواهد بود.

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

 دادگاه رسيدگى به پرونده مسلم بالل پور و همسرش

متهم: يك هفته بيرون باشم تمام بدهى ام را پرداخت مى كنم! 

 دادستان قم: 
در تحقيقات صورت گرفته 
از متهم، وى مدعى اســت  
ــان از مردم  5 ميليارد توم
سپرده اخذ كرده است، اما 
پس از تحقيقات مشــخص 
ــى از  ــوه دريافت ــده وج ش
ــش از 24 ميليارد  مردم بي

تومان بوده است. 
ــم همچنين تعداد   اين مته
را  ــرمايه گذار  س ــراد  اف
200 نفر اعالم كرده است 

ــه با بررســى  ــى ك در حال
پرونده شــركت مشــخص 
ــه 600 نفر در  ــد ك گردي
اين شركت سرمايه گذارى 

كرده اند 

 شاكى:

 بنده 95 ميليون تومان در 
شركت امين  اسكان كريمه 
سرمايه گذارى كردم و در 
مرداد ماه 96 به شــركت 
مراجعه كردم كه آدم هاى 
ــور و قادرى با  آقاى بالل پ
 POS ــتفاده از دستگاه اس
ــه چلوكبابى  ب ــق  متعل كه 
ــود 55 ميليون تومان من  ب
را برداشــت كردند. اســم 
ــزى جز  ــن عمل چه چي اي
سوءاستفاده و كالهبردارى 
ــا از اعتماد ما  اســت اين ه
ــد.  مى كردن ــتفاده  سوءاس
ــال اســت كه  اكنون دو س
ــان رفته اســت و من  مالم
ــاكى  يك نمونه از 600 ش
هستم و قطعا همه شاكيان 
ــت بغرنجى قرار  در وضعي
ــتار اقدام  ــد لذا خواس دارن
عاجــل در خصوص احقاق 
حق از دســت رفته مان كه 
اكنون به نصف تقليل پيدا 

كرده هستيم.

 متهم مسلم بالل پور: 
ــاى قاضــى كار من اين  آق
ــن را به مردم  ــود كه زمي ب
مى فروختم و مى گفتم اگر 
ــال ديگر آن  ــك س مثال ي
را  آن  ــن  م ــتيد  نخواس را 
ــما  ــا قيمت گران تر از ش ب
كه  شــخصى  مثال  مى خرم 
گرفتار بود من زمينم را به 
او مى فروختم و در قرارداد 
مى گفتم. اگر سال بعد اين 
ــتى من آن  زمين را نخواس
را ســى درصد باالتر از تو 
ــى دارم. خيلى از مردم  بر م
ــه بنگاه  ــن كار ب ــراى اي ب
ــد و اين كار  ــن مى آمدن م
ــد و مردم همه  را مى كردن

راضى بودند 



 

 داش��تم خبر فوت مرحوم پرویز بهرام دوبلر 
پیشکس��وت را می خواندم. کمی  دلهره مرگ 
به جانم افتاد. دوس��ت اهل تله پاتی ام تماس 
گرف��ت و گفت: هم��ه رفتنی اند. آقا ش��تره 
برعکس مس��ئوان که گاهی با مردم تعارف 
دارند با کس��ی تعارف ندارد در خانه هرکسی 
می نش��یند. کی می ماند؟ مانا و ماندنی بودن 
مگر در نام باش��د که بیشتر مس��ئوان ما از 
این حیث مان��ا و ماندنی اند. اما بیچاره مرگ 
که ترس نداره. به قول فریدون مشیری: "چرا 
از مرگ می ترس��ید – چرا زین خ��واب آرام 
جان شیرین روی گردانید. مگر دنبال آرامش 
نمی گردید چرا از مرگ می ترس��ید". خودتم 
که چندی پیش منیفسشن و بیانیه دادی:"ما 
زی��ر خاک آرام می گیریم". خودمون و آرزوها 
و برخی مطالباتمون زیر خاک آرام می گیریم 
و از دست التهابات بازار و قیمت ها و از دست 
همه راحت میش��یم. بیچاره حی��ا کن- این 

زندگی رو رها کن. البته شوخی کردم! 
راستی چرا برخی عکس های افراد هنرمند را 
در آخرین لحظات عمر در شبکه های مجازی  
به اشتراک می گذارند؟ هر چند ثبت لحظات 
خداحافظ��ی جای تامل دارد. برای برخی هم 
کاسبی ش��ده تا عکس سلفی گیرند آنقدری 
هم که دوربین را روی خودشان زوم می کنند 
روی آن بن��ده خدا رو به موت زوم نمی کنند.  
نمونه اش زی��اده. ای وای برما که بی حیاط از 
حیات بدرود گوییم. دلم نمی خواد بی داشتن 
مس��کن دنیوی ساکن مس��کن آخرت بشم. 
دوست من! می ترسم این مرد مستاجر از دنیا 
بره! آره دوست من مرگ ترس نداره اما ناکام 

از دنیا رفتن درد داره!
  بگذریم خاصه اگر مد ش��ده فیلم لحظات 
آخ��ر عمر اش��خاص معروف و س��لبریتی را 
در فض��ای مجازی به اش��تراک بگذارند خب 
زبون��م ال روزنامه ه��ا ه��م حالش��ان خوب 
نیس��ت فیلمی  از آخرین لحظات حیات آنها 
به نمای��ش بگذارند.  فیلمی  هم از ما "قلم به 
دستان، تهیدس��تان" بگیرند سختی کارمان 
کم از بیل و کلن��گ زدن نبوده. ای ددم وای 
چقدر اس��ترس های روزنامه نگاری عمرمان را 
کاهش داد. صدای ما کم از صدای پرویز بهرام 
نبود. کم حرف مردم را برای مس��ئوان دوبله 
کردی��م؟ آخه برخی مس��ئوان زبان مردم را 
متوجه نمی شوند جراید و رسانه ها باید دوبله 
کنند! شوخی کردم. خاصه از مرگ نترس از 
زندگی توام با ترس و دلهره و مش��غله بترس. 
اگر از مرگ  می ترس��ی پ��س ای مرگ برتو! 

شوخی کردم!
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 ما هم 
دوبلر ملتیم

 امیر حسین ذاکری 
روزنامه نگار

 ظریفی ب��ه گمانم یکی از اصحاب رس��انه 
ن��زد ما آمد و با دلخوری گفت حافظا! اخیرا  
جن��اب رئیس جمه��ور از لفظ نظرس��نجی 
اس��تفاده می کن��د و می گوید: م��ن هر روز 
از توی ماش��ینم قیافه م��ردم رو می بینم و 
نظرسنجی می کنم. آنچه در دل دارم بمانم 
اما تو را به ش��اخه نبات��ت در مورد این نظر 
س��نجی رئیس دولت در فال��ت ما و رئیس 

دولت  را پندی بده در فال وی گفتیم: 
آن�ان که خاك را به نظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

در تفس��یر ش��عر هم گفتیم جناب ایش��ان 
و برخ��ی مس��ئوان دیگ��ر ک��ه از داخ��ل 
ماش��ین های شیش��ه دودی ب��ه مل��ت نظر 
می کنند و نظرس��نجی می کنند احتماا جز 
نظرس��نجی غیب دانی ه��م می کنند اینان 
حتی خ��اک را به نظر کیمی��ا کنند. لیکن 
در این نظر گاه ایش��ان که خ��اک را کیمیا 
می کنند آیا امکان دارد گوشه چشمی واقعا 

به ما و ملت کنند؟! 

 صبح یک روز ش��نبه به اتفاق برادرم س��امبا 
و همس��رش استر از زندان روبن آیلند بازدید 
کردیدم. زندانی ک��ه ماندا در آن بود. بعد از 
معدن آهک بازدید کردیم جایی که زندانیان  
ه��ر روز آن جا آورده می ش��دند گ��رد و غبار 
موج��ود در آنجا وحش��تناک ب��ود زندانیان 
هیچگونه وسیله حفاظتی نداشتند. آنها دائما 
از ناراحتی چشم رنج می بردند. راهنمای تور 
گفت چشم درد و مشکل بینایی آقای ماندا 
هم از همین معدن آهک شروع شد. نتومبی 
ب��رای تغییر حالت غمزده م��ا لبخندی زد و 
از ما خواس��ت که به دهانه غاری برویم. آنجا 
واقعا دانش��گاه بود. چ��ون از درون همین غار 
بود که زندانیان به یکدیگر آموزش می دادند. 
در این می��ان بعضی از زندانی��ان به دیگران 
کمک می کردن��د اجازه می دادن��د عده ای از 
زندانی��ان دس��ت از کار بکش��ند و در کاس 
درس حضور یابند. وقتی افسر نگهبان می آمد 
به آنها عام��ت می دادند و زندانیان از کاس 
درس ب��ه کارمع��دن می پرداختن��د تا زمانی 
که افس��رنگهبان ی��ا نگهبانان برون��د دوباره 
مش��غول درس می ش��دند. راهنم��ای تور به 
ما گف��ت زندگی خاصی در ای��ن زندان و در 
این غ��ار و معدن ها جاری بود. قانون آپارتاید 
این جا حاک��م بود. رنگین پوس��تان کمتر از 
سفیدپوستان جیره غذایی می گرفتند. حتی 
از دریاف��ت نان و س��ایر مواد غذای��ی که بنا 
به نظ��ر مقامات زندان ج��زو فرهنگ غذایی 
سیاه پوستان محسوب نمی شد محروم بودند. 
آنچه برایم جالب بود تحمل مشقت هایی بود 
که زندانیان خصوصا ماندا با آن روبرو بودند و 

اما شکیبایی پیشه کردند.
برگرفته از رهبری به شیوه مادیبا
 نوشته مارتین کالونگا باندا

عوام��ل کلی��دی  از  یک��ی   
برای برخورداری از س��امت 
کام��ل  روان��ی  جس��می  و 
خواب کافی است و عوارض 
ب��ر  مک��رر  بی خوابی ه��ای 
نیس��ت.  پوش��یده  هیچ کس 
بنابرای��ن بهتر اس��ت هنگام 
خ��واب گوش��ی خ��ود را در 
ات��اق دیگ��ری بگذاری��د و 
آن را با خ��ود به رختخواب 

نبرید!

 حافظ نامه 

 گلبرگ 

فناوری ابزار مفیدی ست، اما اکثر افراد نمی دانند 
که چطور باید از آن به درستی استفاده کرد که 
همین مس��ئله می توان��د فناوری را ب��ه ابزاری 
مخرب تبدیل کند. هر چقدر هم صفحه توئیتر یا 
اینستاگرام خود را دوست داشته باشید آیا واقعاً 

ارزش دارد که سامتی خود 
را به خاطرعکس ها یا فیلم ها 
که دروغ و راستشان مشخص 

نیست به خطر بیندازید؟
ب��ا اس��تفاده بی��ش از حد از 
ش��بکه های اجتماعی نه تنها 
وقت کمتری برای گذراندن با 
افرادی که به صورت فیزیکی 
در اطراف ش��ما حضور دارند 
خواهید داش��ت بلک��ه زمان 
کمتری را در خدمت خانواده 
هس��تید و ای��ن موض��وع با 
آس��یب های بس��یاری همراه 
است، مخصوصا اشخاصی که 

تشکیل زندگی مشترک داده اند و صاحب فرزند 
هس��تند! این اش��خاص باید وقت بیشتری را به 
خانواده هایش��ان اختصاص دهند اما با اعتیاد به 
فضای مجازی در اصل این وقت را از آن ها دریغ 
می کنند و این یک معضل اجتماعی اس��ت چرا 
که  ارس��ال پس��ت ها و کامنت های غیرمفید و 
مبهم در اینس��تاگرام به راحتی می تواند تبدیل 
به عادتی زننده و مخرب در زندگی افرادی شود 
که غالباً از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 
رقابت بی پایان برای به دست آوردن ایک بیشتر 
و کامنت ه��ای متعدد می تواند زندگی خانواده ها 
را به نابودی بکش��اند.در مورد جوانان نیز درک 
این موضوع که توجه بیش از حد افراد به دنیای 
مج��ازی و هویت خود در ش��بکه های اجتماعی 
آن ه��ا را از رقاب��ت در دنیای واقعی و رس��یدن 
به اهداف مهم بازداش��ته بس��یار آس��ان است. 
اکث��ر جوانان به جای اینکه با تاش و پش��تکار 
مهارت ه��ای ازم برای رس��یدن به اهداف عالی 
خود را کس��ب کنند ترجی��ح می دهند به فوق 

ستاره ای در دنیای مجازی و شبکه هایی از قبیل 
اینستاگرام ، تلگرام، توئیتر و ... تبدیل شوند. این 
در حالی اس��ت که از حس��ادت و غیرتی که در 
روابط موجود در شبکه های اجتماعی وجود دارد 
به ندرت نتیجه مثبتی حاصل می شود. استفاده 
از شبکه های اجتماعی برای ایجاد روابط بیشتر 
و صمیمی تر گزینه ای آسان است اما بهتر است 
بدانید که این گزینه آسان می تواند خسارات غیر 
قابل جبرانی به روابط شما در دنیای واقعی بزند. 
اف��رادی اخی��ر  مطالع��ات  ب��ه  توج��ه   ب��ا 
 که از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده ای اعتیاد 
گونه دارند نس��بت ب��ه افراد 
منف��ی  احساس��ات  ع��ادی 
بیش��تری از جمله افسردگی 
را تجربه می کنند. افرادی که 
قبًا سابقه ابتا به افسردگی 
داش��ته اند بیش از دیگران در 
معرض خطر هستند. اگر فکر 
که غمگین شده اید  می کنید 
یا کمی  احس��اس افس��ردگی 
می کنید بهتر اس��ت به خود 
اس��تراحتی بدهی��د و چن��د 
روز از ش��بکه های اجتماعی و 
دوس��تان مجازی خود فاصله 
بگیرید. اگر توانس��تید تحمل 
کنی��د که یعنی حالت��ان خوب اس��ت ولی اگر 
توانایی تحمل جدایی چند روزه از فضای مجازی 
را ندارید ش��ما ع��اوه بر افس��ردگی، به فضای 
مجازی اعتیاد نیز پی��دا کرده اید. عاوه بر همه 
این ها ن��وری که از صفحه نمایش دس��تگاه های 
الکترونیکی مختلف به چش��مان ش��ما س��اطع 
می ش��ود ذهن را فریب داده و به آن القا می کند 
که اآن وقت خواب نیست. یکی از عوامل کلیدی 
ب��رای برخورداری از س��امت جس��می  و روانی 
کامل خواب کافی است و عوارض بی خوابی های 
مکرر بر هیچ کس پوش��یده نیست. بنابراین بهتر 
اس��ت هنگام خ��واب گوش��ی خ��ود را در اتاق 
 دیگ��ری بگذارید و آن را با خ��ود به رختخواب

 نبرید!
البته ش��بکه های اجتماعی در کن��ار این اثرات 
منفی و مخرب فواید بی نظیری برای پیش��رفت 
و ترقی جوامع، سازمان ها و افراد نیز داشته است 
و انتخاب بعد مثبت یا منفی هر فناوری بر عهده 

خود کاربر است.

 

 نگاه اجتماعی

 

 افسانه کیانفرید 
جامعه شناس 

 افسردگی را 
به خانه های خود نبرید!

اقتصاد امروز در تکاپوی یافتن مسیری هموارتر 
جهت رش��د می باش��د. بخش بزرگی از اقتصاد 
ایران دولتی است و بزرگ بودن دولت تبدیل به 
پاشنه آشیل توسعه اقتصاد ایران گردیده است. 
کارشناسان اقتصادی کوچک تر کردن دولت را 
راه برون رفت رکود اقتصادی این روزهای ایران 
می دانند و معتقدند راه برون رفت اقتصاد از بحران 
اجرای دقیق خصوصی س��ازی است. بنگاه داری 
دولت ها س��الیانه درصد قابل توجه ای از بودجه 
مملک��ت را می بلعد بدون آنکه بازده مناس��بی 
داش��ته باش��د. امروزه خصوصي س��ازي به طور 
جدي در بسیاري از کشورها به عنوان جایگزین 
گسترش مسئولیت هاي دولت در تولید و توزیع 
کااها و خدمات مد نظر است. عمده ترین هدف 
خصوصي س��ازي، افزایش کارایي در اقتصاد به 
دست نیروهاي بازار)عرضه و تقاضا( است. البته 
خصوصي سازي به خودي خود یک هدف تلقي 
نمي ش��ود، بلکه ابزاري است براي تحقق سایر 
اهداف اقتصادي. خصوصي سازي یکي از عناصر 
استاندارد برنامه هاي تعدیل ساختاري »صندوق 
بین المللي پول « اس��ت که تبدی��ل به یکي از 
استراتژي هاي اساسي کش��ورهاي توسعه یافته 
براي دستیابي به کارایي بااتر و رشد اقتصادي 
بیشتر همزمان با کاهش نیاز به وام گیري بخش 
دولتي شده است. عاوه بر آن ، خصوصي سازي 
پاس��خي به مجموعه اي از مش��کات در رابطه 
باحسابرس��ي، مقررات، سیاست هاي اجتماعي، 
کنترل ه��اي  و  س��رمایه گذاري  سیاس��ت هاي 
مالي اس��ت که ناش��ي از اصرار بر حاکم بودن 
سیستم هاي دولتي است. باید در نظر داشت از 
عوامل بازدهی پایین ش��رکت های دولتی تعدد 
مناب��ع و مراکز تصمیم گیری اس��ت به نحوی 
که این بنگاه ها بیش��تر سیاس��ی اداره می شوند 
تا صنعت��ی و اقتصادی، بودجه ه��ای که دولت 
س��الیانه به بنگاه ه��ای اقتص��ادی زیرمجموعه 
خ��ود تزریق می کند مثمر ثمر نمی باش��د و در 
عمل به دلیل سیاس��ت های اقتصادی نادرست 
نتیجه مناس��ب نمی گیرد. چابک سازی دولت ها 

شاخصه خصوصی سازی می باشد که دولت ها را 
از بنگاه داری نجات می دهد. خصوصی سازی در 
نتیج��ه روی نقش حمایت��ی و نظارتی دولت ها 
تاکی��د می نماید. یکی از موارد بس��یار مهم در 
فرآیند خصوصی س��ازی  امر خصوصی س��ازی، 
و نح��وی واگذاری ش��رکت های می باش��د باید 
چهارچوب اس��تاندارد برای واگذاری شرکت ها 
در فرآین��د خصوصی س��ازی ش��کل بگیرد که 
ش��امل تمامی  موارد قانون��ی و اقتصادی مانند 
نحوه صحیح قیمت گذاری، بررس��ی صاحیت 
 خری��دار، نح��وه حمای��ت و نظ��ارت بع��د از 
ف��روش ... باش��د و ب��ه نح��و مطل��وب از این 
ابزارها اس��تفاده نماید. نبای��د این فرایند درون 
خود نه��اد دولت ب��ه صورت تقس��یم کار بین 
بخش ه��ای مختلف این نهاد ص��ورت پذیرد و 
ش��رکت های کوچک درون دولت تاسیس شود 
و صنای��ع بزرگ را خری��داری نماید و با گرفتن 
ش��رکت های دولتی خوب اق��دام به خصوصی 
نمای��د و مدع��ی حمای��ت از اص��ل 44 گردد. 
معم��وا کلی��د واژه خصوصی س��ازی در پایان 
دولت ها بسیار پر استعمال می گردد و واگذاری 
ش��رکت های خوب دولت��ی در پای��ان دولت ها 
س��رعت بیش��تری می گیرد این نش��ان دهنده 
مسیر اشتباه خصوصی سازی است، چرا که این 
برداشت را به ذهن می آورد که شاید جهت بهتر 
نمودن وضعیت ایش��ان اس��ت تا رفاه عمومی، 
هزینهکرد ها باید به واسطه استقال در تصمیم 
انجام شود در صورتی که در شرکت های دولتی 
این هزینه کرد از این استقال برخوردار نیست 
و بیش��تر جنبه سیاسی دارد. پس اگر تفسیری 
واض��ح از اصل 44 ارائه نگ��ردد خود این اصل 
مفس��ده انگیز خواهد بود و به جای اینکه ثروت 
برای رفاه عموم��ی  و جنبه های اجتماعی مردم 
هزینه ش��ود به جی��ب اربابان ق��درت هدایت 
ش��ود و به عبارت��ی یک افراد تبدی��ل به 10 و 
10 آن��ان تبدی��ل به 1000 می ش��ود.  ش��اید 
اتاف گسترده منابع و عدم کارایي شرکت هاي 
دولتي برجسته ترین عامل در میان عوامل دیگر 
خصوصي س��ازي باش��د که باید بدان توجه ای 
وی��ژه نم��ود و الزام��ات خصوصی س��ازی را در 
جهت طی نمودن مسیر صحیح و سرنوشت ساز 
کش��ور رعایت کرد، نتیجه این مسیر دستیابی 
 ب��ه توس��عه پای��دار و رش��د اقتص��اد کش��ور 

می باشد.

 

نگاه اقتصادی 

 

علی اکبر محمودی 
کارشناس اقتصادی

 خصوصی سازی و راهبرد
 نجات از اقتصاد دولتی

ب��ه تازگ��ی رئیس جمه��ور حس��ن روحانی در 
س��خنانی مدعی ش��ده اس��ت که او ه��ر روز از 
افکار عمومی نظرس��نجی می کند. اما شیوه او با 
نظرسنجی های متداول متفاوت است. به این معنا 
که او در مش��اهدات روزانه خود در موقعیت های 
مختلف، رفتار مردم را مورد مشاهده قرار می دهد 
تا اینکه از ش��اخص های رفتاری در چهره و کام 
افراد از احساس و نگرش مردم نسبت به عملکرد 

دولت مطلع شود.
بیش��تر رس��انه ها در بازتاب اولیه این سخنان را 
به عنوان س��وژه طنز مطرح نموده اند اما در این 
نوشتار این سخنان جدی تلقی می شود تا به نقد 
اعتبار علمی  و کارآمدی نظرس��نجی به س��بک 

روحانی بپردازیم.
درباره اعتبار نظرس��نجی ازم است به دو عامل 

مهم توجه کنیم:
فرد نظرسنج : آیا روحانی به عنوان رئیس جمهور، 
فرد مناس��بی برای نظرس��نجی درب��اره اطاع 
از نگرش مردم نس��بت به عملک��رد دولت خود 
می باش��د؟ به یقین با توجه ب��ه ذی نفع بودن، او 
نخواهد توانست ابعاد مختلف واقعیت های موجود 
را رصد و آنه��ا را تحلیل نماید. از طرف دیگر، او 
دارای موقعی��ت، مقام و ویژگی های ش��خصیتی 
و چهره ای خاص اس��ت که موجب خواهد ش��د 
مسائلی که توسط مردم به ایشان بازتاب می شود 
از تحری��ف، سانس��ور ، تخفی��ف ، بزرگنمایی یا 

کوچک نمایی در امان نماند.
روش نظرسنجی: به احتمال روش مورد ادعای 
روحانی درباره نظرس��نجی، در برخی کتاب های 
روش تحقی��ق علوم اجتماعی ب��ه عنوان یکی از 
روش ه��ای غیر علم��ی  مورد بحث ق��رار خواهد 
گرف��ت. در این می��ان روش نمونه گیری و اینکه 
آیا نمونه مورد بررس��ی روحانی معرف واقعی کل 
جمعیت مردم ایران است بیشتر در معرض بحث 
خواهد ب��ود. روش نمونه گیری علمی  براس��اس 
ش��انس برابر افراد برای انتخاب اس��توار است اما 
روحانی در سبک نظرسنجی خود فقط براساس 
تصادف و پیشامد روزانه و موقعیت هایی که با آنها 

مواجه می شود امکان تعامل یا مشاهده رفتارهای 
افراد را دارد و عما بسیاری از مردم شانسی برای 
روبرو ش��دن با او را ندارن��د. ماحظات امنیتی و 
محدودیت های موجود این ش��انس را به ش��دت 
کاهش می دهد. بر این اساس نمونه مورد مشاهده 
او نه تنها معرف واقعی جمعیت ایران نیست بلکه 
حتی این نمونه می تواند او را در تحلیل مس��ائل 

دچار خطای تحلیلی و تصمیم سازی نماید.
حتی در نگاهی خردتر در س��فرهای اس��تانی به 
ش��هرهای مختل��ف، جمعیتی ک��ه در میدان یا 
سالن های شهر جمع می شوند معرف واقعی مردم 
آن ش��هر نیستند. در این سفرها فرصت چندانی 
برای ارزیابی عملکردها و بررس��ی مسائل و ارائه 
راهکارها وجود ن��دارد. از طرف دیگر اگر نگوییم 
اکثریت، ااقل برخی از مسئولین، تصویری وارونه 
از عملک��رد و مجموع��ه تح��ت مدیریت خود به 
هیئ��ت اعزامی  گزارش می دهن��د. افزون بر این، 
مسائل امنیتی و حراستی به هیئت اعزامی  اجازه 
بررسی مس��ائل را از نزدیک نمی دهد. در نتیجه 
این نوع دیدارها بیش��تر می توان��د جنبه نمادی 
و نمایش��ی داشته باش��د.در داستان های قدیمی 
 ایرانی نقل می شود که برخی حاکمان برای باخبر 
شدن از اوضاع واقعی جامعه با لباس مبدل از قصر 
خارج می ش��دند و با گشت و گذار در میان مردم 
چهره واقعی جامعه را مشاهده می کردند. اکنون 
در عصر رس��انه ها دولت برای اط��اع از بازخورد 
عملکرد خ��ود در میان مردم و مش��اهده چهره 
واقعی و تمایز آن از چهره بزک شده و غیرواقعی 
که شبکه توجیه گران سیاسی آن را ارائه می کنند 
نمی تواند ب��ه واکنش ها، نگرش ها و احساس��ات 
جماعتی بس��نده کند که به ص��ورت تصادفی یا 

گزینشی با آنها برخورد می کنند. 
نکت��ه دیگ��ر در س��بک نظرس��نجی روحان��ی 
ش��اخص هایی اس��ت که او برای اطاع از نگرش 
م��ردم ب��ه عملکرد دول��ت عنوان می کن��د. این 
ش��اخص ها از نظر پایایی مورد نقد جدی اس��ت 
چراک��ه اف��راد مختل��ف می توانن��د ارزیابی های 
متفاوتی از آنها داش��ته باشند. برای مثال چگونه 
می ت��وان لبخند مزوران��ه یا از روی ت��رس را از 
لبخند واقعی و رضایتمندانه متمایز نمود.بر این 
اساس روحانی برای اطاع از واقعیت های جامعه 
و زیرمجموعه های دولت ازم است این کار را به 
تیم های پژوهشی و نظارتی بی طرف که کار خود 

را بدون اعمال نفوذ به انجام برساند بسپارد.

 

 نگاه سیاسی 

 

 دکتر علی میرزا محمدی 
 جامعه شناس 

 اعتبار 
نظرسنجی   روحانی

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

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

سیاسی نظام شناخته می شود.

با عفت اوقات تلخی شد
 شام نخورده خوابیدم

دوشنبه 24 مرداد 1362
تا ساعت س��ه بعدازظهر، در منزل بودم. عصر 
در کمیس��یون آیین نامه مجلس شرکت کردم 
و س��اعت پن��ج و نی��م در جلس��ه روحانیون 
کاروان ه��ای حج- که بی��ش از هزار نفر بودند 
و در مدرسه البرز س��مینار داشتند- برایشان 

صحبت کردم.
نزدی��ک غروب، ح��اج آقا کم��ال فقیه ایمانی 
اصفهانی به ماقاتم آمد و جریان ماقاتشان با 
امام را ش��رح داد. امام دو سه نفر از آن جناح و 
آق��ای جال الدین طاهری امام جمعه اصفهان 
را احض��ار کرده اند؛ ب��ه خاطر اختافاتش��ان 
نصیحتشان فرموده اند. گفت حرفهای خودشان 
را گفته اند و آقای طاهری جوابی نداشته است.

ش��ب در دفترم ماندم. گزارش ه��ا را خواندم و 
مصاحب��ه و مناظره نادمان منافقان را تماش��ا 
کردم؛ منظره عجیبی اس��ت. حس��ینیه زندان 
اوی��ن، پراس��ت از زندان��ی تائب- ب��ه صورت 
ظاهر- صدها زندانی، از جمله طاهر احمدزاده 
و افراد نیرومند دیگر، از حرکت منافقین شدیدا 
انتقادمی کنند. چنین چیزی در تاریخ مبارزات 
و انقاب ها، سابقه ندارد. آقای رئیس جمهور هم 
تلفن کردند؛ از اس��تراحت دو روزه خودش��ان 
در بیرون ش��هر راضی بودن��د. راجع به معرفی 
وزرای جدید که با تبلیغ علیه آقای عباس��علی 
زالی در مجلس و مخالفت انجمن های اسامی 
با تعویض آقای موس��ویانی به مشکل برخورده 
اس��ت، صحبت ش��د. گویا هواداران س��ازمان 

مجاهدین انقاب اسامی، چنین می کنند. 

سه شنبه 25 مرداد 1362 
در جلس��ه علن��ی، انتخاب��ات، ب��رای تعیین 
نمایندگان مجلس در ش��ورای سرپرستی صدا 
و س��یما برگزار ش��د. به امر امام، من پیشنهاد 
کاندیدات��وری را پذیرفتم؛ خودم مخالف بودم، 
ولی می دانم به خاطر مشکاتی که پیش آمده، 
راه حل همین است و نظر امام صائب است. قرار 
است از دولت و شورای عالی قضایی هم، سران 
انتخاب ش��وند. آقای س��یدرضا زواره ای هم به 
عنوان نماینده علی البدل انتخاب ش��د. بعضی 
از نماین��دگان، به خاطر اینکه، ایش��ان به امر 
امام مجبور به استعفا شده بود، به این انتخاب 
اعتراض داشتند. شب در خانه، عفت هم که از 
این انتخاب من، ناراضی بود، اعتراض کرد؛ که 

به اوقات تلخی کشید. شام نخورده، خوابیدم. 
عصر، گروهی از فرماندهان عمل کننده لشکر 
ثاراه، از جبهه والفجر آمدند و گزارشی دادند؛ 

برایشان صحبت کردم 1. 
مسئوان دفاتر سازمان تبلیغات اسامی آمدند، 
از گمنام ماندن گله داش��تند و با طرح متحد 
کردن نظ��ام تبلیغات مخال��ف بودند؛ من هم 
مفصا صحبت کردم 2. جمعیت زیاد و هواگرم 
بود. س��پس آقایان جنتی و موسوی و شیرازی 
و ش��رعی و واعظی، به دفترم آمدند؛ پیشنهاد 
کردم آقای جنتی دبیر ش��ورای عالی تبلیغات 
اسامی به جلس��ه سه شنبه نمایندگان بیایند 
و توضی��ح بدهند؛ مایل نیس��تند که به دولت 

وابسته باشند و نیاز به پول هم دارند.
روحانیون مبارز افغانس��تان آمدند. خودشان را 
خط امام مبارزان افغانستان می دانند و از عدم 
توجه خاص به آنها و کم بها دادن به افغانستان، 
گله داش��تند. قرار ش��د خواسته هایش��ان را با 
وزارت خارج��ه، در میان گ��ذارم. می خواهند، 
مثل مب��ارزان عراقی، رس��میت پی��دا کنند؛ 
ب��رای پذیرش دانشجویان ش��ان دردانش��گاه، 
اس��لحه، پول، س��فر، تبلیغ و ... س��پس آقای 
دکتر هادی منافی وزیر بهداری و معاونانش��ان 
آمدند؛ خواس��تار تشکیل ش��ورای سران سه 
قوه برای تقویت بهداش��ت و درمان و یکپارچه 
کردن آموزش پزشکی و کار بهداشت و درمان 
داش��تند. ایحه ای ش��بیه آنچه در  گذش��ته، 
 دکتر ه��ادی منافی با آن مخالفت کرده، تهیه 

کرده اند.
... ادامه دارد

_______________________________________

پی نوشت: 
1- در این س�خنرانی آمده اس�ت: »انس�ان های 
ش�جاعی که با نارنج�ك  به مقابله ب�ا تانك های 
تی- 72 برمی خیزند، تمام محاس�بات اس�تکبار 
جهان�ی را بره�م ریختن�د. ام�روز تم�ام دنیا به 
مه�ران و ح�اج عم�ران چش�م دوخته اس�ت و 
ه�ر کلمه  ای ک�ه منعکس ش�ود، همانن�د تیری 
 اس�ت که ب�ر قلب دش�منان اس�ام و محرومین

 می نشیند.«
2- در این س�خنرانی آمده است: »تنظیم برنامه 
پنج ساله توس�ط دولت، آن هم در شرایط جنگ 
و محاص�ره اقتص�ادی، تاش ه�ای ضدانقاب و 
مخالفت های مرموزی که از آغاز انقاب همچنان 

وجود داشته و دارد، اعجازبرانگیز است.« 

 فلش بک سیاسی 

پیشنهاد ظریف
  و اهمیت آن

ادامه از صفحه اول
... وجود داش��ته باش��د طبعا جمهوری اسامی 
هم دس��ت ب��ه انج��ام گف��ت وگ��و و طراحی 
چارچوب ها در راس��تای این مه��م خواهد زد. 
اگرچه به نظر بعید می رس��د ک��ه برخی از این 
کش��ورها از پیشنهاد ظریف اس��تقبال به عمل 
آورند ام��ا برعک��س برخی از اعضای ش��ورای 
همکاری خلیج فارس مانند قطر، عمان و کویت 
 آمادگی اس��تقبال از این پیشنهاد را دارند. زیرا 
جمهوری اس��امی ب��ا برخی از این کش��ورها 
در ح��وزه خلیج فارس پیمان همکاری داش��ته 
 اس��ت اما پیش��نهاد اخی��ر ظری��ف در دیدار با 
 وزیر خارجه عراق گامی فراتر از مسئله پیمان های

 امنیتی خواهد بود. چنانچه کشورها نسبت به 

پیش��نهاد ظریف پاس��خ منفی دهند طبعا این 
کش��ورها در برابر پرس��ش ملت ها قرار خواهند 
گرفت. اما پاس��خ مثبت آنها گام��ی رو به جلو 
در ش��رایط کنونی قلمداد می شود. در مجموع 
ب��ا انعقاد پیمان منع تعرض هیچ بهانه ای برای 
حضور نیروهای نظام��ی خارج از منطقه وجود 
نخواهد داش��ت و هزینه های منطقه نیز صرف 
خرید اسلحه و انبار کردن تسلیحات نمی شود. 
زیرا این تس��لیحات حت��ی می تواند فرد نظامی 
عادی را هم وسوسه کند اما با وجود پیمان منع 
تعریض از اقدام اش��تباه و بروز هرگونه جنایتی 
جلوگی��ری به عمل خواهد آم��د. عاوه بر این، 
انعقاد چنین قراردادی س��بب امح��ا و نابودی 
عوام��ل تحریک کننده ناامن��ی و تهدیدکننده 
جوامع خواهد شد. به همین دلیل امید می رود 
که این پیشنهاد ایران مورد استقبال کشورهای 

حوزه خلیج فارس قرار بگیرد.

 محاکمه  رابین هودها 

ادامه از صفحه اول
... برخ��ی با لباس ش��خصی خ��ود و تعدادی 
نی��ز با لباس های معم��ول زندانیان در محکمه 
حاضر می ش��وند ک��ه این خود ممکن اس��ت 
موج��ب آثار منفی بر اج��رای عدالت واردکند. 
ه��ر چند از لح��اظ قانونی یکی در بازداش��ت 
اس��ت و با لباس زندان و دیگری با وثیقه آزاد 
 اس��ت و ب��دون لباس زن��دان در دادگاه حاضر

 می شود.
نکته چه��ارم آنکه به بعضی از این افراد که در 
معرض اتهام بوده )هرچند که هنوز در مراحل 
بدوی می باش��ند(در بعضی از شبکه های معاند 
به بی��ش از ده دقیقه فرصت داده می ش��ود تا 

در م��ورد اتهامات و مش��کات خ��ود صحبت 
کنند. مش��کات ما و اختاف��ات موجود بحث 
خانوادگی اس��ت که نباید بیگانگان و دشمنان 
ما در آن راهی داش��ته ی��ا مدافع  ما گردند که 
ای��ن خود بس��یار بدتر و زش��ت تر از هر رفتار 

دیگریست. 
در اختیار گذاش��تن یک رس��انه جهانی برای 
دف��اع در ظاه��ر اگر مفید باش��د در باطن جز 
ویرانی نتیج��ه ای نخواهد داش��ت. در نهایت، 
بیان جزئیات و نتایج این گونه محاکم توس��ط 
رس��انه ها موج��ب احی��ای امی��د در قلب های 
م��ردم ب��وده و از طرف��ی اخطاری ج��دی به 
سوءاستفاده کنندگان از موقعیت ها می باشد که 
دیر یا زود دس��ت عدالت به طرف آنها کشیده 

خواهد شد. 

واقعا بهت آور است
ادامه از صفحه اول

...  انسان هوشمند سیاسی هر چه قدر هم که 
بر نفس خودش مس��لط باش��د باید از همان 
ابتدا ای��ن دو دام را از خودش دور کند. به 
ویژه آنکه اگر نوعی از ش��خصیت سیاس��ی 
باش��د که جناح مقابل به دنب��ال پیدا کردن 
م��وردی از او بگردد ت��ا منویات خودش را 
 بتواند ب��ه پیش ببرد یا به فک��ر انتقام گیری

 برآید. 
اگ��ر تاری��خ معاص��ر جه��ان را بخوانی��م 
موضوع��ات اخاقی یکی از عوامل بس��یار 
قوی ب��رای ج��ذب طعمه های سیاس��ی نیز 
 هست ما این موضوع را در مورد چالش های

 رئیس جمهور فعلی آمریکا و یا رئیس جمهور 
پیش��ین این کش��ور کلینتون نی��ز به خوبی 
می بینی��م. بای��د از چنین میدانی ف��رار کرد 
چ��ون ی��ک عمر یک انس��ان با ی��ک لحظه 
 می توان��د تغیی��ر کند و هیچ اس��تثناپذیر هم

 نیست.
من سال هاست که آقای نجفی را می شناسم؛ 
آقای نجفی حتی عصبانی نمی ش��د که س��ر 
همکاران خودش داد بزند یا تندی و ترش��ی 
بکند. ببینید چه اتفاقی می افتد که این انسان 
با این سابقه و این متانت و با این آرامش به 
یک جایی می رسد که طبق اخبار گفته شده 

دست به اسلحه می برد.
بنابراین اینجاس��ت که در اخاق می گویند 

خدایا ما را به خودمان واگذار نکن.
ب��ه هر حال اتف��اق دیروز تنه��ا یک حادثه 
تلخ سیاسی نیس��ت بلکه یک حادثه ناگوار 
اجتماعی است؛ این که می بینیم اخباری که 
در صفحه حوادث می خوانیم این بار مربوط 
به یکی از شخصیت های سیاسی کشور است 
که سال ها س��ابقه وزارت داشته، کاندیدای 
ریاست جمهوری بوده و حتی اصولگرایانی 
مثل علی اریجانی مدیریت او را در س��طح 
کان کش��ور می س��تودند. واقع��ا بهت آور 

است!

 ظرفیت ژاپن

 برای میانجیگری 
ادامه از صفحه اول

... ب��ه همین دلیل هم نخس��ت وزیر ژاپن با دو 
هدف به تهران می آید که نخست توسعه روابط 
به ویژه اقتصادی با ایران را محقق نماید و سپس 
به دلیل رواب��ط دیرینه اش با تهران عاقه مند 
اس��ت که تنش موجود میان تهران- واشنگتن 
به یک مصالحه منجر شود. البته عاوه بر ژاپن، 

کشورهای دیگری هم برای خود چنین رسالتی 
را احس��اس کردند تا آنجا ک��ه آمادگی خود را 
ب��رای میانجیگری اعام نمودن��د. در واقع، این 
کشورها با توجه به روابط مطلوب و دوسویه ای 
که با ای��ران و آمریکا دارند درصدد میانجیگری 
 برای رفع بحرانند. اما در این میان، ژاپن با توجه

 به اینکه از گذش��ته به وی��ژه در دوران مرحوم 
آی��ت اه هاش��می از رواب��ط مطلوبی ب��ا ایران 
برخوردار بود از ظرفیت بسیار بااتری نسبت به 
سایر کش��ورها برای رفع مشکات موجود و نیز 

توسعه روابط با ایران برخوردار است.


