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حادثهدرروزهایآخراسفند

مواد منفجره جان 7 نفر را در اردبیل گرفت!
حادثهدرروزهایآخراسفند

یادداشــتیادداشــت

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران

7اینفوگرافیک        سه  شنبه 
  1398  . 5 .1
20         ذی القعده  1440/   23 جوای 2019

 شماره 
498    

چه ترامپ 
چه ملکه

محسن رضایی، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

جمهوری اسامی در توئیتی 
نوشت: »ما به دنبال جنگ 

نیستیم ولی در مقابله به مثل 
کوتاه نخواهیم آمد، چه صدام 

باشد چه ترامپ چه ملکه.«

قاعــده 
مقابله به مثل

عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
 شورای نگهبان، در 

بیانیه ای نوشت: »اقدام 
ایران در توقیف نفتکش ها از 
مصادیق قاعده مقابله به مثل 

در حقوق بین الملل است.«

اجرای مقررات 
دریانوردی

محمدجواد ظریف در توئیتی 
ماجرای توقیف نفتکش 

بریتانیا در تنگه هرمز را با 
توقیف نفتکش ایرانی در 
جبل الطارق مقایسه کرد و 

نوشت: »برخاف دزدی دریایی 
در جبل الطارق، اقدام ما در 
خلیج فارس اجرای مقررات 

دریانوردی بوده است.«

مقابله 
به مثل

جرمی هانت، وزیر خارجه 
بریتانیا، بعد از یک تماس 

تلفنی با همتای ایرانی اش، 
محمد جواد ظریف، گفته ایران 
در پی توقیف نفتکش خود در 
جبل الطارق، این موضوع را از 

 دریچه »مقابله به مثل« 
می بیند

وزن
49683 تُن
طول نفتکش
183 متر 

سال ساخت
2018 میادی
تحت پرچم کشور انگلستان

توان حمل 
  46576000

لیتر مایعات )نفت یا مواد شیمیایی(

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای اعام کرد:عصر جمعه 28 تیر یک 
فروند نفتکش  انگلیسی با نام »stena impero« هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و 
مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد

اینفوگرافیک: روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا: کیوان وارثی

آنچه بايد درباره 
نفتكش انگليسی  توقيف شده بدانيد

شماره آی ام او* این شناور
  بندر عبــاس   ایران   9797400

 tena impero  نفتکش انگلیسی  
 رادار خود را خاموش کرده 

 وبه سمت آب های ایران تغییر 
مسیر داده است

  مسیر حرکت احتمالی نفتکش 
  به سمت عربستان سعودی

  دوحــهدوبــی   هــرمز تنـــگه 

  منـامه
  بحــرین

  بندر جوبیل

  قطر 

  امــارات

   خلــیج فارس  ابــوظبی
   سعـودی   عربستان

3 تخلف 
نفتکش انگلیسی

تردد از مسیر خاف کشتیرانی در تنگه 

هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیت 

یاب و توجه نکردن به هشدارهای 

جمهوری اسامی ایران سه تخلف 

نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو بوده که 

برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی 

دستور توقیف آن از سوی سازمان بنادر 

هرمزگان صادر شد

 * شماره آی ام او یک مرجع منحصر به فرد از طرف سازمان بین المللی دریانوردی برای کشتی، صاحبان کشتی ثبت شده و 
 شرکت های مدیریت است. شماره های آی ام او برای بهبود ایمنی و امنیت دریایی و کاهش تقلب های دریایی تعریف شده است

دستگیری ۱۷ جاسوس تربیت یافته سیا در داخل کشور

 شبكه سيا 

در ايران متاشی شد
»آرمان ملی« از رایزنی ها میان ایران و آمریکا گزارش می دهد

ميانجيگري هاي بي فرجام
شیخ ااسام: میانجیگری  ها به جایی نخواهد رسید

ابوالفتح: ایجاد توازن تنها راه حل بحران میان ایران و آمریکاست

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات گفت: معاونت ضد جاسوسی وزارت اطاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری موفق به انهدام 
یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطاعاتی آمریکا شد...

صفحه 2

صفحه 2

                                                            یادداشت های آرمان ملی                            
کارسختاصاحطلبانبرایاقناعمردم

صادق زیباکام

صفحه 7

آنچه باید 
درباره 
نفتکش 
انگلیسی  
توقیف 
شده بدانید
اینفوگرافی

سهشنبه
98.5.1
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قيمت2000تومان
16صفحه-سالسوم مقام معظم رهبری در دیدار هیاتی 

عالیرتبه   از جنبش حماس: 
 موضوع فلسطین قطعا 

به نفع مردم فلسطین و دنیای 
اسام تمام خواهد شد

دعوایاصلی:
جهشایرانیاتشدیدتنشها؟

به نظر می رسد مناقشه اصلی آمریکا و انگلیس 
با ایران فراتر از موضوعات جاری است. باراک اوباما 
دورانی طوانی از رویا رویی روســای جمهور قبلی 
آمریکا با ایران را به ارث برده تحقیقا به این نتیجه 
رسیده بود که تنها با به رسمیت شناختن جمهوری 
اســامی به عنوان یک قدرت منطقه ای و مذاکره 
با او امکان کم کردن تنش ها با ایــران وجود دارد. 
تنش هایی که آمریکا و حتی یــک اجماع جهانی 
نخواهد توانست آنها را با پیروزی فیصله ببخشد و 
یک بازی برد- باخت را رقم بزند. بر همین اســاس 
وی با اشتیاق و پشتکاری فراوان به مذاکره با ایران رو 
آورد تا حداقل هسته ای شدن جمهوری اسامی را 
چند سال به تاخیر اندازد. حوادث این روزها، درستی 
شناخت و تحلیل او از موقعیت جمهوری اسامی را 
نشان می دهد و این درست آن چیزی است که آقای 
ترامپ از آن بی بهره است و با نادیده گرفتن واقعیات 
پیرامونی وساده انگاری مفرط و پشت پا زدن به 40 
سال تجربه گذشته قدم در راهی گذاشته است که 
آینده ای مبهم و شاید خطرناک برای همه طرف ها 
را رقم بزند. رئیس جمهور آمریکا تصور کرد با خروج 
از برجام و ایجاد فشارهای حداکثری طی چند ماه یا 
به مذاکره ای از موضع باا دست می یابد یا جمهوری 
اسامی از درون می پاشد و در هر صورت دوره دوم 
ریاست جمهوریش از هم اکنون تضمین می شود. 
او معادات موجود خصوصــا در مواجهه با ایران را 
حیثیتی و صفرو صد کرد و سرعت بازی ها را چنان 
افزایش داد که جز از طریق شــدت یافتن تنش ها 
امکان رسیدن به هر نتیجه ای دور از دسترس قرار 
گرفت. در حال حاضر آقای ترامپ که درگیر شدن 
در یک جنگ بزرگ حکم پایان محتوم زمامداریش 
را دارد اگر عقب نشــینی کند پای ســند پیروزی 
جمهوری اســامی مهر زده است و جهش قدرت 
ایران را تثبیت کرده است واگر همچنان بر مواضع 
خود پافشاری کند هم خطر درگیر شدن ناخواسته 
با ایران را به جان خریده است و هم هزینه های این 
ایستادگی روز به روز باا می رود. معادله این است؛ 
جهش ایــران را بپذیرند یا به دعوای پر خســارت 
کنونی ادامه دهند؟ تا کی امکان ادامه وضع کنونی 
وجود دارد؟ نشــانه های متعددی هست که حتی 
متحدان آمریکا از این کارزار بی ســرانجام خسته 
ومدیریت ضعیــف، ابهام آلود و ســودجویانه کاخ 
سفید ایشان را مایوس کرده است. به همین دایل 
طرفداران و امیدواران به ادامــه وضعیت ملتهب 
کنونی روز به روز کمتر می شــوند و اگر کاخ سفید 
همچنان بر مواضع خود ایستادگی کند امکان تنها 
شدنش بیشتر می شــود. به نظر می رسد عقای 
ایاات متحده کم کم به این نتیجه برسند که خروج 
از معرکه کنونی هر چه زودتر اتفاق بیفتد آبروداری 
بیشــتری را در بر دارد و خروج دیرهنگام ممکن 
است به حیثیت و اعتبار آمریکا لطمات جدی بزند 
و رشته های ســالیان دراز را پنبه کند. تا همین جا 
هم ثابت شده است که کشــاندن پای دیگران در 
ماجرای کنونی چندان موفقیت آمیز نبوده و باری 
از دوش آمریکا بر نمی دارد. مثا اکنون انگلستان از 
بحرانی که در روابط خود با ایران ایجاد کرده است 
چه طرفی می بندد؟ در حالی که این کشور با یک 
دولت مستعفی اداره می شود وهمچنان با بحران 
پرحاشیه خروج از اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم 
می کند تا چه حد می تواند تنش با تهران را باا ببرد 
و آن را اداره کند؟ قطعا هر اقدام خصمانه ای با پاسخ 
ایران روبه رو خواهد شــد و اینگونه نیست که یک 
نفتکش ایرانی را توقیف و بدون پرداخت هزینه، آن 
را خرج خودشیرینی برای آمریکا کنند. ظاهرا برای 
امارات و عربستان هم دارد ثابت می شود که آمریکا 
شریک ومحور مطمئنی برای مواجهه با ایران نیست 
و هر اتفاقی در خلیج فارس بیفتد ابتدا آنها هستند 
که خسارت های غیرقابل پیش بینی خواهند دید و 
معلوم نیست بتوانند گلیم خود را از یک جدال بزرگ 
بیرون بکشــند. آنها همین حاا هم فقط به امید 
پشتیبانی آمریکا سعی می کنند ترس خود را نادیده 
بگیرند و هرگز وضعیت کنونی را مطلوب نمی دانند. 
اکنون امید اصلــی اغیار ضد ایرانــی معطوف به 
بروزیک اشتباه از سوی تهران است که انشا ا... هیچ 
وقت تحقق نیابد )در این زمینه سخن بسیار است( 
ولی این البته حاکی از قدرتشان نیست ویک طرف 
بازی هیچ گاه همه تخم مرغ هایش را در سبد اشتباه 

حریف نمی افکند. 

ســـخــن روز

جعفر گابی
روزنامه نگار
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معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

دختران بايد در 
مدارس بتوانند 
 بدون حجاب 

درس بخوانند

1     عکس: فاطمه هاشمی

محمد عطریانفر 
در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

مذاكره با شوراي نگهبان؟
- ناامید نیستیم

»آرمان ملی«  از ختم رسیدگي به 
پرونده نجفی گزارش مي دهد

قتل 
شبه    عمد?

کجا چنین شتابان؟ 

آخرین دادگاه نجفی و چند نکته 

ائمه جمعه محترم! بانوان را بی جهت دلخور نکنید

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:
دختران باید در مدارس بتوانند 

بدون حجاب درس بخوانند

بعد از تشکیل سه جلسه محاکمه در دادگاه کیفری یک تهران، 
دیروز ریاست دادگاه ختم رســیدگی پرونده دکتر محمدعلی 
نجفی، شهردار اســبق تهران را اعام کرد و احتماا رای صادره 
ظرف یک هفته آتی اعام خواهد شــد. رسیدگی به این پرونده 
که از هفتم خردادماه سال جاری شروع شده بود تا دیروز که این 
رسیدگی به اتمام رسید، به نظر می رسد در مقایسه با رسیدگی 
به پرونده های مشابه کم نظیر باشد. درخصوص نحوه رسیدگی و 
تحقیقات اولیه در مراحل دادسرا و تعجیل در صدور کیفرخواست 
ایرادات و اشکاات قانونی فراوانی وجود داشت که نگارنده در این 
رابطه به صورت مفصل قبا بدانها اشاره کرده و طبعا تکرار آنها 
خالی از لطف خواهد بود. اما از آنجایی که هر پرونده اینچنینی که 
به لحاظ شخصیت خاص متهم یا مقتول یا نوع قتل توجه افکار را به 
خود جلب می کند و در جامعه به صورت گسترده انعکاس می یابد 
و افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، خواه ناخواه 
زیر ذره بین تفکر حقوقی صاحبنظران و سایر اندیشمندان علوم 
کیفری و بسیاری از دانشجویان دانشکده های حقوق یا کارآموزان 
وکالت و قضاوت قرار خواهد گرفت و همه اینها به نوعی به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر جزئیات رســیدگی به پرونده 
هستند. به همین خاطر ناگزیر هستیم که به لحاظ موارد پیش 
گفته، به نکاتی اشاره کنیم که فی الواقع جای تامل دارد. همانگونه 
که گفته شد به لحاظ تعجیل در رسیدگی به دایل نامعلوم، مرزها 
و قواعد و مقررات آیین دادرســی کیفری در مراحل مقدماتی 
درهم شکسته شد. چه بســیار مواردی که نمی بایستی انجام 
بگیرد و انجام گرفت و یا چه بسیار اقدامات و مقررات و قواعدی 
که می بایستی انجام می شد و لحاظ می گردید، اما نشد. در جلسه 
دیروز احدی از وکای متهم بحث قتل شبه عمد را مطرح نمود 
و در جهت اثبات ادعای خود نیــز دایلی آورد که بماند و در این 
مقال مختصر نیازی به طرح آن نمی باشد. اما در یک جمع بندی 

کلی می توان در رابطه با پرونده مقتول به چند نکته مهم اشاره 
کرد. اول، همان گونه که می دانیم قواعد و مقررات آیین دادرسی 
کیفری صرفا برای بایگانی در مجموعه قوانین مرتبط و یا تدریس 
در سر کاس های دانشکده های حقوق وضع نشده اند. رعایت این 
قواعد و مقررات در رسیدگی به پرونده های کیفری که متضمن 
حقوق طرفین بوده و سنگ اصلی زیربنای یک دادرسی عادانه 
است، قطعا الزامی است. شخصیت طرفین و نوع قتل و یا انگیزه 
قتل و یا شدت انعکاس آن در جامعه، نمی بایستی موجب آن شود 
که این مقررات در طول دادرسی کمتر دیده شده و به آنها توجهی 
نشود. رســیدگی به اینگونه پرونده ها به لحاظ بازتاب گسترده 
آن در رســانه ها در واقع کاس درس بزرگی است که می تواند 
آموزه های مثبت یا منفی بر اذهان عموم مردم جامعه به خصوص 
دانشجویان دانشکده های حقوق و عاقه مندان به حرفه وکالت یا 
قضاوت باقی بگذارد. دوم، به نظر می رسد آنچه که در این پرونده 
نادیده گرفته شد، یا ااقل کمتر دیده شد، حقوق اولیای دم بود و 
متاسفانه رسانه ها نیز آنچنان که باید و شاید خود را ملزم به حفظ 
اعتبار و آبروی خانواده مقتوله ندیدند. ضمن آنکه معلوم نبود در 
این پرونده آیا اولیای دم دارای وکیل مدافع بودند یا خیر و در هر 
صورت اگر هم برای دفاع از حقوق خود وکیلی اختیار کرده بودند، 
کســی از جزئیات یا کلیات دفاع وکیل یا وکای تعیینی آنان 
خبردار نشد و به نوعی پاسخگویی به اظهارات متهم و وکای او 
ضعیف بود تا آنجایی که کمتر شنیده شد. سوم، صرفنظر از همه 
مسائل و شــایعاتی که پیرامون این پرونده وجود دارد آنچه که 
مسلم است موضوع آن قتل است. خواه عمد و یا به تعبیر وکای 
متهم شبه عمد. بنابراین از منظر حقوقی و قضایی می طلبد که به 
این پرونده از زاویه این مسأله نگریسته شود واغیر. و طبعا اصل 
لزوم مستقل بودن قاضی ایجاب می کند که در اصدار رای فارغ از 
همه جوانب و حواشی و یا مسائل پیرامون آن که از منظر قضایی 
ارتباطی به مقوله قتل ندارد، بها داده نشود. طبعا در این صورت 
رای صادره مقبول موازین دادرسی عادانه خواهد بود. بدیهی 
است گفته اند اگر سیاست از در دادگاه وارد شود، عدالت از پنجره 

خواهد گریخت.

از ابتدای این رخداد و بر اساس تجربه وکالتم در سال های 
متمادی و با توجه به تعداد تیرهای شــلیک شده، نمی توانم 
صراحتا درباره قتل عمد نظر بدهم. یک دلیل به نظرم این است 
که اگر فردی قصد قتل داشته باشد یک گلوله شلیک می کرد. 
اما این در حالی است که 4 گلوله در آن فضا کمانه کرده و گلوله 
پنجم سبب مرگ شده است. لذا 5 گلوله ای که شلیک شده 4 
گلوله اولی در حالت نزاع بوده اند. آقای نجفی اعام کرد میترا 
استاد دستان من را گرفته بود. از سوی دیگر آزمایش اسلحه 
شناسی نیز نشــان داد که باروت کف دست میترا استاد بوده 
است. پس این دست کاما نزدیک بوده به گونه ای که می توان 

گفت دست به دست بودند. به عبارت دیگر ساح میان دستان 
دکتر نجفی و میترا استاد بوده است. دکتر نجفی اعام کرد من 
می گفتم رها کن اما میترا اســتاد که یا هول شده و یا ترسیده 
بوده، گلوله پنجم به میترا اســتاد اصابت کرد. بنابراین از نظر 
شیوه شــلیک و انگیزه و همچنین اینکه رکن معنوی یا قصد 
نهایی باشد انطباق آن با قوانین ما قتل شبه عمد بوده است. از 
نظر روند رسیدگی به پرونده دیروز آخرین دفاعیات را گرفته اند. 
من از آخرین دفاع متعجب شدم. به دلیل آنکه صراحت قانون 
آیین دادرســی کیفری باید پرونده شخصیت تشکیل شود. 
ما هر پرونده قتلی داشــته ایم حداقل چندماه طول کشیده 
است. به گونه ای که بر مبنای آن روانشناسان چندین ماه باید 
بنشینند با متهم گفت وگو کرده و مساله را از زوایای گوناگون 

مورد بررسی قرار دهند. 
ادامه صفحه 2

دشــمنی های اســتکبار جهانی در رأس آن ها شیطان 
بزرگ آمریکا، با حجاب و عفــاف در واقع جنگ علیه نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران است. جنگی که هدف آن 
ایجاد تفرقه میان زنان ایران اســت. این رویکرد و جنگ از 
ابتدای شکل گیری نظام آغاز شده و تا امروز هم ادامه یافته 
است. همیشه هم زنان و مردان عزت منش و باغیرت ایرانی 
مقابل این توطئه جهانی ایســتاده اند. ائمه محترم و معزز 
جمعه که هر هفته ملت شــریف را در ضمن بیان احکام در 

جریان مسائل روز قرار می دهند، سعی کنند در نصیحت های 
دلسوزانه و غیرتمندانه شان تمام جوانب را در نظر بگیرند و 
بانوان را بی جهت دلخور نکنند چراکه بیانات باید دلسوزانه 
و پدرانه باشــد. جمعیت اندکی از بانوان محترمه جوان که 
آن ها نیز مسلمان و از بیوت باغیرت می باشند گاهی حجاب 
را رعایت نمی کنند که به آنها هم توصیه می کنیم به جای 
شادی دل دشمنان اسام و قرآن، دنبال شادی دل شکسته 
حضرت زهرا )س(و حضرت زینب )س( باشند که خیر دنیا و 
آخرت در آن است و با بی حجابی نمکی بر قلب مجروح آن ها 

نپاشند که در روز درماندگی بتوانیم از آن ها مدد بجوییم.
 دا چنان معاش کن که گر بلغزد پای

                                                                    فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

آرمان ملی: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
اظهار کرده اســت: حجاب در برابر نامحرم واجب است. در 
مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان 
بدون اشراف در آموزش وپرورش به دختران اجازه می دهد که 
بدون حجاب در کاس درس حضور یابند و به راحتی ورزش 
کنند. این موضوع در زمانی مطرح شــده که خبرها درباره 
حجاب و مســائل مربوط به آن افزایش چشمگیری یافته 
است. در روزهای اخیر سخنانی از برخی تریبون ها مطرح شد 
که واکنش های متعددی را برانگیخت. با افزایش واکنش ها 
به این موضوع انتظار می رود جامعه و مسئوان به توازن در 

دیدگاه ها برسند. 
  عدالت جنسیتی

معصومه ابتکار در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان که در اســتانداری قزوین برگزار شــد، با اشاره به 
اهمیت عدالت جنسیتی تصریح کرد: مفهوم قرآنی عدالت 
قسط است. فلسفه ایجاد انقاب نیز تحقق عدالت در همه 
امور است. وقتی از عدالت سخن می گوییم منظور ما صرفاً 
مســائل اقتصادی نیســت. وی تأکید کرد: یکی از شئون 
عدالت »عدالت جنسیتی« است بنابراین باید برنامه ریزی 
و سیاســت های ملی را به گونه ای برنامه ریــزی کنیم که 
زنان و مــردان را ببینیم. از ابتدای انقــاب برنامه ریزی ما 
برای همه بوده اســت و در بخش هــای مختلف آموزش و 
پرورش، بهداشت، سیاست و ســایر بخش ها نیز برای همه 
افراد برنامه ریــزی کردند. وی تصریح کــرد: حضرت امام 
خمینی)ره( بر مسأله زنان بسیار تأکید داشتند و حوزه زنان 
انگار یکی از مأموریت های امام)ره( بود، اما امروز فاصله هایی 
ایجادشده است. برای مثال اعتقادی مبنی بر اینکه دسترسی 
خانم ها به فضا های ورزشی باید کمتر از آقایان باشد وجود 
ندارد، ولی عماً این اتفاق افتاده است. معاون رئیس جمهوری 
در امور زنان و خانواده تأکید کرد: امروزه دختران نمی توانند 
در پارک های عمومی مانند پســران ورزش کنند که یکی 

از دایل آن اعتقاد ما به حجاب اســت. حجاب جزو شئون 
اسامی و قانون کشور ماست. وی افزود: برخورد سلبی با این 
موضوع درست نیست بلکه باید برخورد ایجابی داشته باشیم 
و با تأسیس پارک های بانوان شــرایط و فضای موردنظر را 
فراهم کنیم همچنین یکی از وظایف ما این است که فضا های 
آموزش وپرورش را به گونه ای طراحــی کنیم که دختران 

بدون حجاب در مدارس حضور یابند.
  سطح عمومی فرهنگ

ابتکار یادآور شد: حجاب در برابر نامحرم واجب است. در 
مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان 
بدون اشراف در آموزش وپرورش به دختران اجازه می دهد 
که بدون حجاب در کاس درس حضــور یابند و به راحتی 
ورزش کنند. وی تأکید کرد: اگر ایــن واقعیت ها را نادیده 
بگیریم فشــار های تجمعی بر دختران تحمیل می شود و 
محدودیت هایی این چنینی باعث ایجاد مشکات اجتماعی 
می شود. در حوزه برنامه ریزی، مسأله عدالت جنسیتی باید 
بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد. معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده تصریح کرد: عدالت جنســیتی در تمام 
کشور ها مطرح است. در کشور ما باید دسترسی ها عادانه 
باشد از طرفی زنان ما در حفظ خانواده و نسل نقش کلیدی 
دارند بنابراین به طور ویژه باید مورد توجه قرار بگیرند. وی 
افزود: بهداشت باروری، توجه به نیاز های زنان باردار، توجه 
به سامت خانواده، آموزش های پیش از ازدواج در حوزه زنان 
باید مورد توجه قرار بگیرد. خانواده سالم و شکوفا خانواده ای 
است که نگاه درستی به سامت و بهداشت جنسی و باروری 
دارد که اغلب اوقات مورد غفلت قرارگرفته است. وی تصریح 
کرد: در اســتان قزوین ســطح عمومی فرهنگ و توجه به 
آموزش باا است به طوری که ۶۷ درصد دختران تحصیلکرده 
هســتند. باید زنان روســتایی مورد توجه قرار بگیرند تا از 
تسهیات اشتغالی اســتفاده کنند، اما در حال حاضر این 

اتفاق نیفتاده است.
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آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در 
احکام جداگانه ای آقای مهندس پرویز فتاح را به 
ریاست بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری 
را به ریاســت کمیته امداد امام خمینی منصوب 
کردند. متن احکام رهبر معظم انقاب اسامی به 
این شرح است: »جناب آقای مهندس پرویز فتاح 
دام توفیقه، با پایان گرفتن دوره مسئولیت جناب 
آقای مهندس ســعیدی کیا در بنیاد مستضعفان 
و با تقدیر و تشــکر فــراوان از مدیریت پرتاش و 
مبتکرانه ایشــان، جنابعالی را بــرای مدت پنج 
سال به ریاســت آن بنیاد و آقای سعیدی کیا را به 
ریاســت هیات امنای آن منصــوب می کنم. اهّم 
توصیه های اینجانب اوا اهتمام به توانمندسازی 
تهیدســتان و مصروف کردن این امانت ملی در 
جهت آبادانی و پیشــرفت جامِع مناطق محروم، 
و ثانیا رعایت دقیق بندهــای اقتصاد مقاومتی، و 
ثالثا به کارگیری نیروهای جــوان و متخصص و 
انقابی و جریان ســازی فعالیت جهادی در همه 
بخش های این بنیاد اســت. توفیقات شــما را از 
خداوند متعال مسألت می کنم. سّیدعلی خامنه ای 
۳۱ تیــر ۱۳۹۸« و »بســم ا... الرحمن الرحیم. 
جناب آقای ســّیدمرتضی بختیاری دام توفیقه 
اکنون که جناب آقای مهندس فتاح به مسئولیت 
دیگری منصوب شــده اند، به پیشــنهاد هیات 
امنای محترم و با آگاهــی از صاحیت های دینی 
و اخاقی و مدیریتی جنابعالی، شما را به ریاست 
کمیته امداد امام خمینی منصوب می کنم. توّجه 
به محورهای مذکور در حکم مدیریت آقای فتاح، 
توصیه حتمی اینجانب است. تأکید می شود که دو 
محور: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای 
خانواده های تهیدست و رعایت کرامت و حرمت 
کمک شــوندگان را در صدر اقدامات خویش قرار 
دهید. بهره گرفتن از همــکاری نیروهای جوان و 
مؤمن و انقابی توصیه مؤکد دیگر اینجانب است. 
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مســألت 

می کنم. سّیدعلی خامنه ای ۳۱ تیر ۱۳۹۸«.

برگزاری نشست کمیسیون برجام
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعام کرد: نشست 
کمیسیون برجام در سطح مدیران سیاسی وزارت 
خارجه کشــورهای عضو برجام اواخر ماه جوای 
)پیش از دهم مردادماه( در وین برگزار می شــود. 
سرگئی ریابکوف افزود: نشســت آتی قرار است در 
وین برگزار شــود. اما اینکه روز ۲۸ ماه جوای )روز 
یکشــنبه هفته آینده ششــم مرداد( زمان قطعی 
برگزاری این نشست اســت، اطمینان کامل ندارم. 
مطابق با برجام، نشســت های عادی کمیســیون 
مشترک برجام در ســطح معاونین وزیر و مدیران 
سیاسی باید به صورت فصلی برگزار شود. نشست 
قبلی این کمیسیون در سطح مدیران سیاسی وزارت 
خارجه روز ۲۸ ماه ژوئن )هفتم تیر ماه( در حالی در 
وین برگزار شد که ایران در واکنش به بدعهدی های 
پی درپی دیگــر طرف ها برخی از تعهــدات خود را 
کاهش داد و در گام نخست محدودیت های تعیین 
شده در برجام در حوزه غنی سازی اورانیوم و تولید 
آب سنگین را بر اساس بند ۲۶ و ۳۶ برجام لغو کرد. 
»فدریکا موگرینی« مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا هفته پیش گفت که در نشســت آتی 
کمیســیون برجام، در مورد راه های تســهیل این 
توافق از جمله در زمینه تولید اورانیوم غنی شــده و 

آب سنگین ایران، صحبت می شود. 

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد 

آخرین دادگاه نجفی و چند نکته 

آرمان ملی: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
دیروز به تهران سفر کرد تا دیداری با مقامات کشورمان 
داشته باشد. وزارت امورخارجه عمان نیز از سفر قریب 
الوقوع بن علوی به تهران خبر داد و اعام کرد که او روز 
شنبه عازم ایران خواهد شد. پیشتر قرار بود که امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز به منظور رایزنی با 
حسن روحانی به تهران بیاید تا در خصوص نجات 

برجام گفت وگوهایی صورت گیرد. 
 تاش نافرجام

حسین شیخ ااسام، مشاور پیشین وزیر امور 
خارجه به »آرمان ملی« می گوید این میانجیگری ها 
بی اثر خواهد بود؛ چرا که دامنه اختافات میان ایران 
و آمریکا آن قدر زیاد است که میانجیگری به جایی 
نخواهد رسید. او تصریح می کند: »میانجیگری اگر 
در خصوص تفاهم بر سر برخی اشتراکات باشد شاید 
به نتیجه برسد، اما روشن است که میانجیگری بر سر 
مساله ای چون غنی سازی به جایی نخواهد رسید«. 
شیخ ااسام تأکید دارد که برخی کشورها مدام 
می گویند می خواهیم جلوی جنگ را بگیریم، در حالی 
که ایران بارها اعام کرده نه تمایلی به جنگ دارد و نه 

جنگی را آغاز خواهد کرد. 

 ایجاد موازنه؛ راهبرد حل بحران
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا به 
»آرمان ملی« می گوید که آمریکا به شدت مایل 
به مذاکره است و بارها بر این موضوع تاش کرده، 
اما هدف نهایی آن ها یعنی توقف کامل غنی سازی 
ایران، به هیچ وجه مورد قبول مقامات کشورمان 
نیست. ابوالفتح با اشاره به پیشنهاد جواد ظریف به 
آمریکایی ها در خصوص مسأله هسته ای تصریح کرد: 
»وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد که آمریکا تحریم را 
بردارد و ایران در مقابل به سرعت پروتکل الحاقی را به 
تصویب برساند؛ مساله ای که در برجام مطرح شده بود 
و قرار بود در آینده اجرایی شود. از نظر آمریکایی ها اما 
این پیشنهاد پذیرفته نیست، زیرا فاصله بین خواست 
آمریکا و خواست ایران بسیار زیاد است«. به طور کلی 
ایران آنچه در برجام آمده را کف خواسته های خود 
از صنعت هسته ای می داند و آمریکایی ها معتقدند 
جمهوری اسامی حتی نباید اجازه غنی سازی داشته 
باشد. ابوالفتح می گوید: »بعید به نظر می رسد که سفر 
مقاماتی چون نخست وزیر ژاپن، نخست وزیر عراق یا 
وزیر خارجه عمان بتواند راهگشا باشد. مشکل ایران 
و آمریکا فقدان میانجیگری نیست؛ چرا که کانال های 

ارتباطی زیادی نظیر سفارت سوئیس وجود دارد. 
نهایت نتیجه ای که این میانجیگری ها می تواند داشته 
باشد، کنترل تنش هاست«. او معتقد است که تنها 
راه حل و فصل بحران میان ایران و آمریکا، ایجاد یک 
نوع توازن است. ابوالفتح تشریح کرد: »آمریکا باید 
متوجه شود فشار حداکثری بر روی ایران کاری از 
پیش نمی برد و ایران در شرایط فشار راضی به مذاکره 
نخواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد و تحوات باعث ایجاد 
موازنه قدرت شود، فرقی نمی کند چه دولتی در آمریکا 
بر سر کار باشد، آن زمان می توان مذاکره کرد و به حل 

بحران پرداخت«. 
 برجام کلید حل مشکات

در شرایطی که آمریکا تمام تاش خود را برای 
اجماع سازی علیه ایران به کار بسته، به نظر می رسد 
تنها وجود برجام است که توانسته مانع از همکاری 
کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر موضوع ایران شود. 
روز دوشنبه هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان گفت 
که آلمان قصد ندارد به استراتژی دولت آمریکا برای 
اعمال فشار حداکثری بر ایران بپیوندد. او که پس از 
دیدار با همتایان فرانسوی و انگلیسی خود در جمع 
خبرنگاران تصریح کرد: »آنچه اکنون به آن نیاز 
داریم کاستن از تنش ها است و همکاران انگلیسی 
و فرانسوی من نیز همین نظر را دارند«. هایکو ماس 
خاطرنشان کرد: »اروپا عاوه بر رسیدگی به خطرات 
در تنگه هرمز، به استفاده از کارت دیپلماتیک خود 

ادامه می دهد«. 

»آرمان ملی« از آغاز تاش ها برای کاهش  تنش
   میان ایران و آمریکا گزارش می دهد

میانجیگري هاي بي فرجام

مقام معظم رهبری در دیدار هیاتی عالیرتبه از جنبش مقاومت اسامی )حماس( تصریح کردند: موضوع فلسطین قطعا به نفع 
مردم فلسطین و دنیای اسام تمام خواهد شد. حضرت آیت ا... خامنه ای صبح دوشنبه در دیدار هیاتی عالیرتبه از جنبش مقاومت 
اسامی فلسطین )حماس(، قضیه فلسطین را قضیه اول و مهم ترین مساله دنیای اسام دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت 

شگفت آور مردم فلسطین و گروه های مقاومت از جمله حماس، تأکید کردند: پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما 
براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعا به نفع مردم فلسطین و دنیای اسام، تمام خواهد شد. 

2    سیاسـت  

معاونــت حقوقــی ریاســت 
جمهوری اعــام کرد کــه وجود 
قانون خاص انتخابات برای شوراها 
موجب خدشــه به اعتبار انتخابات 
نیســت. ماحظات اعامی توسط 
سازمان بازرسی کل کشور در مورد 
انتخابات شــورایاری های شــهر 
تهران جهت بررسی و حل مشکل، 
 به معاونــت حقوقی ارجاع شــد. 
لعیا جنیدی با تشکیل جلسه ای در 
محل دفتر خود با حضور شــهردار 
تهران، رئیس شورای شهر و برخی 
اعضای آن، رئیس شــورای عالی 
اســتان ها، معاون وزیر کشــور و 
معاونان سازمان بازرسی کل کشور 
و دیگر مقامات و مسئوان ذی ربط، 
اظهارات حاضران را اســتماع کرد. 
معــاون حقوقــی رئیس جمهور با 
توجه بــه وجــود مبانــی قانونی 
ازجمله اصــول ۶، 7 و ۱00 قانون 
اساســی، بندهــای »5 و 7« ماده 
)۸0( قانون شــوراها و تصویب نامه 
شــماره ۱۳۶۳5۳/5۱5۳۶ مورخ 
۱۱/۱۲/ ۱۳۹7، که به تأیید رئیس 
مجلس شورای اسامی رسیده و نیز 
مصوبات شورای شهر درخصوص 
موضوع، از سال ۱۳7۸ تاکنون که 
توسط مراجع نظارتی فرادست الغاء 
نشده است، جواز قانونی انتخابات را 

تأیید کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به 
زودی حکم اعدام جاسوســانی که 
به وطن خود خیانت کرده اند اجرا 
می شود. غامحســین اسماعیلی 
در مستند شکار جاســوس ها که 
از شــبکه یک ســیما پخش شد، 
درباره جاسوســان گفت: بر اساس 
مستندات ارائه شــده، دادسرا نوع 
اتهامات آنها را جاسوســی منتهی 
در حد افساد فی اارض تشخیص 
داده و به عنوان مفســد فی اارض 
از دادگاه برای آنها تقاضای مجازات 
اعدام شده اســت و برای تعدادی 
از این متهمــان در دادگاه بدوی، 
حکم حبس طویل المدت به اتهام 
جاسوسی برای سرویس جاسوسی 

آمریکا صادر شده است. 

عضو فراکســیون امید مجلس 
تصریح کرد: بــا این حال رفع تنش 
و مشــکات میان ایران و انگلیس 
در خلیج فارس از طریق دیپلماسی 
قابل حل است، شــکایت از طریق 
شورای امنیت در طوانی مدت به 
نتیجه می رسد و مفید نخواهد بود. 
علی مطهری با اشــاره به شکایت 
انگلیس به شورای امنیت به جهت 
توقیف ِکشتی انگلیس توسط سپاه 
بنا به دلیل حادثه آفرینی، خاموش 
کــردن سیســتم موقعیت یاب و 
دفع پسماند نفتی، گفت: شکایت 
دولت انگلیس از ایران بی جاســت 
زیرا توقیف نفتکش ایرانی توســط 
انگلیســی ها غیرقانونی بود و ایران 
حق داشت ِکشتی انگلیسی را حتی 
بدون تخلف توقیــف کند. حال که 
این ِکشــتی انگلیســی تخلفی را 
مرتکب شده اســت. علی مطهری 
تصریح کرد: بــا این حال رفع تنش 
و مشــکات میان ایران و انگلیس 
در خلیج فارس از طریق دیپلماسی 
قابل حل است، شــکایت از طریق 
شورای امنیت در طوانی مدت به 
نتیجه می رسد و مفید نخواهد بود. 

در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس 
دفتر سیاســی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس 
دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقاب کرد. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و مهم 
آقای اسماعیل هنیه در این نامه، گفتند: حماس در قلب 
حرکت فلسطین قرار دارد همان گونه که فلسطین در قلب 
حرکت دنیای اسام قرار گرفته است. ایشان ایستادگی 
و مقاومت مردم غزه و ســاکنان ساحل غربی رود اردن را 
بشارت دهنده فتح و پیروزی خواندند و افزودند: خداوند به 
کسانی که ثابت قدم در راه او ایستادگی کنند، وعده یاری و 
پیروزی داده است و البته تحقق این وعده الزاماتی دارد که 
از مهم ترین آنها جهاد و مبارزه و تاش خستگی ناپذیر در 
ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و نظامی 
اســت. مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه جمهوری 
اسامی ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا 
رودربایستی ندارد، خاطرنشان کردند: ما همواره دیدگاه 
خود را درباره فلســطین به طور صریح و شــفاف اعام 
کرده ایم و حتی در عرصه بین المللی کشورهای دوست 
ما که در این زمینه با آنها اختاف نظر داریم می دانند که 
جمهوری اسامی در قضیه فلسطین کاما جدی است. 

حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: یکی از علت های مهم 
دشمنی با جمهوری اســامی ایران، موضوع فلسطین 
است اما این دشمنی ها و فشارها موجب نخواهد شد که 
ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین کوتاه بیاید، زیرا 
حمایت از فلسطین یک مســاله اعتقادی و دینی است. 
ایشــان تأکید کردند: اگر دنیای اسام به  صورت متحد 
بر موضوع فلسطین ایستادگی می کرد، اکنون شرایط 
بهتری داشت و دوری برخی کشورهای دنباله رو آمریکا 
همچون سعودی از موضوع فلسطین یک حماقت بود زیرا 
اگر از فلسطین حمایت می کردند، می توانستند در مقابل 
آمریکا، امتیاز بگیرند. رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه 
براساس سنت الهی، پیروزی مردم فلسطین و بازگشت 
این سرزمین مقدس به دنیای اسام، موضوع عجیب و 
غیرقابل تحقق نیست، گفتند: ۴0 سال قبل کسی باور 
نمی کرد در ایران که مرکز نفوذ و امید آمریکایی ها بود، 
یک حکومت دینی برسرکار بیاید و سفارت اسرائیل در 
تهران به سفارت فلسطین تبدیل شــود اما این موضوع 
غیرقابل باور محقق شد، بنابراین تحقق موضوعاتی که در 
ظاهر عجیب به نظر می رسند، امکان پذیر است. حضرت 
آیت ا... خامنه ای افزودند: اینکه آقای سیدحسن نصرا... 

می گوید من ان شاءا... در مسجدااقصی نماز می خوانم، 
برای ما یک امید کاماً عملی و قابل تحقق است. ایشان 
با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این امید، همان 
مواضع مستحکم و ایستادگی است که آقای هنیه در نامه 
خود به آن اشاره کرده است، گفتند: اگر همه ما به وظایف 
خود عمل کنیم، وعده الهی قطعاً محقق خواهد شد. رهبر 
انقاب اسامی با اشــاره به طرح خیانت آمیز »معامله 
قرن« تأکید کردند: هدف از ایــن توطئه خطرناک، از 
بین بردن هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و جوانان 
فلسطینی است که باید با همین نقطه اصلی، مقابله کرد 
و نگذاشت که آنها با استفاده از پول، هویت فلسطینی را 
از بین ببرند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه 
مقابله با این طراحی نیازمند کارهای تبلیغاتی و فرهنگی 
و فکری است، افزودند: یک راه دیگر مقابله با این توطئه 
این است که مردم فلســطین، احساس پیشرفت کنند 
که این موضوع تا بحال به لطف خداوند اتفاق افتاده است. 
ایشان خاطرنشــان کردند: در سال های نه چندان دور، 
فلسطینی ها با سنگ مبارزه می کردند، اما امروز بجای 
سنگ، مجهز به موشک های نقطه زن هستند و این، یعنی 

احساس پیشرفت.

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات گفت: معاونت 
ضد جاسوسی وزارت اطاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال 
جاری موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان 
اطاعاتی آمریکا شد. وی از شناسایی و دستگیری ۱7 
جاسوس تربیت یافته سازمان اطاعاتی آمریکا )سیا( در 
داخل کشور خبر داد و گفت: احکام این جاسوسان صادر 
شده و برخی به عنوان مفسد فی اارض اعدام می شوند. 
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات خاطرنشان کرد: 
جاسوس های شناسایی شده شامل شاغلین مراکز حساس 
و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز 
هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت 
بوده اند. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات با بیان 
اینکه ۱7 جاسوس دستگیر شده در مراکزی شامل حوزه های 
اقتصادی، هسته ای، زیرساختی، نظامی و سایبری کشور 
فعالیت می کردند، خاطرنشان کرد: تعداد کل جاسوس های 
شناسایی شده ۱7 نفر است که این افراد به صورت سلولی در 
ایران فعالیت می کردند و هیچ کدام از آنها با دیگری ارتباطی 
نداشتند و هر کدام با یک افسر اطاعاتی سیا در ارتباط بودند. 

  ارتباط سیا و جاسوسان 
وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره چگونگی برقراری 
ارتباط میان سازمان اطاعاتی آمریکا و جاسوسان ایرانی 
پرداخت و گفت: برخی از این افراد به واسطه سوء استفاده 
سیا از تقاضای ویزای آمریکا در دام ویزا گرفتار شدند و در 
ازای اعطای ویزا به آنها پیشنهاد جاسوسی ارائه شده است. 
برخی دیگر نیز به واسطه حفظ یا تمدید انواع ویزای آمریکا 
از طرف سیا مورد فریب واقع شدند. مدیرکل ضد جاسوسی 
وزارت اطاعات تاکید کرد: تحقیقا در مورد همه ۱7 جاسوس 
شناسایی و دستگیر شده، هیچ کدام از وعده های سیا محقق 
نشده است و همه این جاسوسان به واسطه خیانتی که به 

کشور کرده اند، گرفتار شدند. وی با اشاره به اقدام سیا به 
جعل دولتی، اوراق هویتی شبکه جاسوسی خود در ایران 
افزود: سازمان اطاعاتی آمریکا، همچنین اقدام به ارسال 
مدارک هویتی جعلی برای جاسوس های خود در ایران برای 
عملیات های خاص از طریق ناقل ها کرده اند. بررسی های 
سرویس ضد جاسوسی وزارت اطاعات حاکی از آن است 
که مدارک جعلی به صورت ناشیانه ای توسط سیا، انجام 
شده که این اقدام جعل دولتی محسوب می شود. در پی 
کشف موضوع توسط ضد جاسوسی وزارت اطاعات، 
دستور امحای همه مدارک موجود از سوی افسران سیا، 

برای جاسوس ها صادر شده است. 
  خط خروج اضطراری

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات با اشاره 
به پیش بینی خط خروج اضطراری برای جاسوسان از 
سوی سازمان اطاعاتی آمریکا خاطرنشان کرد: با وجود 
وعده تامین امنیت جاسوسان، سیا با پیش بینی احتمال 
شناسایی شبکه جاسوسی خود همچون سال ۹۲، اقدام به 
طراحی خط خروج اضطراری از کشور برای مواقع بحرانی و 
خطر کرده بود. بر این اساس جاسوس ها آموزش دیده بودند 
که با احساس خطر، طی هماهنگی با سیا و رساندن خود 
به نقطه ای از پیش تعیین شده در شهرهای مرزی، منتظر 
حضور رابط اطاعاتی سیا در صحنه شوند و با هدایت وی از 
کشور خارج گردند که البته در این زمینه جاسوس هایی که 
قصد فرار اضطراری از کشور را داشتند، با اشراف اطاعاتی 
سربازان گمنام امام زمان به جای ماقات با رابط سیا در 
مرز، با رابط ضد جاسوسی وزارت اطاعات ماقات کردند 
و نهایتا دستگیر شدند. وی اضافه کرد: آموزش ویژه ضد 
بازجویی به جاسوس ها از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای 
مواقع دستگیری بود که با مشاهده اشراف اطاعاتی وزارت، 

توسط جواسیس، کارساز نشد و تمامی اعضای این شبکه 
جاسوسی به ارتباط خود با سیا اعتراف کردند. در ادامه با 
اشاره به همکاری سرویس اطاعاتی جمهوری اسامی 
ایران با سرویس های اطاعاتی کشورهای متحد در این 
پرونده اظهار کرد: تجربه موفق تبادل با متحدین اطاعاتی 
در سال ۹۲ باعث شد تا سرنخ های اطاعاتی پرونده اخیر اعم 
از افسران سیا، سرنخ  و روش های مورد استفاده در این شبکه 
در اختیار سایر سرویس های اطاعاتی قرار گیرد تا شکست 
جهانی مجددی برای سیا اتفاق بیفتد. وی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون پیشنهادی از سوی ایاات 
متحده آمریکا در خصوص تبادل این جاسوس ها انجام شده 
است، خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده همه از اتباع 
ایرانی هستند و به هیچ وجه بحث تبادل برای آنها مطرح 
نیست. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات در پاسخ 
به این پرسش که آیا در میان ۱7 جاسوس دستگیر شده از 
مقامات و مسئوان بلندپایه کشور نیز حضور دارند، تاکید 
کرد: این افراد از متخصصان و کارشناسان کشور هستند 
و از مقامات محسوب نمی شوند. وی همچنین در پاسخ 
به این پرسش که این شبکه جاسوسی ارتباطی با شبکه 
جاسوسی دستگیر شده در سال ۹۲ دارد، گفت: بررسی 
این پرونده مربوط به سال ۹7 بوده و کاما با پرونده سال۹۲ 

بی ارتباط است. 
 ترامپ شوکه شد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به متاشی 
شدن شبکه جاسوسی سیا در ایران در صفحه توئیتر خود 
نوشت: خبر این که ایران جاسوسان سیا را دستگیر کرده 
است، کاما کذب است. حقیقت ندارد. فقط دروغ های 
بیشتر و پروپگاندا -مانند ساقط شدن پهپادشان- از سوی 
یک حکومت مذهبی است که به طور بدی در حال شکست 
خوردن بوده و هیچ ایده ای برای این که چه کار می کند ندارد. 
وی در ادامه مدعی شد: اقتصاد آن ها مرده است و بدتر نیز 

خواهد شد. ایران یک آشفتگی کامل است!

خدشه ای به انتخابات 
شورایاری وارد نیست

اجرای حکم اعدام 
جاسوسان، به زودی

ایران حق توقیف 
ِکشتی انگلیسی حتی 
بدون تخلف را داشت

مقام معظم رهبری در دیدار هیاتی عالیرتبه از جنبش حماس: 

موضوع فلسطین قطعا به نفع مردم 
فلسطین و دنیای اسام تمام خواهد شد  در شرایط فعلی وضعیت اصاح طلبان اصا خوب نیست اما وضعیت 

اصولگرایان برای انتخابات بهتــر از اصاح طلبان اســت. برای اینکه 
اصولگرایان یک حمایت ثابت دارند که همان حدود ۱7 میلیونی هستند 
که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به آقای سیدابراهیم رئیسی رای 
دادند. آن هفده میلیون رای ثابت و فیکس اصولگرایان است و ممکن است 
که از این بااتر هم برود. یعنی تعدادی از کسانی که به آقای روحانی رای 
دادند نیز به جمعیت رای دهندگان به اصولگرایان بپیوندند، اما نکته مهم 
این است که متاسفانه اصاح طلبان با چنین وضعیتی روبه رو نیستند و 
بخش عمده ای از آن ۲۴ میلیونی که به آقای روحانی رای دادند، یا بسیاری 
از کسانی که در انتخابات ۹۴ پای صندوق رفتند، هم از عملکرد دولت و هم 
از عملکرد فراکسیون امید دچار تردید شدند. بنابراین خیلی دور از ذهن 
نیست اگر گفته شود که به دلیل همان تردید و بی اعتمادی، بخش هایی 
از بدنه اجتماعی اصاح طلبان عاقه گذشته برای شرکت در انتخابات را 
از دست داده است. اگر این سخن درست باشد می توان پیش بینی کرد 
که شرکت حامیان اصاح طلبان مانند آخرین انتخابات مجلس نخواهد 
بود. البته تفاوت مهمی که میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
وجود دارد این است که در انتخابات مجلس رقابت های محلی، قومی، 
قبیله ای، منطقه ای هم وجود دارد و مناســباتی که رای دهندگان در 
هر حوزه انتخابیه، به خصوص در شهرستان ها برای خود دارند، خیلی 
تابع اصولگرایی و اصاح طلبی نیست و در خیلی از حوزه ها، به خصوص 
شــهر های کوچک مردم در انتخابات شــرکت می کنند و از نقطه نظر 
سیاسی نمی توان ســرخوردگی احتمالی از جریان های سیاسی را در 
انتخابات مجلس تعیین کننده دانست. اما در شهرهای بزرگ مثل تهران، 
مشهد، اصفهان، شیراز، رشت و تبریز که پایگاه اصلی جریان اصاحات 
در استان ها محسوب می شوند، اصاح طلبان با مشکات جدی مواجه 
هستند و این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴00 بیشتر 
خود را نشــان خواهد داد. اینکه اصاح طلبان می گویند باید با مردم به 
گفت وگو بنشینیم و آنها را متقاعد کنیم که پای صندوق های رای بروند 
یا چیزی که اخیرا رئیس دولت اصاحات بیان کرده که برای نجات کشور 
و ایران مردم پای صندوق های رای حاضر شوند، به ۲ دلیل بعید به نظر 
می رسد. نخست اینکه همیشه وقتی به موعد انتخابات رسیده ایم گفته 
شده باید پای صندوق برویم و با هر یک رای یک »نه« به آمریکا بگوییم، لذا 
همیشه تاش می شود که هنگام انتخابات، مقداری عواطف و احساسات 
ناسیونالیستی، ملی و علیه خارجی رواج پیدا کند و مردم به این مساله 
عادت کرده اند. بر این اساس بعید نیست اگر همان روش استفاده شود اما 
اینکه این رویکرد می تواند همان تاثیرگذشته را داشته باشد یا نه، سوال 
مهمی است. دلیل دوم نیز اینکه از سال ۹۴ تا امروز رئیس دولت اصاحات 
سکوت کرده و یک بار حاضر نشده با بدنه اجتماعی و طرفدارانش صحبت 
کند و ببیند مشکاتشان چیست و اگر ســرخورده شده اند دلیل این 
سرخوردگی چیســت. اکنون که چند ماه تا انتخابات باقی مانده وی و 
سایر اصاح طلبان درصددند با مردم صحبت کنند. این در حالی است که 
چنین رویکردی می تواند به آسانی باعث ناراحتی بدنه اجتماعی و حامیان 
اصاح طلبان شود. چه بسا احساس کنند که از آنها استفاده ابزاری می شود 
و اصاح طلبان فقط با نزدیک شدن به موسم انتخابات به فکر بررسی و 
حل مشکات و مطالبات مردم می افتند. رئیس دولت اصاحات و سایر 
چهره های موثر جریان اصاحات باید خیلی زودتر از این وارد گفت وگو 
با مردم می شدند. در همان سال ۹۶ که اولین آثار نارضایتی ها از عملکرد 
دولت به وجود آمد، هیچ کدام از چهره های مطرح اصاح طلبان با مردم 
صحبت نکردند. گویی این اصاح طلبان نبودند کــه مردم را ترغیب و 
تشویق به حضور در انتخابات و رای دادن به دولت کردند. در مجموع این 
احتمال وجود دارد که مردم به این بی توجهی که از سوی اصاح طلبان 
نسبت به مردم صورت گرفته، پاسخ سختی بدهند. با نظر به این موارد 
است که می توان گفت اصاح طلبان به سادگی نمی توانند بدنه اجتماعی 

جامعه را راضی به حضور در پای صندوق های رای کنند. 

کار سخت اصاح طلبان برای اقناع مردم
ســــرمــقــاله

صادق زیباکام
استاد دانشگاه

شرایط  به نوعی اســت که برای ایجاد فضای انتخاباتی و دعوت از 
مردم برای حضور در پای صندوق های رأی دیگر نمی توان از شــعار و 
وعده های دروغین اســتفاده کرد. کار از تهییج احساسات گذشته و 
مردم نسبت به شعارها و وعده ها درخصوص تغییرات اجتماعی مردد 
شده اند. زیرا در انتخابات های گذشته فضای امیدوارکننده ای ایجاد 
شد و مردم به نقش آفرینی جدی در عرصه سیاسی کشور پرداختند 
اما نتیجه این حضور و مطالبه گری آن چیزی نبود که انتظار می رفت. 
به همین علت شعار، فراخوان و ایجاد جو تبلیغاتی دیگر نمی تواند زنان 
و جوانان را به حضور وا دارد. به یاد می آوریم که یکی از شعارهای جدی 
رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی، افزایش میزان مشارکت زنان 
و جوانان در عرصه های سیاسی و اجتماعی بود، اما امروز که به آنچه در 
این چند سال اخیر اتفاق افتاد می نگریم متوجه می شویم که این امر 
محقق نشد و دولت نتوانست رضایت جامعه را جلب کند. طرح هایی 
نظیر عدم به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی نیز، صرفاً قدم 
کوچکی روبه جلو بود اما در راستای اقدام زنان و جوانان شایسته، اقدام 
موثری صورت نگرفت. اگر هم در گوشه و کنار کسی به کار گرفته شد، 
نه از سر توجه به جوانان که به دلیل سفارش و رابطه توانست خود را به آن 
منصب برساند. در ایام انتخابات، شعارها و مطالبات زیادی وجود داشت 
و قشر زنان از دولت درخواست داشتند که وزرا یا حداقل معاونان وزرا را از 
میان زنان انتخاب کند، اما این امر نیز محقق نشد. هربار این بهانه جویی 
صورت می گرفت که زنان در عرصه اجرا تجربه کافی ندارند و نمی توانند 
از پس امور یک وزارتخانه برآیند. اگر واقعا مشکل این بود، چرا از همان 
زمان، تاش نشد تا زنانی را برای آینده تربیت کنیم تا بتوانند مدیر و وزیر 
باشند؟ دولت می توانست زمینه ایجاد تجربه برای زنان را فراهم کند و 
در آینده از وجود آنان بهره مند شود اما این کار صورت نگرفت. اگر واقعا 
دولتمردان می خواهند در آینده به عنوان نمونه وزارت آموزش و پرورش 
را به زنان بسپارند، باید حداقل در ۱5 استان مدیرکل آموزش و پرورش را 
از میان زنان برگزینند. سقفی شیشه ای برای پیشرفت زنان گذاشته ایم 
و هنگام انتخاب وزیر که می رسد به زنان می گوییم شما نمی توانید. اگر 
خواهان حضور مردم در پای صندوق های رأی هســتیم باید به جای 
وعده های جدید، تاش کنیم تا وعده ها و مطالباتی که از گذشته باقی 
مانده اند، در عرصه عمل محقق شوند. شعار و ایجاد هیجانات سیاسی 
مردم را پای صندوق ها نخواهد آورد. این وظیفه جریان های سیاسی 
است که مطالبات مردم را پیگیری کنند. صرف این که تعدادی از زنان و 
جوانان در لیست های انتخاباتی حضور داشته باشند، اتفاق خاصی رخ 
نخواهد داد و باید به سمت محقق کردن مطالبات این اقشار در عرصه 

عمل حرکت کرد. 

زنان و مشارکت انتخاباتی
یادداشــت

فرزانه ترکان
فعال سیاسی اصاح طلب

سه شنبه 
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سال  سوم 
a شماره 498  r m a n m e l i . i r

دستگیری ۱۷ جاسوس تربیت یافته سیا در داخل کشور 
 شبکه سیا در ایران متاشي شد

 ادامه از صفحــه اول / نکته دیگــر اینکه در 
موضوع اسلحه فقط یک کارشــناس از ابتدا تا 
انتهای رسیدگی حضور داشت. مگر می شود در 
پرونده ای به این مهمی تنها نظر یک کارشناس 
اخذ شــود؟ به گونه ای که وکیل نجفی اعتراض 
کرد و گفت که می بایستی این موضوع در اختیار 
هیات کارشناســان قرار گیرد. اما چنین کاری 
انجام نشــد. بعد از آن نیز نیاز داریم به پزشکی 
قانونی به این ترتیب که آیــا گلوله ابتدا به کف 
دســت اصابت کرده و اینکه گلوله از کجا کمانه 
کرده و اینکه مســتقیم و یا غیر مستقیم بوده 
است. به نظر می رسد آقای گودرزی وکیل دکتر 
نجفی بهترین دفاع را از موکلش کرد. به گونه ای 
که ایشان در جلسه گذشته سوااتی را در ذهن 
مردم به وجود آورد. قاعدتــا در ذهن دادگاه نیز 
این سواات می بایستی پاسخ داده شود. همانند 
دکمه ها، آوردن یــک پیراهن که یک دکمه آن 
کم است دلیل نمی شود. حتی اگر بپذیریم باید 
ببینیم تعداد دکمه ها چند عدد بوده است. دوم 
خونی که بر روی پای دکتر نجفی بوده است. سوم 
مساله تعداد گلوله ها، به گونه ای که از 5 گلوله ۴ 
تای آن به هدف نخورده است. همچنین گلوله 
پنجم نیز کمانه کرده و به هدف خورده است. اما 
ظاهرا جای چند گلوله است به گونه ای که آقای 
گودرزی اعام داشت جای ۹ گلوله وجود دارد. 
لذا برای من هم سوال شد که سرعت رسیدگی 
بااست؟ 7 خرداد ماه این حادثه به وقوع پیوست 
امروز یکم مرداد اســت. کمتــر پرونده قتلی 
داشــته ایم که به این ســرعت مراحل تحقیق 
مقدماتی، کیفرخواست، تشکیل دادگاه و آخرین 
دفاع را گذرانیده باشد! حال آنکه اولی تر آن بود که 
به سواات با دقت بیشتری پاسخ داده شود. همان 
گونه که آقای محمدی یکــی از قضات متبحر 
در بخش جنایی است در مقابل آقای گودرزی 
سالیان سال بازپرس و قاضی جنایی بوده است. 
به گونه ای که ایشان خود یکی از متخصصینی 
است که در این حوزه مشــغول فعالیت است. 
بنابراین به نظر می رسد که تمام زوایای پرونده با 
توجه به سرعت باای رسیدگی احتماا نقطه ای 
دقیقا روشن نشود و اگر بعد از رای به دیوان عالی 
کشور پرونده ارجاع شــود آن وقت از اختیارات 
دیوان است تا بخواهد تمام ایرادات و اشکاات 

را بر طرف کند. 

نگـــاه روز

اخــبــارکـوتـاه



مصــا حبـــه

آرمان ملی- مرتضی رفیعی: بر 
اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز 
گذشــته اعام کرد که »پیش از 
پاسخ به درخواست آمریکا برای اعزام نیروی دریایی 
برای محافظت از آب های استراتژیک اطراف ایران 
برای کاهش تنش میان تهران-واشــنگتن از هیچ 
تاشــی فروگذار نخواهد کرد.« همچنین از سوی 
دیگر وزارت خارجه عمان اعام کرد که »یوسف بن 
علوی، وزیر خارجه این کشور به تهران سفر می کند 
و در رابطه با تحوات اخیر منطقه با مسئوان ایرانی 
گفت وگو می کند.« به همین منظور »آرمان ملی« 
گفت وگوی کوتاهی را با ارسان قربانی شیخ نشین، 
معاون اســبق وزیر علوم و اســتاد روابط بین الملل 
دانشگاه خوارزمی ترتیب داده که در ادامه می خوانید:
  با توجه به آنکه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
اعام کرد برای کاهش تنــش میان تهران و 
واشنگتن از هیچ تاشــی فروگذار نخواهد 
کرد. همچنین از ســوی دیگر طی روزهای 
آینده وزیر خارجه عمان به تهران سفر خواهد 
کرد. بازیگرانی همچــون ژاپن و عمان تا چه 
میزان می توانند بــه کاهش تنش در منطقه 

کمک کنند؟ 
به نظر می رســد مســاله میانجیگــری و بازیگری 
کشورهای ثالث در اختافات میان کشورها همچون 
ایران و آمریکا ســابقه بســیار دیرینه ای در روابط 
بین الملل دارد. اما تحــوات جدید نظام بین الملل 
می تواند میانجیگری را تحــت تاثیر خود قرار دهد. 
در رابطه با روابط ایران و آمریکا موارد و فاکتورهای 
بسیار زیاد و پیچیده ای موثر است. بی اعتمادی سایه 
سنگینی بر روابط ایران و آمریکا انداخته است. خروج 
آمریکا از برجام به نوعــی بی اعتمادی را که در میان 
تصمیم گیرندگان ایرانی وجود داشت افزایش داد. به 
نظر می رسد میانجیگری کشورهایی همچون ژاپن و 
عمان می تواند به کاهش تنش در منطقه کمک کند. 
اگر کشــورهای میانجی بتوانند میزان بی اعتمادی 
را در روابط ایــران و آمریکا کمتر کنند موفقیت آنها 
بیشتر خواهد بود. به هر حال ماهیت اختافات میان 
تهران-واشنگتن با سایر کشورها متفاوت است. هر 
چه کشورهایی همچون ژاپن بتوانند بازسازی روابط 
در ارتباط با ماهیت این روابط و مباحثی که در رابطه با 
ایران مطرح بوده به ویژه در مساله بی اعتمادی ایفای 
نقش بیشتری کنند می توانند در بهبود این روابط 
موثرتر باشند. اما مهم آن است که تصویر ارائه شده از 
سوی کشورهای میانجی بتواند حس بی اعتمادی را 

کم رنگ تر کند. 
  با توجه به آنکه طی روزهای گذشته کشتی 
ایرانی که در بندر جده عربســتان سعودی 
متوقف )توقیف( شده بود، آزاد شد. برخی از 
کارشناسان بر این نظر هستند که عربستان تا 
حدودی به دنبال کاهش تنش با تهران است. 

آیا از دیدگاه شما این گونه است؟ 
عربستان با سیاســتی که به ویژه درخصوص یمن 
داشــت به هر حال با چالش ها و مشــکات بسیار 
زیادی مواجه گشته است. تاش های بازدارنده ای که 
یمنی ها در برابر سعودی ها داشته اند می تواند در این 
مساله تاثیرگذار بوده باشد. بنابراین به نظر می رسد 
سیاستگذاران عربستان به این نتیجه رسیده اند که با 
توجه به مشکات عدیده ای که در منطقه با آن مواجه 
شده اند. یکی از راه های برون رفت از وضعیت فعلی را 
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز به ویژه در رابطه با ایران 
می دانند. همچنین روند کلی حاکم بر منطقه و نظام 
بین الملل به سمت اجتناب از هرگونه جنگ و منازعه 
احتمالی است. البته سعودی ها چندین بار حداقل در 
مواضع اعامی مطرح داشته اند که خواهان شعله ور 
شدن هیچ گونه جنگ و درگیری در منطقه نیستند. 
به نظر می رســد در سیاســت خارجی دوران دکتر 
روحانی با توجه به سیاست های تنش زای عربستان 
نسبت به ایران، تهران استراتژی اجتناب از هرگونه 
منازعه و جنگ را در دستور کار خود قرار داده است. 

  با توجه بــه آنکه از روابــط تاریخی میان 
لندن-واشنگتن تحت عنوان روابط ویژه نام 
برده می شود. اما طی دو ماه اخیر شاهد نزدیک 
شدن بیشتر مواضع آمریکا و بریتانیا بوده ایم. 
مشخصا چه فاکتورهایی در نزدیک تر شدن 

مواضع این دو کشور موثر بوده است؟ 
دو نکته می بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ اول آنکه 
پیشینه روابط بریتانیا و ایاات متحده به سال های 
بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. بر این اساس 
بریتانیا همواره مورد حمایت ایــاات متحده بوده 
اســت. بنابراین نگاه بریتانیا به آمریکا به عنوان یک 
متحد استراتژیک اســت. همچنین در مقابل نگاه 
آمریکا به بریتانیا به عنوان یک متحد تاثیرگذار در 
اروپا بوده و در مسائل امنیتی و در ترتیبات منطقه ای 
همواره این نگاه در میان تصمیم سازان لندن مورد 
توجه بوده اســت. بنابراین این مساله که بریتانیا به 
عنوان متحد آمریکا در جهان اســت به عنوان یک 
اصل استراتژیک میان دو کشور تعریف شده است. 
هر چند چالش ها و بعضا افتراقاتی در این روابط نیز 
وجود داشته است. دوم آنکه در وضعیت فعلی شاهد 
تجزیه طلبی و افزایش فزاینده ناسیونالیسم انگلیسی 

به سمت واگرایی در اروپا هستیم. 
  نزدیک شــدن روزافزون روابط و مواضع 
میان لندن-واشنگتن چه تاثیری می تواند بر 
روی تحوات منطقه خاورمیانه به ویژه ایران 

داشته باشد؟ 
اگر لندن بتوانــد روابط اســتراتژیکش را با آمریکا 
مستحکم تر کند بدون شک می تواند تاثیراتی داشته 
باشد. البته این مساله بستگی به آن دارد که ایاات 
متحده خود را درگیر منازعــات منطقه ای کند. در 
مجموع بریتانیا، ایاات متحده و کشورهای منطقه 
خواهان درگیری در منطقه خاورمیانه نیســتند. با 
توجه به آن که ترامپ به انتخابات ریاست جمهوری 
در آمریکا نزدیک می شــود تاش می کند به هیچ 

عنوان وارد یک جنگ تازه در منطقه نشود. 

ارسان قربانی 
در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

بی اعتمادی علت  قفل روابط 
تهران-واشنگتن

3    سیاسـت  
مجلس تحت الشعاع دعوای

 نمایندگان اصاح طلب و پایداری
کریمی قدوسی 

افغانی ااصل بودنش را رد نکرد! 

گــــــزارش   روز

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی)ره( با 
اشــاره به اختاف فهم ها و اختاف سلیقه ها اظهار کرد: نباید 
جامعه را دو قطبی کرد، و افراد را صفر یا صد دانســت؛ چنین 
نیست که افراد یا ضدانقابند و یا انقابی صددرصد هستند؛ 
بلکه حتی ایمان هم درجاتی دارد. معنای درجات مختلف نیز 
همین است که کسی که در درجه ای قرار گرفت، به لوازم ایمان 
در همان درجه التزام دارد؛ اما هنوز ظرفیت التزام به درجه بااتر 
ایمان را پیدا نکرده است. آیت ا... مصباح یزدی ادامه داد: برخی 
از مردم، ایمان دارند، نماز و روزه را هــم به جا می آورند، برای 
امام حسین)ع( هم از جیب خودشان هزینه می کنند، اما اگر 
به ایشان بگویی شرعا نباید دنبال پستی بروی که دیگری برای 

آن پست از شما بهتر است، قبول نمی کنند. 

دادستان کل کشور درباره بخشــنامه دادستانی کشور در 
خصوص سایت های قمار، اظهار کرد: ما متاسفانه از فضای بی در و 
پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیب های زیادی می بینیم 
و جامعه ما به لحاظ این رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته و 
می گیرد لذا در برخورد با جرائمی که بستر آن فضای مجازی است 
نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هســتیم. حجت ااسام 
محمدجعفر منتظری گفت: متاســفانه سال گذشته نسبت به 
سال قبل و سه ماهه امسال که آمار داریم جرائم رایانه ای که بستر 
آن فضای مجازی است، افزایش پیدا کرده و ازم است که برخورد 
مناسبی با این جرائم شود و از جمله این جرائم مساله قماربازی 
در فضای مجازی است که شرط  بندی ها و کارهایی که به صورت 

قمار در فضای مجازی انجام می شود.

وزیر امورخارجه اظهار کرد: آنچه کــه آمریکایی ها انجام 
می دهند، تحریم نیست بلکه تروریسم اقتصادی است و ما نیاز 
داریم که دائم تکرار کنیم که با تروریست ها مذاکره نمی کنیم. 
محمدجواد ظریف خاطرنشان کرد: ابهامی در مورد این موضوع 
نیست. شما واژه تروریسم را جست وجو کنید. در لغت نامه در 
تعریف واژه تروریسم آمده است: تروریسم استفاده غیرقانونی 
از خشونت و یا ارعاب به خصوص علیه غیر نظامیان برای دنبال 
کردن اهداف سیاسی است. این تعریف گوگل از تروریسم است. 
ظریف گفت: بنابراین دوستان لطفا اســتفاده از واژه تحریم را 
متوقف کنید. تحریم وسیله ای برای تحمیل یک فرمان قانونی 
است. اقداماتی که آمریکایی ها به اسم تحریم انجام می دهند، 

یک تروریسم اقتصادی است. 

 تقسیم افراد به ضدانقاب 
یا انقابی نادرست است

ازفضای مجازی 
آسیب زیادی می بینیم

با تروریست ها
 مذاکره نمی کنیم

 آرمان ملی - مطهره شفیعی: تلگرام به رغم مخالفت هایی که در جامعه وجود داشت فیلتر شد و امکان استفاده از آن بدون فیلترشکن مهیا نیست.
  10 اردیبهشت بود که تلگرام فیلتر شد اما از اظهارات و رفتارهای آذری جهرمی در مقام وزیر ارتباطات مشخص بود که این وزارتخانه و دیگر ارکان دولت 

تمایلی برای فیلتر کردن تلگرام ندارند.
11 اردیبهشــت بود که آذری جهرمی در رشته 
توئیت هایی آورد: »1-دسترسی شهروندان به منابع 
اطاعات، توقف ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک 
نرم افزار متوقف شود. نرم افزارهای بدیل، شناسایی و 
جریان آزاد اطاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد 
بود. این خاصیت و ازمه  دسترسی آزاد به اطاعات در 
عصر ارتباطات است. 2- فناوری، به خودی خود، نه 
مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با 
استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی 
مجازی را ترویج می کند. 3- توسعه فناوری نیز پیوسته 
و توقف ناپذیر است، چرا که مکث در این مسیر پرجنب 
و جوِش ایتناهی، آنهم در روزگار سرعت تکنولوژی، 
بس سخت و مســتصعب اســت و خود تحریمی از 
دنیاي نوین عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت. 
4-سیاستگذاری برای رسانه های نوین و به رسمیت 
شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، 
نیازمند اقدامی عاجل اســت که تعارض کشــور با 
شبکه های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی 
و مانع سلب اعتماد خواهد شد. 5- در این میان نباید از 
عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت 
کشــورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشت.« 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم معتقد است که 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات 
تلگرام را فیلتر نکرده است. به هر حال اکنون تلگرام 

فیلتر است و امکان دسترسی به آن آسان نیست. 
  مخالفت صریح با فیلتر اینستاگرام

اما برخی درصدد فیلتر شدن سایر شبکه های 
اجتماعی هم هستند تا به نوعی نشان دهند دارای 
قدرت و تاثیرگذار هستند. اکنون نوبت فشار برای 
فیلتر شدن اینستاگرام اســت که البته در دی ماه 
سال گذشته هم از ســوی دلواپسان دنبال می شد 
که پس از مدتی آنها توجه خود را معطوف به فیلتر 
تلگرام کردند و حاا که خیالشــان از تلگرام راحت 
شده، باز به سراغ اینستاگرام آمده اند. بهمن سال 
گذشته بود که نماینده دلواپس مشهد گفت: آذری 

جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر 
می کنیم. فیلتــر اینســتاگرام تصمیم حاکمیت 
اســت و وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی 
انجامش می دهم. جواد کریمی قدوســی درباره 
عملیاتی نشدن فیلتر اینستاگرام گفت: »روحانی 
نمی گذارد؛ زیــرا رئیس جمهور و وزیرش در بحث 
فیلترینگ با هم اختاف نظــر دارند. هر روزی که 
در اجرای این تصمیمات نظام سهل انگاری شود، از 
سیئات است.« این نماینده دلواپس در حالی مدعی 
قول آذری جهرمی برای فیلتر اینستاگرام شد که 
وزیر ارتباطات یک روز بعــد از ادعای این نماینده 
اظهار داشت: داستان فیلتر اینستاگرام مربوط به 
ســال های 1391 و 1392 است؛ وزارت ارتباطات 
نظر تخصصی خــود را دارد؛ ما بر تهدیدآمیز بودن 
به ویژه برای کودکان تاکیــد داریم اما فیلترینگ 
موفقیت آمیز نخواهد بــود. وزیر ارتباطات یک ماه 
قبل از آن هم یعنی دی ماه در پاســخ به این سوال 
که آیا اینســتاگرام فیلتر می شــود، تصریح کرد: 
»چیزی که من متولی آن نیســتم، چگونه جواب 
دهم که می شــود یا نه؟« و در همان زمان توضیح 
داده بود: »تجربه نشان داده که مباحث مربوط به 
حوزه سالم سازی شبکه های اجتماعی با فیلترینگ 

حل نمی شود. از بُعد مســائل امنیتی ممکن است 
بحث کان داده ها مهم باشد اما واقعیت این است 
که تجربه نشــان داده فیلتر جواب نمی دهد و باید 
به عنوان یک مساله جدی و در همه ابعاد از جمله 

فرهنگ سازی به آن نگاه کرد.«
  بازی جدید دلواپسان

مخالفت های صریــح وزیر ارتباطــات با فیلتر 
اینستاگرام سبب شــده تا پروژه دلواپسان از ادعای 
دروغ درباره نظر آذری جهرمی به تهدید و ایجاد رعب 
در کاربران تبدیل شــود مانند دیروز که جهان نیوز 
نوشت؛ »در ماجرای فیلتر تلگرام، دولت به در و دیوار 
زد و بودجه خرج کرد تا تلگرام را زنده نگه دارد. گویا باز 
هم پاشنه در به همان سوی قدیم می چرخد و این بار 
هم نوبت اینستاگرام است تا دولت برای آن هزینه کند 
و مدتی هم از این طریق افکار عمومی مشغول شوند. 
اخیرا سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در خصوص مذاکرات 
با اینستاگرام گفته است: »مذاکرات در برنامه وجود 
دارد ولی از پیشرفت و جزئیات آن اطاعی ندارم و این 
موضوع توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
دنبال و پیگیری می شود.« یک سؤال در اینجا به ذهن 
می آید که مگر دولت در برجام و یا غیر آن، تعهدی به 

غربی ها داده که حاضر اســت تا این اندازه برای زنده 
نگه داشتن چنین شبکه هایی که به نوعی جاسوس 
افزارهای دشمن هم هستند، دست و پا بزند؟ قضیه 
چیســت که محتوای مذاکره با تلگــرام هنوز هم 
مخفی مانده اســت؟ در حالی که هیچ عقل سلیمی 
نمی پذیــرد در دنیای امروز، با دســت خود برویم و 
مستعمره مجازی آمریکا شویم، به چه دلیل دولت 
دوازدهم اصرار دارد که هر طور شده این شبکه های 
اجتماعی خارجی و کمک کننده به دشمن در کشور 
حضور داشته باشند؟ وزرات ارتباطات بارها نشان داده 
که درک صحیح و دقیقی از نقش فناوری اطاعات و 
ارتباطات در دنیای امروز و به خصوص منافع کشور 
ندارد. باید توجه شود که شبکه اجتماعی در دنیای 
امروز یعنی، امنیت، فرهنگ، اقتصاد، تربیت نوجوان و 
جوان، تربیت افکار عمومی و... آیا راضی می شویم که 
مدیریت و جهت دهی این موارد را دو دستی تقدیم 
امثال اینستاگرام و تلگرام کنیم؟ قابل انکار نیست که 
اینستاگرام و تلگرام از سال ها پیش و با حمایت دولت، 
پروژه تغییر ســبک زندگی ایرانی اسامی را کلید 
زده اند. آمار وحشتناک طاق در سال های اخیر، رشد 
آسیب های اجتماعی و سست شدن بنیان خانواده ها 
را نمی توان جدای از این قضیه تحلیل کرد. آیا می توان 
بر سر بودن یا نبودن خود هم با دیگران وارد مذاکره 
شد؟ آیا سربازان سایبری آمریکا قول شرف می دهند 
که به ایران آســیبی نرســانند و از اطاعات ما سوء 

استفاده نکنند؟«
   افزایش فشارها بر آذری جهرمی

مشــخص اســت که میزان فشــار برای فیلتر 
اینستاگرام در روزهای آینده بیشتر خواهد شد و البته 
به رغم آگاهی برنامه ریزان فشار برای فیلتر اینستاگرام 
به نقش نداشتن وزارت ارتباطات در تحقق خواست 
آنها اما از این فرصت برای تخریــب آذری جهرمی 
استفاده می کنند، چرا که وزیر ارتباطات نشان داده 
در مسیر خواست اکثریت گام بر می دارد و اگر مشکلی 
باشد به فکر حل آن است نه پاک کردن کل موضوع! 

خواب جدید دلواپسان شبکه های اجتماعی

آخیش تلگرام تموم شد؛ حاا فشار برای فیلتر اینستاگرام!  
وزیر ارتباطات بارها به صراحت مخالفت با فیلترینگ را اعام کرده است

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل 
»میترا استاد« در شعبه نهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران به ریاســت قاضــی محمدرضا 
محمدی کشکولی برگزار شــد. گودرزی یکی از 
وکای محمدعلی نجفی گفت: موکلم اقرار به قتل 
شبه عمدی دارد در حالی که نماینده دادستان 
براساس ماده 1۶4 قانون آیین دادرسی کیفری 
معتقد به قتل عمد از سوی موکلم است ، این در 
حالی است که شاهدی وجود ندارد و حرف های 
آقای آقازاده به عنوان راننده نیز نمی تواند دلیلی 
بر اثبات نظریه دادستان باشد. وی تصریح کرد: 
دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده حتما مستحضر 
بوده که موضوع شــلیک به میترا اســتاد از سه 
جنبه می توانسته انجام شود یکی اصابت گلوله 
به قفسه ســینه دیگری اصابت گلوله به دست و 
دیگری هم اصابت گلوله به جسم سخت و کمانه 
کردن. دادســرا این ها را لحاظ نکرده است. ازم 
بود دادسرا این ها را تحلیل و سپس کیفرخواست 
صادر می کرد. وی ادامه داد: در کیفرخواست به 
فیلم های موجود استناد شده است ولی موکل من 
آن زمان در شرایط بحرانی روحی بسر می برده و 
هدف فشارهای رسانه ای قرار داشته است و ده ها 
خبرنگار دور او را گرفتــه بودند. گودرزی گفت: 
نجفی هیچ گاه در اعترافات خود نگفته است که 
اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک 
کردم، نجفی انگیزه خــود را اختاف خانوادگی 
مطرح کرده است و باید بگویم که موکلم هیچ گاه 
به قتل غیر عمد اعتراف نکرده اســت. گودرزی 
بیان کرد: گفته دادســتانی که اعام شده نجفی 
به قتل عمد اعتراف کرده بــا مندرجات پرونده 
مطابقت ندارد و از ایرادات پرونده اســت. صرفا 
قتل شبه عمد بوده و برای آن سه دلیل داریم که 
یکی اعترافات نجفی است. گودرزی گفت: عاوه 

بر اینکه متهم به دفعات اقرار به قتل شبه عمدی 
دارد بلکه از نظر علمی هم ثابت می شــود که این 

قتل غیرعمدی است. 
   من شوکه شده بودم

در ادامه محمدعلی نجفی اظهارکرد: همچنان 
که قبــا گفته ام ابتدا من شــوکه شــده بودم و 
نمی دانســتم چه اتفاقی افتاده است اما بعد که 
خودم را پیدا کردم به یاد آوردم که این اســلحه 
قبا مســلح بوده اســت البته بنا داشتم که بعدا 
خشاب را از اســلحه جدا کنم که این اتفاق افتاد. 
قاضی با اشــاره به اظهارات وکیل نجفی مبنی بر 
اینکه در کف حمام دکمه هایی پیدا شده است از 
نجفی پرسید آیا مشاجره داشتید؟ این دکمه ها 
متعلق به شماست؟ نجفی گفت: ما از زمانی که 

به خانه جدید رفتیم مشاجره فیزیکی نداشتیم 
و یک دکمه را می دانم که دکمه آستین پیراهنی 
است که با آن به قم رفتم. در ادامه دادگاه قاضی از 
مهیار صفری پسر میترا استاد خواست در جایگاه 
قرار گیرد و قبل از آن به عکاس ها هشدار داد که 
لطفا عکس نگیرید. رئیس دادگاه از مهیار صفری 
پرســید تعدادی دکمه داخل سالن کشف شده 
این دکمه ها ناشی از چه بوده است؟ مهیار صفری 
گفت: من در ساعت 12 و1۰دقیقه به خانه آمدم و 
با جسد مادرم روبه رو شدم و پیراهنم را پاره کردم 
زیرا دچار شوک عصبی شده بودم. قاضی پرسید در 
روز حادثه شما عصبی بودید و چاقو برداشتید که 
به کسی حمله کنید که کنترل شدید. آن را قبول 
دارید؟ مهیار صفری پاســخ داد: بله، صحت دارد 

چون عصبی بودم و نمی توانستم خودم را کنترل 
کنم. آقای آقازاده مرا گرفت اما چاقو را خودم به او 
دادم. فقط گفتم بگذارید به دایی ام خبر دهم که 
گفت خودم به او می گویم اما او شماره دایی ام را 
نداشــت. قاضی خطاب به نجفی پرسید: وقتی 
مرحومه اسلحه را دید ترسید، وقتی دست شما 
را گرفته بود، حالت تدافعی داشــت یا تهاجمی؟ 
نجفی گفت: نمی دانم چرا ترسید، دو شب قبل آن 
را دیده بود. شاید عکس العمل غیر ارادی داشت. 
چند بار به او گفتم ول کن، منظــورم این بود که 
انگشتم را از روی ماشــه بردارم وحشت صدای 
گلوله ها طوری شد که دســتم را رها نمی کرد. 
تمام ماجرا شــاید 5 ثانیه نشد و خیلی سریع رخ 
داد. در این هنگام قاضی خطاب به وکیل دوم متهم 
اله عقبایی خواست که اگر مطلبی دارد در مقام 
دفاع حاضر شود. در این هنگام قاضی کشکولی از 
مسعود استاد، برادر مقتوله خواست که در جایگاه 
قرار بگیرد. قاضی از مسعود استاد پرسید شما آیا 
شــب قبل از حادثه در خانه آقای نجفی و میترا 
استاد بودید؟ مسعود اســتاد گفت: آقای نجفی 
درســت گفتند و من برای شــام دعوت شدم و 
متوجه مشاجره ای نشدم و ساعت 11 و 2۰ دقیقه 
به منزل برگشتم. وی در پاسخ به این سوال قاضی 
که آیا از اختاف خواهرتان با آقای نجفی اطاع 
دا شتید، گفت: بله اطاع داشتم و گاهی برای حل 
آن نزدشان می رفتم. در پایان قاضی کشکولی ختم 
رسیدگی به این پرونده را اعام کرد و گفت: دادگاه 
در مهلت قانونی اخذ تصمیــم خواهد کرد. یکی 
از وکای مدافع محمدعلــی نجفی پس از پایان 
دادگاه گفت: برای گرفتن رضایت تاش کردیم 
اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم. در پایان جلسه 
دادگاه قاضی ختم رسیدگی را اعام کرد و گفت: 

در مهلت قانونی حکم صادر می شود.
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»آرمان ملی«  از ختم رسیدگي به پرونده نجفی گزارش مي دهد

قتل شبه عمد
نجفي: در آن لحظه شوکه شده بودم

آرمـان ملـی- حمیـد شـجاعی: طـی دو روز گذشـته 
مجلس تحت الشـعاع دعـوای میـان کریمـی قدوسـی نماینده 
مشـهد و رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام بـود. جایی که 
جهان آبادی با اشـاره به حمـات و هجمه های کریمی قدوسـی 
بـه دولـت و وزرا مطـرح کـرد که وی چـکاره کشـور اسـت که به 
تخریب سـران کشـور می پردازد و همچنین با اشـاره بـه اصالت 
نماینده مشـهد اذعان داشـت کـه چه کسـی به وی شناسـنامه 
ایرانی داده اسـت. این مسـاله با پاسـخ های تند کریمی قدوسی 

مواجه شـد.
   انتقاد شدید

یکشـنبه ای کـه گذشـت جلیـل رحیمـی جهان آبـادی که 
مدعی بـود کریمی قدوسـی به مـردم حـوزه انتخابیـه اش گفته 
بـرای رد صاحیتـش امضـا جمـع کننـد، خطـاب بـه نماینده 
مشـهد اظهـار داشـت: »شـما چـکاره مملکـت هسـتید کـه به 
وزیـر، بـه رئیس جمهـور و حـاا بـه نماینـده مـردم در مجلـس 
می تازیـد و مـا را غیرانقابـی می نامیـد و خطـاب می کنیـد؟ 
زمانی که اجداد شـما بستگان شـما از افغانسـتان به ایران حمله 
می کردند ما ایرانـی بودیم و از ایـران دفاع می کردیم. چه کسـی 
به شـما شناسـنامه ایرانی داده اسـت، چه کسـی به شـما اجازه 
داده اسـت به ارکان نظام بتازید، چند روز سـابقه جبهه دارید، در 
چند عملیات شـرکت کرده اید که به درجه سـرداری رسـیدید؟ 
از کـی شـما ایرانی شـدید که مـا ایرانـی نبودیم؟« این سـخنان 
نماینـده تربت جـام در حالی بیان شـد کـه کریمی قدوسـی آن 
روز در مجلس حاضر نبود و طبعا نمی توانسـت پاسـخگو باشـد، 
اما رسـانه ای شـدن این جریان و اظهـارات جهان آبـادی موجب 

شـد تا همـگان منتظر پاسـخ کریمی قدوسـی باشـند. 
   عدم تکذیب 

پـس از اظهـارات رحیمـی جهان آبـادی نماینـده تربت جام 
درخصوص کریمی قدوسـی نماینده مشـهد این چهـره نزدیک 
به جبهه پایداری از حق پاسـخگویی خود اسـتفاده کرد. کریمی 
قدوسـی خطاب به جهان آبـادی اظهـار کـرد: اوا اینکـه بنده و 
شـما از رئیس جمهـور و وزیر سـؤال می کنیـم و به کسـی ربطی 
نـدارد؛ از وظایـف قانونـی ماسـت. اان هم کشـور دچـار بحران 
شـده و باید به وظیفـه خود عمل کنیـم. وی درخصـوص حضور 
در شـهر تربت جام گفت: از من خواسـتند که درباره ویژگی های 
نماینده در تـراز انقاب صحبـت کنم. تمام صحبت هـای من در 
این خصوص در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت. مـن از هیچ 
مسـئول و نماینـده ای، اسـمی در آنجـا نبـردم حتـی اشـاره ای 
بـه نماینـده آنجا هـم نکـردم. بنـده درباره آقـای رحیمـی هیچ 
کلمـه ای بـه زبـان نیـاوردم، او اصـا در کاس کار بنده نیسـت؛ 
همه بنده را می شناسـید و می دانیـد اولویت من چیسـت. عضو 
کمیسـیون امنیت ملی مجلس افـزود: موضع گیـری علیه فتنه 
و سـران فتنه، نفوذ و سـران نفوذ، فسـاد و سران فسـاد، خیانت و 
سـران خیانت، همیشـه موضوع اصلـی صحبت های من اسـت. 
کریمی قدوسـی بیان کرد: بنده نه بـه جایی وصل هسـتم و نه با 
شـورای نگهبان ارتبـاط دارم و نه کسـی به من خبـری می دهد. 
بنده بر اسـاس ارزیابی ها و داشـته های خـودم تصمیم می گیرم. 
این عضو فراکسـیون وایـی مجلس ابـراز داشـت: در یک جمله 
آقای رحیمی آنچه را در مـورد بنده فرمودیـد حدیث نفس خود 
شماسـت. شـما هم چنین ویژگی هایـی داریـد. من نـه ادعایی 
درباره حضـور در دوران دفـاع مقـدس دارم نه گفته ام سـردارم. 
ولی از آقای کرم پور نماینده فیروزآباد بپرسـید کـه من را چطور 
دیـده و شـناخته اسـت. وی تصریح کـرد: آقای رحیمی به شـما 
گفته اند کـه اگر برای مجلس یازدهم رد صاحیت شـدید، شـما 
را سـفیر ایـران در کابل خواهیم کـرد اما بایـد بگویم که شـما نه 

گندم کابـل را خواهید خـورد و نه عدسـی مجلـس یازدهم را. 

   تکذیب پیشنهاد سفارت افغانستان
نماینـده تربیـت جـام در واکنـش بـه سـخنان کریمـی 
قدوسـی و اظهـارات مطـرح شـده دربـاره پیشـنهاد سـفارت 
کابـل، عنـوان کـرد: آقـای کریمـی قدوسـی اوا به دو سـوالی 
کـه من مطـرح کـردم یعنی بحـث تابعیـت ایشـان و اینکـه آیا 
خـود و خانواده شـان ایرانی ااصـل هسـتند یـا ایـن تابعیـت 
اکتسـابی اسـت؟ پاسـخ ندادنـد. او همچنیـن سـواات درباره 
سـابقه فعالیت هایشـان در جبهـه و جنـگ و همچنیـن سـپاه 
پاسـداران را بی پاسـخ گذاشـتند. جلیل رحیمـی جهان آبادی 
گفت: آقـای کریمی قدوسـی با حاشـیه رفتـن از پاسـخ به این 
سـواات شـانه خالی کردنـد و یک مطلـب غیر واقعـی دیگری 
ماننـد پیشـنهاد سـفارت افغانسـتان را مطـرح کـرد. موضـوع 
پیشـنهاد سـفارت افغانسـتان را قویا تکذیب می کنم و هیچ گاه 
صحبتـی دربـاره سـفارت افغانسـتان بـا من نشـده اسـت و نه 
وعده ای بـه من داده شـده اسـت. وی افـزود: کریمی قدوسـی 
در صحبت هایـش خـودش را به سـپاه امام حسـین و مـن را به 
سـپاه یزیـد تشـبیه کـرد و بـا کنایـه، مسـاله گنـدم ری که در 
تاریخ معـروف اسـت را مطرح کـرد به گونـه ای که گویـا من در 
سـپاه یزید هسـتم و خودش در سـپاه امـام حسـین)ع(؛ آقای 
کریمی قدوسـی نه رفتارش و نه روش و منشـش شـبیه به امام 
حسـین اسـت و نه اخاقـش را از امام حسـین )ع( الهـام گرفته 
اسـت. امام حسـین)ع( مظهـر دفـاع از حـق و حقیقت بـود در 
حالی که آقای کریمی قدوسـی بـه همه ارکان نظـام جمهوری 
اسـامی ایـران از رئیس جمهـور گرفتـه تـا وزیـر امورخارجه، 
وزارت اطاعـات و نماینـدگان مجلـس و هـر دلسـوزی کـه 
برای این کشـور و نظـام قدم برداشـته اسـت تهمت زده اسـت 
و امروز هـم سـخن دیگـری مطرح کـرده اسـت. ایـن نماینده 
اصاح طلـب اذعان کـرد: مـن نمی دانـم ایشـان از گفتـن این 
همه صحبت هـای نادرسـت چه هدفـی را دنبـال می کنـد. اما 
مـن همچنـان منتظـر پاسـخ او دربـاره دو سـوالی کـه مطرح 

کـرده ام هسـتم.



ارز )تومان(
خرید فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 دار آمریکا
4712 4735 یورو اروپا
5240 5278 پوند انگلیس
3199 3231 دار کانادا
2927 2972 دار استرالیا
734 745 لیر ترکیه

سکه و طا )تومان(
خرید فروش سکه 

4090000 4120000 سکه یک بهار قدیم
3900000 4205000 سکه تصویر امام
2210000 2220000 سکه نیم بهار
1410000 1430000 سکه ربع بهار
950000 960000 سکه یک گرمی
394131 405141 هر گرم طای 18 عیار

بورس
تغییر درصد عنوان شاخص 

3386/20 1/36 کل
923/42 1/36 قیمت

2628/48 1/43 بازار اول
6146/16 1/24 بازار دوم
3310/77 1/48 صنعت
237/86 2/11 30 شرکت

                   خودرو/ قیمت بازار )تومان(
49000000 سایپا 111 )سفید( 81000000  LX رانا
52500000 تیبا  )تنوع رنگ( 76500000 پژو 405
79000000 ساینا )اتوماتیک(  99000000 پژو پارس دوگانه سوز
84000000 وانت زامیاد)گازسوز( 78000000 پژو 206 تیپ 2

399000000 مزدا 3 تیپ4 124000000 رنو تندر 90
180000000 B30 بسترن 194000000 پیکاپ دو کابین
84000000 وانت کارا تک  کابین 173000000 رنو ساندرو اتوماتیک

کـوتـاه
کاهش نرخ دار لوازم خانگی را 

ارزان نمی کند
ایســنا: ســخنگوی انجمــن صنفــی 
تولیدکنندگان لوازم خانگــی گفت: کاهش نرخ 
دار در بازار آزاد تاثیری بــر قیمت لوازم خانگی 
ندارد،  چرا که صنعت لــوازم خانگی از ارز نیمایی 
استفاده می کند که نرخ آن در ماه های اخیر افزایش 
هم داشته است. محمدرضا غزنوی با بیان استفاده 
صنعت لــوازم خانگی از ارز نیمایــی، اظهار کرد: 
قیمت ارز نیمایی در ســال گذشته حدود ۷۰۰۰ 
تومان بود اما در حال حاضر به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ 
تومان رسیده است. او افزود: اگر قیمت لوازم خانگی 
متناســب با نرخ ارز آزاد تغییــر می کرد، در حال 
حاضر قیمت این کاا باید سه برابر قیمت های سال 
گذشته می شد، اما استفاده از ارز نیمایی باعث شد 
که قیمت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۸۰ تا 
۱۲۰درصد افزایش داشته باشد. غزنوی همچنین 
کاهش نرخ ارز آزاد و نزدیک شدن قیمت آن به نرخ 
ارز نیمایی را دارای تبعات مثبت دانست، چرا که به 
گفته او صادرکنندگانی که تاکنون به دلیل تفاوت 
نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی، انگیزه ای برای عرضه ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نیما نداشتند، حاا با 
نزدیک شــدن نرخ ارز آزاد و نیمایی برای این کار 

انگیزه پیدا می کنند. 

به دفتر مشق کاغذ دولتی 
نمی دهند

ایسنا:رئیس اتحادیه صحاف شهرستان تهران 
با بیان اینکه وزارت ارشاد برای تولید دفتر مشق کاغذ 
در اختیار واحدهای تولیــدی قرار نمی دهد، گفت: 
فرآیند تولید دفتر مشق از چند ماه گذشته آغاز شده 
و پیش بینی ها بر آن است که بازار با کمبودی مواجه 
نخواهد بود اما قیمت تمام شــده محصوات رشد 
قابل توجهی داشته است. جلیل غفاری رهبر افزود: 
اعضای اتحادیه صحاف شهرستان تهران انواع دفتر 
مشق، دفتر روزنامه و انواع سررسید را تولید می کنند 
که از ابتدای اردیبهشت ماه برنامه طراحی و تولید را در 
دستور کار خود قرار می دهند. او با بیان اینکه اوج کار 
تولید دفتر مشق در مردادماه است، خاطرنشان کرد: از 
میانه مردادماه کار عرضه دفتر مشق آغاز می شود که با 
توجه به شرایط بازار مواد اولیه، قیمت محصول نهایی 
نسبت به سال گذشته رشــد خواهد داشت. غفاری 
رهبر ادامه داد: با ایجاد مشکاتی در بازار کاغذ، اتحادیه 
رایزنی و درخواســت هایی از وزارت ارشاد و وزارت 
صمت داشته که متاسفانه وزارت ارشاد اعام کرده 
کاغذ دولتی به تولید دفتر مشق اختصاص نمی دهد. 
غفاری رهبر یادآور شد: رفع نیاز تولیدکنندگان از بازار 
آزاد انجام می شود که هزینه خرید هر بند کاغذ از ۴۰۰ 
تا ۵۵۰ هزار تومان است و این در حالی است که قیمت 
تمام شده یک دفتر مشق ســاده منگنه ای در سال 
گذشته ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان بود و در حال حاضر 
پیش بینی می شود این رقم به ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان 
افزایش یابد. او با بیان اینکه ســاده ترین دفتر مشق 
برای مصرف کننده در سال جاری قیمتی در حدود 
۴۰۰۰ تومان خواهد داشت، افزود: تعداد معدودی از 
تجار توانسته اند ارز نیمایی برای واردات کاغذ دریافت 
کنند و محصوات را به بازار عرضه کنند که تا حدودی 

از التهاب بازار کاسته است.

ریزش ۳۰درصدی قیمت انواع 
میوه و صیفی جات

مهر:رئیــس اتحادیه بارفروشــان از کاهش 
۱۰درصــدی قیمــت تمــام میوه ها، ســبزی و 
صیفی جات خبر داد و گفت: از دهــم تا پانزدهم 
مرداد تمام قیمت ها مجــددا ۲۰درصد دیگر افت 
می کنند و دلیل این مســاله فراوانی تولید است. 
مصطفی دارایی نــژاد با بیان اینکــه تولید میوه و 
صیفی جات نسبت به ســال قبل حدودا ۱/۵ تا دو 
برابر شده است، افزود: هندوانه در طول یک هفته 
اخیر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت داشــته 
چرا که محصول دشــت مغان، شــیراز، ورامین و 
بوئین زهــرا در حال عرضه به بازار اســت و عرضه 
این محصول به شدت افزایش یافته است. رئیس 
اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت هندوانه از کیلویی 
۱۵۰۰ تومان به حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان رسیده 
اســت. دارایی نژاد درباره قیمت سیب زمینی نیز 
افزود: قیمت سیب زمینی کهنه )سردخانه ای( در 
میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی ۳۵۰۰ تومان 
و سیب زمینی نو بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است 
ضمن اینکه برای هفته آینده پیش بینی داریم نرخ 
این محصول حدود هزار تومان دیگر کاهش یابد. او 
گفت: از ۱۵ مردادماه نیز قیمت سیب زمینی روی 

پایه ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان قرار می گیرد. 

چرا نفت گران شد؟
ایرنا:قیمت نفت که هفته گذشته را با آرامش 
نسبی به پایان برده بود دوباره با باا گرفتن تنش ها 
بر سر نفتکش های توقیف شــده و البته تعطیلی 
بزرگترن میدان نفت لیبی دو درصد باا رفت.  اگرچه 
آمریکا همواره تاش می کند تا اهمیت خاورمیانه را 
در تعیین قیمت نفت خام نادیده بگیرد اما همچنان 
تحوات در این نقطه از جهان بیشترین تاثیر را بر بازار 
نفت و قیمت آن دارد. از همین روست که توقف یک 
نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز به تنهایی این قدرت 
را دارد تا قیمت طای سیاه را جا به جا کند. بنابراین 
با وجود اینکه توقیف این نفتکش زمانی اتفاق افتاد 
که بازارهای هفتگی نفت بسته بود اما قدرت خود را 
برای تغییر قیمت ها تا دیروز حفظ کرد تا با شروع 
معامات شاهد جهش قیمت در بازار باشیم. البته 
این تنها عامل اثرگذار بر قیمت نفت نبوده و تعطیلی 
بزرگترین میدان نفتی لیبــی و عواملی مانند افت 
تقاضای جهانی و البته افزایش ذخیره ســازی در 
آمریکا بعد از چند هفته کاهــش، مانع از باا رفتن 
بیشتر قیمت ها در این بازار شد تا در نهایت نفت برنت 
با یک دار و ۲۷ سنت رشد همراه شود. با این رشد دو 
درصدی، نفت برنت در هر بشکه ۶۳ دار و ۴۷ سنت 

قیمت گذاری شد. 
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فرآیند خصوصی سازی از اوایل دهه ۸۰ میادی در انگلستان شروع 
و در بیش از صد کشور توسعه یافته و در حال توسعه اجرا شده یا می شود. 
مالکیت دولتی اغلب مساوی با رانت خواری، فساد مالی، افزایش فاصله 
طبقاتی به تبع آن عدم امنیت اقتصادی و گسترش جرایم مالی و غیرمالی 
می شود. در یک شرکت یا بنگاه دولتی، مدیری تمرکز خود را معطوف به 
معامات شرکت کرده با اشخاص مشخصی معامله و قیمت دلخواه را به 
حساب شرکت منظور می کند، مدیر دیگر کارهای پیمانی را به دست 
گرفته مزایده ها و مناقصه ها را دستکاری می کند تا از این طریق به نوایی 
برسد. رده های مختلف مقامات دولتی معموا چشم به رانت ها و اموال 
متعلق به شرکت و بنگاه دولتی دوخته اند، مسئولی به خاطر قدرت و 
نفوذی که در شرکت یا جاهای دیگری دارد افراد نزدیک به خود را معرفی 
می کند تا بدون شایستگی به کار گرفته شوند یا کارهای پیمانی را  به 
شخص مورد نظر وی واگذار کنند یا اموالی را با قیمت غیر واقعی از ایشان 
خریداری کرده یا به وی بفروشند. تقریبا هفته ای نیست که خبری از 
کشف فساد رسانه ای نشود، اقتصاد دولتی بستر و زمینه فساد مالی است. 
امکان فساد در اقتصاد دولتی از خودکار خریدن گرفته تا برنده شدن در 
بزرگترین مناقصه ها و پروژه های ملی و بین المللی متاسفانه هم آسان و 
هم زیاد است. نمونه های عجیبی از این فسادها وجود دارد؛ دستکاری 
حساب ها و گرفتن سود از این طریق، دستکاری خودپرداز، گرفتن وام 
با بهره پایین و انتقال به دیگری با بهره بااتر که سود مابه التفاوت این دو 
بعضا به میلیاردها تومان می رسد، فروش اموال دولتی به قیمت نازل و 
خرید برای دولت به قیمت باا، خرید و فروش برای دولت از طریق دالی 
غیر ضروری و ... در این نمونه و سایر نمونه ها  ظاهر امر هیچ ایرادی ندارد 
ولی فی الواقع در اینگونه موارد فرد بدون اینکه زحمتی متقبل شود پول 
هنگفتی را به یغما می برد.  بر این اساس و با توجه به انواع تجربه های 
بشری  در این زمینه خصوصی سازی ضرورتی غیر قابل اجتناب برای 
مهار فساد است. سیاست های خصوصی محور چنانچه با برنامه ریزی 
کامل و صحیح اجرا شود منجر به توزیع عادانه ثروت خواهد شد ولی 
نباید از این نکته غفلت کرد که بعضا  خصوصی سازی به دست افرادی 
اجرا می شود که در یک اقتصادی دولتی پرورش یافته اند، مهمترین 
ویژگی این افراد دســت اندازی به بیت المال و سنگ اندازی در مقابل 
خصوصی سازی است، برخی مدیران و مقامات محلی و ملی که شرکت 
دولتی را حیات خلوت خود می دانند به این زودی حاضر نمی شوند این 
موقعیت را از دست بدهند. بنابراین در خصوصی سازی باید این مولفه ها 
در نظر گرفته شوند. در ایران خصوصی سازی در راستای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی در خرداد ماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم 
رهبری اباغ شد و با اباغ این سیاست ها که از آن به انقاب اقتصادی 
یاد می شود، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. 
با گذشت حدود ۱۴ سال از اباغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این 
سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد 
ایران اشاره دارد، لذا ازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این 
بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. بررسی ها 
نشان می دهد سیاست های کلی اصل ۴۴ که به دنبال افزایش سهم 
بخش خصوصی در اقتصاد ملی بود، آنچنان که باید موفق نبوده است. 
حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری به جای 
آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان ها 
و نهادهای طلب کار از دولت یا شبه دولتی ها منتقل شده اند. بخشی از آنها 
قسطی است و پول جدیدی را جذب و به گردش نینداخته اند، بخشی از 
سهام نیز با قیمت مناسب ارائه نشده، بخشی از سهام به گونه ای واگذار 
شده که با مدیریت خصوصی همراه نشده و همچنان دولت عهده دار 
اکثریت سهام و مدیریت شرکت هاست. این وضعیت ناشی از نبود یک 
استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت های دولتی و به طور کلی 
نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی سازی است. در قوانین و 
مقررات مرتبط با خصوصی سازی از جمله قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت، قوانین بودجه سنواتی، قانون احکام دائمی 
مسائلی مانند اهلیت مدیریتی، سهام مدیریتی و کنترلی، رقابت و انحصار 
آمده است ولی از شفافیت ازم برخوردار نیست و ضمانت اجرای آنها به 
طور واضح در قوانین مشخص نشده است. بنابراین ضرورت دارد ضمانت 
اجرای هر یک از اینها و سایر موارد در قوانین موضوعه مشخص و به آن 
عمل شود و عدم اجرا مستلزم مجازات شود. به ویژه اینکه در دوره جدید 
هم دولت عزم جدی در راستای تفویض فعالیت های اقتصادی به بخش 
خصوصی توانمند دارد و هم دستگاه قضائی به ریاست آقای رئیسی، 
برنامه مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است. سیاستگذاری 
از سوی دولت و نظارت از سوی قوه قضائیه می تواند زمینه ساز تقویت 
بخش خصوصی و فعال شــدن بخش های تولیدی کشور و دنباله آن 

کاهش فساد و رانت شود. 

اولین الزام برای اینکه بازار سرمایه بتواند جایگاه خود را به عنوان منبع 
تامین سرمایه باز کند شفافیت است. وقتی صحبت از شفافیت می شود تمام 
ایه های مختلف مانند نوع معامات، رفتار در بازار، نظارت بازار سرمایه، 
شفافیت بنگاه های اقتصادی نیز را شامل می شود. متاسفانه ما این شفافیت 
را در هیچ کدام از ایه ها مشاهده نمی کنیم و شاهد اتفاقات نادر در بورس 
هســتیم، اتفاقاتی که  هیچ جای دیگر روی نمی دهد.  بحث دیگر درباره 
بازار سرمایه، حضور  پررنگ دولت است. شاید بنگاه های زیادی در کشور 
ما خصوصی باشند اما این بنگاه های خصوصی تحت تاثیر سیاست های 
دولــت فعالیت می کنند و از آنجایی که دولت برای خود محدودیتی قائل 
نیســت و تصمیم های مختلفی در بازار می گیرد، روی شــرکت ها و بازار 
سرمایه تاثیرگذار است. تا زمانی که دولت به راحتی می تواند  سود بنگاه ها 
را تغییر دهد و تا زمانی که حساب و کتابی نباشد اعتماد مردم به سمت این 
بازار جذب نمی شود. در بازار سرمایه یک مورد کوچک می تواند تاثیرات 
باایی داشته باشد و باعث شود تا اعتماد به کلی از بین برود مثا دولت 
پاایشگاه ها را خصوصی می کند و آن را به مردم می فروشد اما در تعیین 
قیمت محصول و نهاده ها و همچنین سود نقش تعیین کننده دارد. یا دولت 
یک بانک دولتی که سهام آن به مردم فروخته شده است را مجبور کرد تا 
یک موسسه مالی غیرمجاز را پوشش دهد همه این فعالیت ها به صورت 
مستقیم به سهام داران منتقل می شود و هیچ کس حاضر نیست خود را تحت 

این ریسک ها قرار  دهد. 
منبع: ایلنا

 دست اندازی به بیت المال
سنگ اندازی در مقابل خصوصی سازی

 بروز اتفاقات نادر 
در بورس ایران  

یادداشــت

دیدگـــاه

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی 
ایران معتقد است، آنچه در روزهای 
گذشته در بازار ارز رخ داده نه یک روند 
کاهشــی که تداوم نوسانات شدید 
ماه های گذشــته بــوده و در چنین 
فضایی، تصمیم گیری برای فعاان 
اقتصادی امری دشــوار است. پدرام 
سلطانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: آنچه اقتصــاد ایران در ماه های 
گذشته با آن روبه رو شده، تجربه یک 
دوره نوسان شــدید نرخ ارز است که 
چه در روند صعودی و چه در حوزه 
نزولی، قابل رصد است. این نوسانات 
شدید باعث می شــود تولیدکننده، 
فروشنده و مصرف کننده با یک عدم 
اطمینان جدی روبه رو شوند. به گفته 
او، وقتی نرخ ها صعودی می شــود، 
مشخص نیست که در چه نقطه ای 
خواهد ایستاد و وقتی بازار برای چند 
روز کاهش قیمت نرخ دار را تجربه 
کند، فعاان اقتصــادی نمی دانند 
این روند تا چه زمانی ادامه می یابد. 
سلطانی گفت: در بازار تولید سینگالی 
که از بازار ارز گرفته می شود به یک 
دوره حداقل یک ماهه یا بیشتر از آن 
نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت با 
کاهشی شدن قیمت ها در چند روز، 
ناگهان بهای کااهــای مصرفی در 

بازار کاهش پیدا کند. 

رئیس کل اســبق بانک مرکزی 
گفت: چاره حل مشکات بانک ها در 
اجرای قانون »بانکداری بدون ربا« 
است. طبق این قانون سود واحدهای 
تولیدی بایــد به ســپرده گذاران 
پرداخت شود.  شاید رشد اقتصادی 
کشور کم بوده و یا در سال گذشته 
منفی شد، اما بخش بزرگی از رشد 
اقتصادی کشور مربوط به تسهیات 
بانکی اســت. به گزارش تســنیم، 
طهماسب مظاهری افزود: با وجود 
رشد قابل توجه بازار سرمایه اما قد 
و قواره حجم فعالیت های بازار بورس 
همچنان نسبت به بازار پول بسیار 
کوچک تر است و هنوز نظام بانکی 
حرف اول را می زند. بنابراین بخش 
بزرگی از این مقدار رشد اقتصادی 
حاصل فعالیت های بانک هاست. او 
ادامه داد: بانک ها طی دو سال اخیر با 
تنگناهای مالی مواجه شدند و منابع 
آنها کفاف تغذیه واحدهای تولیدی 
و پشــتیبانی از عملیات اقتصادی 
این واحدهــا را نمــی داد، چراکه 
بخش بزرگی از تسهیات اعطایی 
بانک ها تسهیات تکلیفی، اجباری 
و دستوری دولت بوده و اکثر قریب 
به اتفاق این تســهیات بازگشت و 
بازدهی نداشــته و بانک ها ناچار به 

استقراض از بانک مرکزی شدند. 

رئیس کل بیمــه مرکزی اظهار 
کرد: ما صندوق تامین خسارت های 
بدنــی را به عنوان یــک مجموعه 
قوی می بینیم که نه تنها پشتیبان 
افــراد زیان دیده، بلکه پشــتیبان 
شرکت های بیمه  اســت و در زمان 
مقتضی می تواند به شــرکت های 
بیمه کمک کند. با تشریح و تبیین 
وظایف و مسئولیت های صندوق و 
گزارش عملکرد آن، قطعا از میزان 
فشارهای اقتصادی نهادهای دیگر 
بر صندوق کاسته می شود. غامرضا 
سلیمانی، افزود: هم اکنون ۹ میلیون 
راکب موتورسیکلت فاقد بیمه نامه 

در کشور تردد می کنند. 

در حالی این روزها خودروســازان خود را از هر گونه 
اتهام دپو یا گران فروشــی خود تبرئه می کنند که هیچ 
فرصتی را برای پیش فروش، فروش فوری و گران کردن 
خودرو از دست نمی دهند. در این زمینه دیگر این مردم 
عادی یا مخالفان دولت نیســتند که انگشت اتهام را به 
سمت آنان می گیرند، بلکه به نظر می رسد این شرکت ها 
همچنان بــه حمایت های مختلــف دولت دل خوش 
کرده اند و از نگرانی خاصی نســبت به نارضایتی مردم 
و حتی خطر ورشکســتگی ندارند. گویا برای آنها دیگر 
اهمیتی ندارد که پرداخت جریمه های دیرکرد بر حجم 
نقدینگی موجود می افزاید و تــورم کاذب در اقتصاد به 
وجود می آورد. این شــرکت های دولتی همچنین به 
جای اینکه پاسخگوی متقاضیان و رسانه ها باشند، در 
قامت منتقد ظاهر می شوند و از نبود سرمایه می نالند. 
در حالی که تنها یکی از این شــرکت ها حدود ۱۳ هزار 
میلیارد تومان سود از طریق پیش فروش خودرو به جیب 
زده است. هچنین شــیوه دیگر آنها منت گذاری بر سر 
مشتریان و دال خواندن آنهاست. در واقع خودروسازان 

هر گاه با اعتراضی مواجه می شوند خریداران را یا دال 
می نامند و یا روی دیگری از ماجرا را به میان می کشند 
و می گویند که مشــتریان از تاخیر در تحویل خودرو 
اســتقبال هم می کنند، زیرا در نهایت عاوه بر خودرو، 
آنها به ســود نقدی این تاخیر هم دست یافته اند. اما در 
این زمینه باید اظهار کرد که هم دست کردن مردم با خود 
برای اجرای یک سیاست نادرست و القای این پروپاگاندا 
دیگر به شیوه ای منسوخ تبدیل شده است که درنهایت 
این شیوه سودی برای خودروسازان نخواهد داشت. از 
دیگر سو پرسش این است که خودروسازان بر چه اساسی 
این ســود را به مردم می پردازند؟ آیا آنها در بخش ها و 
کشورهای دیگری سرمایه گذاری کرده اند که به منابع 
خاصی دسترسی دارند یا در این زمینه دست در جیب 
دولت و در واقع بیت المال دارند؟ آنها به شکلی از استقبال 
مردم برای تاخیر در تحویل خودروها سخن می گویند 
که گویــی از عواقب تورم زای پرداخت این ســودهای 
نقدی خبر ندارند و نمی دانند که این رفتار در بلندمدت 
منجر به نارضایتی های عمومی می شود. اگر هم عمده 

مشتریان آنها داان هستند که تحویل چند خودروی 
ارزان قیمت به جای یک خودروی گران قیمت باکیفیت 
را ترجیح می  دهند، این امر نیز ریشه در سیستم معیوب 
فروش این خودروسازها دارد که آن را باید اصاح کنند. 
دپوکاریخودروسازاندروغمحضاست!

ســعید لیاز  اقتصــاددان در گفت  وگــو با خبر 
آناین  به وضعیــت کنونی بازار اشــاره کرد و توضیح 
داد: همیــن حاا نیــز ثبات بــازار خــودرو و بهبود 
وضعیت نســبت بــه دو ماه قبــل ناشــی از افزایش 
 عرضه خودرو به بازار است، خودروســازان از افزایش 
قیمت خودرو در بازار هیچ منفعتی ندارند و هر چه غیر از 
این دروغ محض است. همان طور که گفتم ماندن خودرو 
در خودروسازی ها نیز ناشی از کسری قطعات است از 
اواخر مهر ماه، عاوه بر تولیــد ۴۰۰۰ خودرو به صورت 
روزانه، نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو با تکمیل قطعات به 
بازار عرضه می شوند. خودروســازان از دولت گله دارند 
که در اثر بی عملی و بی تصمیمی در سال ۱۳۹۷ بیش 
از ۲۰ هزار میلیارد تومان خســارت به خودروســازان 

تحمیل کرد.
تحویل10هزارخودرو

امروز مشکات مربوط به صنعت خودروسازی تنها به 
داخل محدود نمی شود، بلکه پرونده واردات غیرقانونی 
خودرو همچنان باز است. در این زمینه رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره واردات خودرو 
توسط چهار خانواده با استفاده از رانت و ثبت سفارش 
غیرقانونی خودرو توسط این افراد، اظهار کرد: واردات 
۱۲۵ هزار خودرو توســط یکی از چهار خانواده صورت 
گرفته است. امیر خجســته همچنین افزود:  مجلس 
به دنبال آن اســت افرادی که خودرو ثبت نام کرده اند 
آن را دریافت کنند و برهمین اســاس در کمیســیون 
اصل ۹۰ و کمیسیون صنایع مصوب شد که این کار از 
سوی خودروسازان صورت گرفته و ۴۰۰ هزار خودرو با 
قیمت قبلی تحویل مردم شود و ۱۰ هزار خودرو تحویل 

ثبت نام  کنندگان می شود.

دلیل کاهش نیافتن 
قیمت کااها

راهکار حل مشکات 
بانک ها 

9 میلیون  
 موتورسیکلت
 فاقد بیمه نامه

قطعاتناقصاستیاخودروسازاندروغمیگویند؟

واردات 125 هزار خودرو رانتی توسط یک خانواده

سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r

علی بخت آور
دکترای حقوق خصوصی

داود سوری 
کارشناس بانکداری و استاد دانشگاه

آرمانملی-زینبمختــاری:رئیس کل 
بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها به دلیل فشارهای 
تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات، مشکات جدی 
دارند که نباید مشکات آنها را تشدید کرد. عبدالناصر 
همتی بانک ها را محور توسعه خواند و اظهار کرد: نباید 
وقتی از مشکات بانک ها صحبت می کنیم خدمات 
مهم سیستم بانکی را فراموش کنیم. از سوی دیگر، 
روز گذشته بانک مرکزی مانده کل سپرده های شبکه 
بانکی کشور تا پایان فروردین ماه امسال را ۲۰هزار و 
۸۲۵هزار میلیارد ریال اعام کرد؛ با توجه به حجم 
نقدینگی ۱۸۸۲هزار میلیارد تومانی که پیش از این 
اعام شده بود، میزان ســپرده های شبکه بانکی از 
نقدینگی کشور پیشی گرفته است.سیستم بانکی 
بیمار ایران همواره در بستری از مشکات مختلف به 
سر برده است. اقتصاددانان و مسئوان بانکی نیز مدام 
بر ضرورت اصاح نظام بانکی کشور تاکید کرده اند. اما 
تمامی طرح ها و لوایح مربوط به اصاح این سیستم در 
طول این سال ها مسکوت مانده است. حجم نقدینگی 
در سال گذشته بیش از ۲۳درصد رشد نشان داده و 
کارشناسان، یکی از مهمترین عوامل آن را مشکات 
شبکه بانکی و شــیوه های غلط بانکداری می دانند. 

رئیس کل بانک مرکزی نیز که خود از مدافعان اصاح 
نظام بانکی ست ابراز کرده است مشکات سیستم 
بانکی به دلیل فشارهای تحریمی و معوقات افزایش 
یافته و نمی توان مشکات آنها را تکذیب کرد؛ اکنون 
باید به کمک آنها شتافت تا در این شرایط از خدمات 
ارزنده آنها در داخل کشــور محروم نشویم. همتی 
تاکید کرده اســت: بســیاری از تکالیفی که دولت 
و مجلس برای اقتصاد تعییــن می کنند را بانک ها 

اجرایی می کنند.
تعیینتکلیفبدهکارانبانکی

رئیس کل بانــک مرکزی در جریان بررســی 
»کلیات طرح تســهیل تســویه بدهی بدهکاران 
غیرجاری شــبکه بانکی کشــور« در صحن علنی 
مجلس اظهار کرد: ما در جلسه کمیسیون اقتصادی 
نظرات خود را مطرح کردیم کــه اگر همین متن 
مصوب کمیسیون اقتصادی در صحن تصویب شود 
ما با آن موافقیم و در اجرا هم دچار مشکل نمی شویم. 
او با بیان اینکه دولت به صورت مشروط با این طرح 
موافق است گفت: در جلسه هیات دولت درخواست 
کردم که به این طرح رای مثبت دهند البته مشروط 
به آنکه همان چیزی که در کمیســیون اقتصادی 

تصویب شد در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد. 
همتی همچنین تصریح کرد: می خواهیم مشکل 
خیل عظیمی از مردم و بنگاهداران حل شــود. دو 
میلیارد تومان ســقف مجاز برای برخــورداری از 
مزایای این طرح، ۲۱۰هزار شــخصیت حقوقی و 
بنگاهداران را شامل می شود؛ در حالی که اگر مبلغ، 
باای دو میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰هزار بنگاهدار 
مشمول آن می شوند. در این طرح، سقف مجاز برای 
برخورداری از مزایای آن برای شــخصیت حقیقی 
۵۰۰میلیون تومان است که شامل ۲۹میلیون نفر 
می شود؛ یعنی ۲۹میلیون نفر در سیستم بانکی وام 
گرفته و با این طرح مشکل بدهی آنها حل می شود. 
او تاکید کرد: با این طرح می توان منابع را به سمت 

تولید هدایت کرد.
تهران؛صدرنشینسپردهها

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد بیشترین 
مبلغ ســپرده ها تا پایان فروردین مــاه مربوط به 
استان تهران با مانده ۱۱هزار و ۴۱۷هزار میلیارد و 
۹۰۰میلیون ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه وبویراحمد معــادل ۵۴/۳هزار میلیارد 

ریال است. 

شرطهمتیبرایمجلسدرطرحتسهیلتسویهبدهیبانکی
اگراصلطرحدولتتصویبشوداجرامیکنیم!

حجمسپردههایبانکیازنقدینگیسبقتگرفت

زار
ــا
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کـوتـاه

عدم واریز یارانه برخی خانوارها در تیرماه در حالی 
شائبه حذف یارانه آنها را ایجاد کرد که در نهایت بانک ها 
مسئولیت این عدم پرداخت را بر عهده گرفتند. به 
گزارش ایسنا، یارانه تیرماه در ساعت ۲۴ روز چهارشنبه 
)۲۶ تیرماه( به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما 
روز پنج شنبه برخی خانوارها اعام کردند که یارانه آنها 
واریز نشده است. در شرایطی به نظر می رسید که این 
عدم واریز می تواند از دو محل حذف یارانه خانوارها که 
باید در سال جاری براساس قانون بودجه انجام شود یا 
اختاات فنی در سازمان هدفمندی یا سیستم بانکی 
باشد که در ابتدا واکنشی از سوی مسئوان مربوطه 
وجود نداشت اما در ادامه شریعتمداری - وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی - اعام کرد که حذف یارانه انجام 
نشده و اگر موردی بوده ناشی از اختال فنی است. به 
دنبال این موضوع پیگیری از سازمان هدفمندی نیز 
با این توضیح همراه شد که اختال بانکی موجب این 
عدم واریز بوده است؛ به طوری که بانک سپه اعام کرده 
ایجاد مشکات فنی مربوط به آن بانک سبب تاخیر در 
پرداخت یارانه نقدی سرپرستان خانوار شده است. در 
عین حال که این بانک اعام کرده بود امکان برداشت 
یارانه نقدی کلیه دارندگان حساب در این بانک از 
ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه روز پنج شنبه ۲۷ تیرماه فراهم 
شده است. با این وجود برخی افرادی که یارانه دریافت 
نکرده بودند، اعام کردند که یارانه آنها روز )یکشنبه( به 
حساب شان واریز شده است. البته تمامی افرادی که 
مورد پرسش قرار گرفتند و یارانه آنها واریز نشده بود 
تنها منحصر به دارندگان حساب در بانک سپه نبوده و 
برخی در بانک های دیگر حساب داشتند که یارانه آنها 
نیز با تاخیر واریز شده است. گفتنی است که به دنبال 
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، در اواخر 
سال ۱۳۹۶ بود که حساب سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها با هدف تسریع در عملیات و فرایند واریز 
یارانه ها، حذف واسطه های غیرضرور و افزایش کنترل 
بر جریانات نقدی حساب این سازمان به بانک مرکزی 
منتقل شد. بر این اساس از  پایان سال ۱۳۹۶، یارانه های 
نقدی توسط بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی به 

حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که عدم 
افزایش قیمت رسمی نان، واحدهای نانوایی را به سمت 
گران فروشی سوق داده است. وی ضمن تایید نرخ های 
متفاوت نان در تهران ابراز کرد که جرایم و بازرسی های 
فعلی جوابگوی جلوگیری از تخلفات نیست. مجتبی 
صفایی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت قیمت 
نان اظهار کرد: اتاق اصناف در سال های اخیر بارها پیگیر 
افزایش قیمت نان بوده است و نمی توان بدون دلیل و 
استدال منطقی قیمت ها را سرکوب کرد. او ادامه داد: 
عدم افزایش قیمت نان بدون توجه به رشد مولفه های 
تاثیرگذار بر هزینه تولید، نانوایی ها را به سمت تخلفاتی 
همچون کم فروشی و گران فروشی سوق می دهد؛ از این 
رو اگر دولت به دنبال افزایش قیمت نان نیست، باید از 
رشد هزینه مولفه های تاثیرگذار بر قیمت نان جلوگیری 
کند.  او افزود: به طور مثال در سطح شهر تهران نوسان 
قیمت نان وجود دارد که جرائم و بازرسی های فعلی 
جوابگوی جلوگیری از تخلفات نیست. نایب  رئیس 
اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی نباید به 
طور حتم به دنبال افزایش قیمت نان بود اما می توان 
قیمت را با واقعیت همخوانی داد و در کنار آن دولت در 
راستای کاهش هزینه های تمام شده تولید نان اقداماتی 
را انجام دهد. او اظهار کرد: نان آزادپز و دولتی هر دو با 
توجه به شــرایط خاص خود نرخ گذاری شده اند، اما 
نان های سفارشی، خارج از شرایط نرخ گذاری هستند 
و این در حالی اســت که واحدهای آزادپز نیز با توجه 
به سهمیه خود از آرد یارانه ای استفاده می کنند. این 
اظهارات در حالی است که بررسی های میدانی نشان 
می دهد بسیاری از واحدهای نانوایی اقدام به افزایش 
قیمت یا کاهش وزن نان یا هــر دو تخلف به صورت 
همزمان کرده اند. این موضوع به ویژه  مساله متفاوت 
بودن قیمت نان های عرضه شده از سوی واحدهای 
نانوایی به اصطاح آزادپز در نقاط مختلف شهر، چندی 
پیش از رئیس اتحادیه نانوایان سنتی پیگیری شد که 
بیژن مقدم به دفاع از این موضوع پرداخت و اعام کرد 
که نانوایی های آزادپز به دلیل تهیه آرد به نرخ آزاد، در 

قیمت گذاری محصوات خود آزاد هستند. 

معاون اول رئیس جمهوری به همــراه وزیر راه و 
شهرسازی امروز صبح به منظور بررسی روند اجرای 
کار و پیشرفت عملیات اجرایی آزادراه همت- کرج از 
این پروژه بازدید کردند. به گفته سیدحسین میرشفیع-

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور- به ایسنا، تردد در مســیر آزادراه همت-کرج 
ظرف دو ماه آینده و امکان برگشــت از این مسیر تا 
پایان سال فراهم می شود. این آزادراه را تکمیل کننده 
کریدور بین المللی شرق به غرب است و موجب تسهیل 
دسترسی اهالی شمال کرج به استان های شمالی و 
تهران از محور جدید می شود و بار ترافیکی درون شهری 
کرج  را با اتصال محور جدید به جاده چالوس و کاک در 
دو مسیر رفت و برگشت کاهش خواهد داد. طول این 
پروژه ۱۴/۵ کیلومتر است که از انتهای حوزه منطقه ۲۲ 
شهرداری تهران آغاز و با عبور از منطقه گرمدره و کاک 
کرج در محدوده منطقه حصار به جاده چالوس متصل 
می شود. بر اساس اطاعات شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور، این پروژه در سه قطعه 
طراحی شده است که قطعه اول آن حدفاصل انتهای 
منطقه ۲۲ شهرداری تهران تا منطقه گرمدره به طول 
۵/۵ کیلومتر تکمیل شده و با اتصال به آزادراه تهران 
کرج در حال بهره برداری است؛ قطعه دو آزادراه نیز از 
محدوده گرمدره تا شهرک جهان نما شهر کرج به طول 
۴/۶ کیلومتر است و قطعه سه نیز از شهرک جهان نما تا 
جاده چالوس به طول ۴/۵ کیلومتر طراحی شده است. 

عدم واریز یارانه برخی افراد 
کار بانک ها بود

تایید نرخ های متفاوت
 نان در تهران 

افتتاح آزادراه همت- کرج 
تا پایان تابستان

آرمان ملی - زینب مختاری: یکی از وعده های بزرگ دولت حسن روحانی، هموارکردن راه برای هوشمند سازی اقتصاد ایران و تحقق هدف دولت الکترونیک بود. اکنون به 
نظر می رسد وزارتخانه متولی امور زیرساخت های الکترونیک به خوبی به وظایف خود در راستای هوشمندسازی اقتصاد و کوچ به سوی مدیریت استارتاپی واقف است. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات گفته است به  زودی شرکت های فناوری اطاعات جای شرکت های نفتی و اقتصاد دیجیتال جای اقتصاد نفتی را در رتبه بندی شرکت های ایرانی 

خواهند گرفت. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز با طرح های توسعه اقتصاد دیجیتال در جدیدترین نمایشگاه الکامپ حضور یافته تا اهمیت فناوری های نوین برای مجموعه 
دولت، بیش از پیش روشن شود. این در حالی ست که برخی فعاان این حوزه به شدت از مقررات دست وپاگیر کار در حوزه IT ناراضی هستند.
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آرمان ملی- امیر داداشــی: پس از ریزش نرخ 
دار و قرارگرفتن آن روی کانــال ۱۱ هزار تومان، حاا 
بسیاری از شهروندان منتظر کاهش قیمت کااهایی 
نظیر خودرو هستند. چراکه بسیاری از کااها، ازجمله 
خودرو زمانی که نرخ ارز رو به افزایش بود، بافاصله قیمت خود را با آن تطبیق 
دادند. حال پرسش این است که آیا اکنون این انتظار درستی است که افراد 
درصدد کاهش قیمت خودرو باشند یا تشدید تحریم و کاهش تولید سایه 
خود را بر سر این صنعت افکنده و اجازه ریزش قیمت ها را نمی دهد. در این 
زمینه »آرمان« گفت وگویی با امرا... امینی، اقتصاددان و تحلیلگر صنعت 

خودروسازی، انجام داده است که در ادامه می خوانید.
 چند هفته ای است که نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته 
و به رغم اینکه در روزهای گذشته با اندکی افزایش همراه شده، 
همچنان در کانال 11 هزار تومان قرار دارد. در این زمینه عده 
زیادی از شهروندان در انتظار کاهش قیمت سایر محصوات 
نشسته اند. آیا چنین در شرایط کنونی می توان انتظار داشت که 

به تبع کاهش قیمت ارز، نرخ خودرو نیز بشکند؟ 
البته هنوز قیمت ارز تثبیت نشده است که بخواهیم در این باره تحلیل 
دقیقی ارائه دهیم، اما برای پاسخ به پرسش مطرح شده درباره اینکه نرخ 
ارز اصوا چه مقدار روی قیمت خودرو تاثیر می گذارد باید دید که تولید 
هر خودرو تا چه حد وابسته به ارز و کااهای وارداتی است. خودروسازان 
هیچ گاه اعام نکردند که چند درصــد از قطعات هر خودرویی که تولید 
می کنند وارداتی است و چند درصد از آن در داخل تولید می شود. اگر چنین 
گزارشی ارائه شود دیگر هر فردی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد 
می تواند با یک جمع و تفریق متوجه شود که تولید هر خودرو چه مقدار ارز 
می برد. در این صورت می توان مشخص کرد زمانی که ارز ۱۱ هزار تومان 
است هزینه تمام شــده تولید هر خودرو چقدر آب می خورد و زمانی که 
نرخ ها در محدوده ۴۰۰۰ تومان قرار داشــتند این هزینه چه میزان بود. 
البته بی توجهی به این گزارش ها هم ریشه در نبود شفافیت دارد. ما فقط 
طبق تجربه دریافته ایم که هر گاه تحریم ها تشدید می شود خودروسازان با 
سقوط تولید مواجه می شوند و قیمت ها چندبرابر افزایش می یابد و هر وقت 
هم که سدی در مقابل روابط بین المللی وجود ندارد، تولید به حد مطلوبی 
وجود دارد و قیمت ها حداقل در کارخانه ثابت هســتند. وقتی که تولید 
خودروهایی نظیر پراید، پژو، سمند و ... در هاله ای از ابهام باشد کارشناسان 
هم نمی توانند تشخیص دهند که نرخ ارز دقیقا تا چه میزان روی قیمت 

خودرو تاثیر می گذارد. 
 البته به نظر می رسد بیش از تحریم این نرخ ارز بوده است 
که در دوره های مختلف جهش قیمت خودرو را هم در پی داشته 
است. زیرا در سال  هایی که دولت های مختلف به دایل مختلف 
نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داشته اند، قطعه سازان 
دچار تنبلی شده اند و خودروسازان هم برای صرفه بیشتر به 
قطعات خارجی روی آورده اند. حال زمانی که نرخ ارز دچار جهش 
می شود، آنها چاره ای جز دست به دامان شدن قطعه سازان 
رکودزده داخلی ندارند و درنهایت با کمبود قطعه، تولید آنها 
کاهش می یابد و در شرایط کمبود تولید هم قیمت ها افزایش 

می یابد. نظر شما در این باره چیست؟
به طور کلی خودروسازی ما در یکی دو دهه اخیر وابستگی شدیدی به 
خارج پیدا کرده است. دلیل آن نیز همان طور که در پرسش هم اشاره شد 
به این موضوع بازمی گردد که طی سال ها دولت نرخ ارز را پایین نگه داشته 
و صرفه واردات بیش از تولید بوده است. این امر در این سال ها باعث شده تا 
قطعه سازان داخلی هم کرکره خود را پایین بکشند و تبدیل به واردکننده 
شوند. درواقع آنها پیش بینی نمی کردند که چنین روزهایی را در مقابل 
خود دارند. اما پیش از این هم سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران وجود داشت و 
کارشناسان پیش بینی می کردند که فنر فشرده شده ارز هم یک روز رها شود 
و رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند که حال این اتفاق در سال ۹۷ رخ داد 
و پیامدهای آن تا امروز نیز ادامه داشته است. پس زمانی که یک صنعت را 
وابسته به خارج و به تبع آن ارز می کنند باید هم چنین شرایطی به وجود آید. 
حال این انتظار درستی است که در جامعه به وجود آمده که پس از ریزش 
نرخ ارز، قیمت خودرو هم در مدار نزولی قرار بگیرد، ولی زمانی که درعمل 
تولیدی صورت نمی گیرد، اصا کاایی وجود ندارد که بخواهند قیمت آن را 
کاهش دهند. دست اندرکاران این صنعت هم نشان داده اند که عاقه ای به 
این موضوع ندارد و حتی از باا نگه داشتن قیمت ها استقبال می کنند. زیرا 
هر چقدر هم مسئوان زیر بار انحصاری بودن بازار خودرو نروند، ما همچنان 
تاکید داریم که این بازار انحصاری است و طبق بایسته های علم اقتصاد هر 
گاه که طرف عرضه در انحصار گروهی خاص درآید، دیگر قیمت های مد 
نظر مشتریان اهمیتی ندارد. در ایران نیز اکنون دو خودروساز بزرگ دولتی 
وجود دارد که خود قیمت ها را تعیین می کنند و کسی هم توان مقابله با آنها 
را ندارد؛ چراکه متولیان آن اجازه نداده اند که در طول دهه ها رقیبی برای آنها 
به وجود آید. درنتیجه اگر اکنون قیمت ارز حتی نصف هم شود انحصارگران 
بازار خودرو به بهانه های دیگری نظیر افزایش هزینه دستمزد کارگران زیربار 
کاهش قیمت نمی روند، در حالی که اگر بررسی کنیم ممکن است حقوق 

کارگران هم در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد فقط افزایش یافته باشد. 
   اگر بخواهیم بررسی موردی هم انجام دهیم به نظر 
می رسد خودرو دنا بهترین مثال در این زمینه است. چرا 
در حالی که از این محصول به عنوان خودرو تماما ملی یاد 
می شود، در مدت اخیر به بهانه تحریم و رشد قیمت ارز پیشتاز 
افزایش قیمت بود. اگر تولید این خودرو تا این حد وابسته به 

خارج است چرا از آن با عنوان تماما ملی یاد می شود؟  
اینها دروغ پردازی  هایی است که گاه و بی گاه انجام می شود و رصدی هم 
روی آن انجام نمی گیرد. مگر مشتریان هنگام تولید می توانند بررسی کنند 
که آیا ۱۰۰ درصد قطعات به کاررفته روی این خودرو ساخت داخل هستند 
یا از خارج تامین می شود؟ خودروسازان با چنین حرف هایی می خواهند 
بگویند که خودکفا شده اند، اما زمانی که تحریم آغاز می شود »دم خروس« 

آنها بیرون می زند. 
 آیا اکنون توان قطعه سازان داخلی به قدری رسیده که 

بتوانند تولیدات خود را جایگزین محصوات خارجی کنند؟
تحقق این امر شروطی دارد که باید رعایت شود. متاسفانه اکنون منافع 
قطعه سازان را به خودروسازان گره زده اند و در این زمینه رانت هایی شکل 
گرفته که قطعه سازان مستقل بی پناه مانده اند و عرصه را به رانت جویان 
واگذار کرده اند. اگر هم دولت بخواهد کمکی انجام دهد، تســهیات به 
قطعه سازانی می رسد که عاقه ای به تولید ندارند و کمک دولت را خرج 

واردات و خرید سهام خودرو و ... می کنند. 
 مسئوان وزارت صمت نیز همواره گرانی ها را به داان ارتباط 
می دهند. بااخره این داان چه کسانی هستند؟ مگر وظیفه 

برخورد با آنها بر دوش وزارت صمت نیست؟
بالطبع داان در باارفتن قیمت ها دست دارند، اما باید توجه داشت که 
خود این داان در این وزارتخانه رشد پیدا کرده اند که توانسته اند به رانت 
اطاعاتی دست یابند. از سوی دیگر حتما فضا برای دالی وجود دارد که آنها 
همچنان رشد قارچ گونه دارند. وزارت صمت اصوا اعتقادی به تولید ندارد 
و دادن آدرس های غلط دنبال فرافکنی است، آنها دست به دست داان 
گذاشته اند و این فقط شهروندان و تولیدکنندگان هستند که زیان می بینند. 

امرا... امینی در گفت وگو با »آرمان ملی«:
»دم خروس« خودروسازان بیرون زده است

قطعه سازان مستقل عرصه را به رانت جویان باخته اند

گفت وگوی کوتاه

وزیــر ارتباطات در افتتاحیه بیســت  و پنجمین 
نمایشگاه الکامپ با شعار آینده بهتر، وعده داده است تا 
از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین این وزارتخانه، 
تا سال آینده ۶۸ هزار شــغل ایجاد شود. محمدجواد 
آذری جهرمی این روند را سرآغاز تحقق رویای ایران 
هوشــمند و تبدیل آن به یک واقعیت غیرقابل انکار 
دانسته است. او همچنین از وجود دره ای عمیق میان 
دانش دیجیتالی جوانان و مدیران ســنتی که جای 
خود را هم ترک نمی کنند ســخن گفته و نوید داده 
است وزارت ارتباطات با ایجاد بســترهای ازم برای 
توسعه دیجیتالی، عصر جدیدی را در بازار کسب و کار 
ایران آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر، حضور هیات های 
عالی رتبه کشورهای همســایه همچون آذربایجان، 
روسیه و ترکیه و هیات هایی از کشورهای چین، عراق، 
ارمنستان، قطر و افغانستان، برای معرفی پیشرفت ها 
و فرصت های موجود در فناوری اطاعات و ارتباطات 
ایران در نمایشــگاه الکامپ، زمینه صادرات خدمات 
اســتارتاپی و ایجاد انگیزه برای ایده هــای جدید را 
فراهم آورده است.  معرفی اســتارتاپ های موفق در 
حضور رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات نیز می تواند 
انگیزه بخش جوانان فعال در این حوزه و اطمینان خاطر 
آنان به توجه ویژه هیات دولت به حوزه دیجیتال باشد. 
آذری جهرمی در این همایش تصریح کرده است: ما در 
دوره ویژه ای از تاریخ قرار داریم. سطح زندگی اجتماعی 
ارتقا یافته و مردم، بسیاری از کارهای خود را تنها با یک 
کلیک انجام می دهند. تحول دیجیتال نگرش های 
مدیران به صنایع مختلف را تغییر داده است و همه به 
دنبال بهره گیری از آن برای افزایش بهره وری هستند. 
همین امر موجب می شود اقتصاد دیجیتال در آینده ای 
نزدیک تبدیل به اقتصاد برتر دنیا شود. در همین رابطه، 
وزارت ارتباطات در این دوره از نمایشــگاه، از خدمت 
بزرگ اســتارتاپی خود برای اتصال صاحبان ایده به 

ســرمایه گذاران و بسترســازان خدمات دیجیتالی 
رونمایی و طرح نوآفرین را رســما معرفی کرده است. 
آذری جهرمــی تاکید کرده اســت: انقاب صنعتی 

چهارم معادات را در جهان ما تغییر داده است.
    طرح نوآفرین و مشکل سرمایه گذاری

»طرح نوآفریــن اشــتغالزایی وزارت ارتباطات 
قرار است ۶۸ هزار شــغل ایجاد کند.« این گفته وزیر 
ارتباطات است. اما طرح نوآفرین چیست؟ صاحبان 
ایده های نو و جوانان خاق در حوزه ایجاد اشــتغال 
در زمینه های کاری جدید معموا با مشــکل بزرگی 
به نــام تامین ســرمایه روبه رو هســتند. اکنون این 
طرح که چند روزی ست کار خود را رسما آغاز کرده، 
می کوشد مشکل تاریخی صاحبان ایده و خاقیت را 
حل کند. وظیفه اصلی طرح نوآفرین، اتصال صاحبان 
فکر و خاقیت به صاحبان سرمایه و کسانی  است که 
می توانند بستر رشد و توســعه یک ایده خام را فراهم 
آورده و آن را به یک کسب و کار سودده بدل کنند. در 
حقیقت، طرح نوآفرین پیش بینی کرده است در این 
بستر نو، تا ۶۸ هزار شغل ایجاد شود. نگاهی به سایت 
این طرح بر روی اینترنت، نشــان می دهد که طرح 
توانسته اســت تا حدودی با مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کند؛ تا لحظه تنظیم این گزارش، طرح نوآفرین، 
بر اساس داده های سایت خود، ۲۱۶ عدد شرکت نوپا 
را ثبت کرده است که به دنبال جذب سرمایه و یافتن 
برنامه شتابدهی مناسب هستند. همچنین ۳۰۶ عدد 
تیم نوپا نیز در این طرح ثبت نام کرده اند که آنها نیز در 
قالب گروه هایی با حداقل دو نفر، در پی جذب سرمایه و 
برنامه شتابدهی بوده اند. اما آنچه در این آمار جای تامل 
دارد، تعداد کم سرمایه گذارانی است که برای شرکت 
در این طرح، اعام آمادگی کرده اند. آمار این ســایت 
نشان می دهد تا کنون تنها ۹ سرمایه گذار خطرپذیر 
یا صندوق سرمایه گذاری جسورانه و یا صندوق های 

پژوهش و نوآوری برای در اختیار گذاشتن سرمایه خود 
برای تعالی این ایده ها در این طرح ثبت نام کرده اند. به 
نظر می رسد نیاز اســت در این زمینه به گزارش های 
مقطعی به رئیس جمهوری و مسئوان اکتفا نشود و 
گزارش ها و آگهی هایی از موفقیت ایده های استارتاپی 
به مردم نیز ارائه شود تا از این طریق صاحبان سرمایه 
نیز با این حوزه جدید کاری آشنا شده و جذب سرمایه 

صورت گیرد.
     استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی

به گفته وزیر ارتباطات قرار است در آینده ای 
نزدیک، شرکت های استارتاپی جای شرکت های 
نفتی را در اقتصاد ایران بگیرند. اکنون نیز طرح هایی 
شبیه به نوآفرین یا کارفا که در جهت پیوند صاحبان 
ایده و صاحبان سرمایه خدمت رسانی می کنند عاوه 
بر ایجاد اشتغال می توانند نقطه شروع خوبی برای 
پر و بال دادن و گسترش ایده های نوین و خاقانه 
دیجیتالی باشند تا از این منظر رویای ایران هوشمند 
تحقق یافته و خدمات مختلف در آینده ای نزدیک در 
بستر دیجیتالی به مردم عرضه شوند. استقبال ایرانیان 
از استارتاپ ها و خدمات اینترنتی همچون اسنپ، بلد، 
چیلیوری، تپسی و انواع دیگر بیانگر آن است که زمینه 
رشد از لحاظ پذیرش افکار عمومی به خوبی مهیاست. 
در صورتی که به ایده های این چنینی بها داده شود و 
صاحبان فکر جدی گرفته شوند، با تیم سازی های 
موفق راه برای هوشمندسازی اقتصاد و خدمات 
اجتماعی هموار خواهد شد. در همین زمینه می توان به 
اتاق فکر اتاق بازرگانی ایران نیز اشاره کرد. اتاق بازرگانی 
ایران، به صورت هفتگی جلساتی را با عنوان اتاق فکر 
برگزار می کند که در آن، صاحبان ایده، صاحبان 
سرمایه و مشاوران در زمینه های مختلف، دور یک 
میز به معرفی خود می پردازند و با هم آشنا می شوند. 
در این جلسات معموا صاحبان ایده های خاقانه به 

معرفی کامل طرح های خود پرداخته، مشاوران درباره 
آن نظر می دهند و در صورتی که طرح ها مورد عاقه 
سرمایه گذاران باشد، همکاری آغاز می شود. اکنون نیز 
که یکی اهداف دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران 
تقویت استارتاپ ها اعام شده و  از اولویت های این دوره 
از فعالیت های اتاق است، وزارت ارتباطات می تواند 
با امضای توافقنامه هایی، صاحبان ایده را به این اتاق 
معرفی کند تا بدین ترتیب برای طرح های مفید و 
کارشناسانه جوانان سرمایه گذاری صورت پذیرد. 
گفتنی ست اتاق تهران اعام کرده بود که احتماا 
کمیسیونی را به استارتاپ ها اختصاص خواهد داد تا در 

این زمینه اثرگذاری بیشتری حاصل شود.
    همکاری ارگان ها با استعدادهای دیجیتال

پیش بینی می شود در ســال های آینده بخش 
بزرگی از مشاغل نابود شــوند. این روند طبیعی که 
در ســایه رشــد فناوری و تغییر و تحول در سبک 
زندگی جوامع رخ می دهد، ضرورت توجه به ایده ها 
و فرصت های شغلی نو را گوشــزد می کند. اکنون 
به نظر می رســد این نگرش در بدنه دولت به وجود 
آمده اســت و وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی 
آن، در توســعه فناوری های نوین گام های موفقی 
برداشته اســت. وزیر ارتباطات در گزارش  به مردم 
که در صفحه خود در اینستاگرام منتشر می کند از 
نتایج شرکت در چهلمین اجاس وزرای ارتباطات 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه نوشته و تاکید کرده بود 
که رشد قابل توجه جوانان و استارتاپ های ایرانی و 
معرفی  فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه از 
محورهای سخنرانی او بوده است. همچنین معرفی 
رشد چشمگیر شــرکت های اســتارتاپ در ایران 
و زیرســاخت های ارتباطات و فنــاوری اطاعات 
کشور در مجمع جهانی اقتصاد در دالیان چین نیز 
از دیگر گام های بین المللی ایــن وزارتخانه بوده که 
این انگیزه را در صاحبان خاقیت ایجاد می کند که 
ممکن اســت حتی بتوانند ایده ای خود را در قالب 
اســتارتاپ های ایرانی به کشورهای دیگر نیز صادر 
کنند. اما در کنار تمامی این تاش ها و استعدادها، 
مشکات جدی نیز بر سر راه رشد دیجیتالی و توسعه 
بسترهای IT در کشــور وجود دارد. مقررات دست 
و پاگیر و عدم سیاست های باثبات در حوزه واردات 
صنعت دیجیتال کشور، صدای فعاان این صنعت 
را درآورده است. متخصصان حوزه IT از مشکات 
موجود بر سر راهشــان به عنوان خودتحریمی یاد 
می کنند و آن را مانع بزرگی بر ســر راه تحقق آرمان 
ایران هوشــمند می دانند. پیچیدگی های موجود 
در روند ثبت سفارش در ســازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات و ســازمان صمت و تعلــل در تامین نیاز 
بخــش IT در طوانی مدت موجب کند شــدن 
روند توسعه زیرســاخت های دیجیتال و در نهایت 
تنزل کیفیت این حــوزه خواهد شــد. امری که با 
سیاست های دولت در راستای حذف موانع اقتصاد 

دیجیتال کاما در تضاد است.

بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد با رکود 
مواجه شده و به همین دلیل، دولت تولید و عرضه 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو سال 
آینده را در دستور کار قرار داده است. به گزارش ایسنا، 
نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد بخش مسکن 
در روزهای اخیر، نتایــج امیدوارکننده ای را در این 
حوزه به همراه داشت. حسن روحانی در این جلسه 
اظهار کرد: بنیاد مسکن انقاب اسامی در بخش 
مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری 
و ۲۰۰ هزار مسکن ســال آینده ایجاد و وزارت راه و 
شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ 
هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل 
می کند. بخش مســکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ 
بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با 
ضریب انتشار ۱/۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 
۱/۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین 
سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور 
حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغان این بخش نیز ۳/۱ 
میلیون نفر هســتند. با این حال این بخش از سال 
۱۳۹۱ وارد رکود شد و رشد قیمت در سال ۱۳۹۷ 
نیز رونق معامات این بخش را در پی نداشت و بازار 
با رکود تورمی مواجه بود. کارشناسان همواره تاکید 
می کنند که مســکن به عنوان یک حوزه پیشران، 
توان اثرگذاری بر سایر بخش ها را دارد. به همین دلیل 
دولت مسیر رونق دهی به این بخش با لحاظ توان 
طرف تقاضا را در دستور کار قرار داده است. هم اکنون 
زمین و مصالح ســاختمانی مهم ترین مولفه ها در 
قیمت مسکن هستند که سازندگان چالش هایی 
را در این حوزه پیش رو دارند. به طور مثال قیمت  
سیمان طی چهار ماه اخیر از کیلویی شش تا هفت 
هزار تومان به کیلویی ۱۸ هزار تومان افزایش یافته 
است. در بخش  زمین نیز در کان شهرها رشد سه 
تا چهار برابری قیمت ها را شاهد بوده ایم. دولت در 
نظر دارد با ارائه زمین های خود، عرضه مسکن در 
بافت های  ناکارآمد را تســریع کند؛ با وجودی که 

ماده ۶ قانون ساماندهی، دستگاه ها را موظف به ارائه 
زمین های مازاد کرده، عمده دستگاه های دولتی 
نسبت به عرضه زمین امتناع می کنند. البته شخص 
رئیس جمهور تاکید ویژه ای بر اجرای این موضوع 
دارد و فهرستی از این زمین ها نیز استخراج شده و 
در حال پیگیری است. محور دوم، اصاح محدوده و 
حریم شهرهاست.  بخش دوم برنامه اقدام ملی تولید 
و عرضه مسکن مربوط به عرضه ۲۰۰ هزار واحد تا 
سال ۱۴۰۰ در مجموعه شهرهای جدید است. در 
بخش بنیاد مسکن و حوزه مجموعه شهرهای جدید، 
موضوع اصلی مربوط به تامین تسهیات با نرخ های 
معمول است و بحثی که در جلسه با رئیس جمهور 
صورت گرفت این بود که در ســال های اخیر سهم 
مســکن از کل تســهیات اعطایی بانک ها روند 
مناسبی نداشته است و اینکه این نرخ باید به حدود 
۲۰ درصد برسد یعنی ۲۰ درصد تسهیات بانکی 
به حوزه مسکن تعلق بگیرد که پشتیبان مالی برای 
طرح اقدام ملی و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه مسکن باشــد. یکی از نکاتی که در جلسه 
دست اندرکاران حوزه مسکن با رئیس جمهور تحلیل 
شد و بخشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی 
در سال های اخیر به آن مرتبط بود، بحث مربوط به 
تزریق تسهیات بانکی به بخش مسکن بود؛ البته 
پرداخت تسهیات بانکی به حوزه مسکن در سال 
۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهبود پیدا کرد و ۱۳ درصد 
مجموع تسهیات پرداختی بانک ها را شامل شد؛ 
اما بحث مطرح شده در این جلسه این بود که برای 
رونق بخشی به بازار مسکن این سهم باید به ۲۰ درصد 
افزایش پیدا کند. بنابراین امیدواریم بانک مرکزی در 
تحلیل های خود به این جمع بندی برسد و پشتیبانی 
این تسهیات باشد. حسین هاشمی تختی نژاد، عضو 
کمیسیون عمران مجلس گفته است: برای تسریع 
در پروژه های مسکن سازی در کشور باید مشوق های 
اقتصادی در نظر گرفته شود، در این رابطه مهم ترین 
مسأله، ارائه زمین رایگان برای ساخت مسکن است. 
او افزود: موضوع بعدی، ارائه مصالح ساختمانی به 
صورت شرایطی به سازندگان است، از این رو وزارت 
راه و شهرسازی در این راستا، بازار تعهدی مصالح را 
طراحی کرد، البته این طرح هنوز عملیاتی نشده و 

باید هر چه سریع تر محقق شود.

»ممکن است فردی ۱۰ کد بورسی در اختیار داشته 
باشد و حتی ممکن است از کد بورسی فردی که فوت 
شده هم استفاده شود.« این جمله تنها بخشی از روایت 
سوءاستفاده هایی است که امکان دارد در بازار سهام رخ 
داده باشد. به گزارش تجارت نیوز، برای خرید و فروش 
سهام در بورس به صورت آناین یا روش های دیگر، هر 
فرد باید یک کد بورسی یا کد سهامداری داشته باشد. 
سامانه معامات برخط )آناین( در دی ماه سال ۱۳۸۹ 
آغاز به کار کرد و همین موضــوع موجب نفوذ بازار 
سرمایه در جامعه و افزایش صدور کدهای بورسی شد. 
تعداد کدهای فعال حاضر در بورس کمتر از دو میلیون 
نفر بوده و نشان می دهد تعداد سهامداران واقعی بازار 
سهام کمتر از میزان کدهای بورسی صادر شده است. 

       هجوم به کارگزاری ها 
یک کارمند کارگزاری می گوید: در بسیاری از موارد، 
افراد از کارمندان کارگزاری درخواست کرده اند که در 
صورت عدم مشــکل و اختال در آینده نامشان برای 
دریافت کد بورسی ثبت شود زیرا کد بورسی را برای 

خود نمی خواهند و به درخواست یکی از اقوام آمده اند.
             سودهای کان تنها با یک امضا 

پس از بحران اقتصادی که در تابستان سال ۱۳۹۷ 
به وجود آمد، همزمان با افزایش قیمت دار، بازار سهام 
نیز با رشد شاخص، هر روز رکوردهای تازه ای را به ثبت 
می رساند. در این زمان کارگزاری ها از حضور گسترده 
مردم برای دریافت کد بورســی بــرای خود و حتی 
بستگان، به ویژه در زمان های نزدیک به عرضه های 
اولیه خبر دادند. کارمند یکی از کارگزاری های بورسی 
می گوید: زمانی که خبر ورود یک عرضه اولیه به بورس 
داده می شود، می دانیم که روز سختی را در پیش داریم. 
بسیاری از افراد برای دریافت کد بورسی به کارگزاری 
می آیند و در این روز کارگزاری بسیار شلوغ می شود. 
برخی افراد خود کد بورسی دارند اما بستگان و دوستان 
خود را به کارگزاری می آورند و با پر کردن فرم این افراد و 
تنها یک امضا و اثر انگشت از آنها، کد بورسی آنها را برای 

خود استفاده می کنند. 

          تکرار فساد کارت های بازرگانی 
از نظر فعاان بــازار بورس اوراق بهــادار، عرضه 
اولیه همیشه یک موقعیت جذاب و ارزشمند برای 
سرمایه گذاری اندک و کوتاه مدت به حساب می آید. 
یکی از فسادها و رانت خواری ها در این زمینه از سوی 
کارگزاری ها و افراد دیگر و با چشم پوشی سازمان بورس 
انجام می گیرد که سبب نارضایتی برخی سهامداران 
شده اســت. اتفاقی که در سال گذشته درباره صدور 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف نیــز رخ داد و در 
چارچوب آن افرادی با انجام فعالیت های اقتصادی 
بدون آنکه پیشینه شان مشــخص باشد به اقتصاد 

کشور ضربه زدند. 
           اموات هم در بورس معامله می کنند

حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه )سمات( با تایید 
موضوع استفاده از کدهای دیگران عنوان کرد: کدهای 
بورسی که مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، کدهای 
معاماتی هستند که در اختیار فرد دیگری قرار می گیرد؛ 
حال این فرد می تواند کارمند یــک کارگزاری یا فرد 
دیگری باشد. این کد یا با رضایت یا بدون اطاع شخص 
در دسترس این افراد قرار گرفته است. او افزود: استفاده از 
کد بورسی توسط افراد غیرمرتبط یا کارگزاری ها، بدون 
اطاع شخص موردنظر موجب شده هر از چندگاهی در 
بخش تخلفات و رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و 
دبیرخانه هیات داوری پرونده هایی از این دست شکل 
بگیرد. فهیمی ادامه داد: این موضوع دیگر امکان پذیر 
نیست و این اختیار از افراد سلب شده که از کد معاماتی 
دیگران استفاده کنند. در حال حاضر صدور کد بورسی 
برای اشخاص صرفا از طریق ســامانه سجام صورت 
می گیرد. افــراد عاوه بر اینکه بایــد اطاعات دقیق 
خود را اعام کنند، این اطاعات راســتی آزمایی هم 
می شود و همچنین نیاز به احراز هویت فرد نیز است. 
در همین زمینه، روابط عمومی شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( نیز با تایید 
موضوع سوءاستفاده از کدهای بورسی عنوان کرد: یکی 
از علت های مهم راه اندازی سامانه سجام، وجود تخلفات 
فراوان در استفاده از کدهای بورسی دیگران بود. ممکن 
است فردی ۱۰ کد بورســی در اختیار داشته باشد و 
حتی ممکن اســت از کد بورسی فردی که فوت شده 

هم استفاده شود. 

»آرمان ملی«  بسترهای رشد اقتصاد دیجیتال را بررسی می کند

دورخیز ایران به سوی اقتصاد هوشمند
اقتصاد استارتاپی جای اقتصاد نفتی را   می گیرد؟

عرضه 1/3 میلیون واحد تا دو سال آینده
مسکن، موتور اقتصاد را 

روشن می کند؟

جوان کدهای بورسی اجاره ای در 
بازار سهام

پای اموات به بورس باز شد 

سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r



گــزارش

بیست و یکمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده 
بانک سرمایه به صورت علنی در شعبه سوم رسیدگی به 
مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 
شد. قاضی مسعودی مقام، در ابتدای بیست و یکمین 
جلسه از رسیدگی به این پرونده ضمن تفهیم مفاد 193 
و 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 
اظهار کرد: جلسه قبل مانی رهبری مدافعات خود را بیان 
کرد و نوبت به وکیل مدافع ایشان رسید. وکیل وی اگر 
مدافعاتی در خصوص اتهام مشارکت در اخال عمده و 
28 فقره خیانت در امانت دارد بیان کند. وکیل مدافع 
رهبری پس از حضور در جایگاه گفت: موکل خوشان 
دفاعیات را مطرح کردند و مدنظرشان این است که امروز 
دفاعی مطرح نکنیم. در حال تهیه ایحه ای هستند که 
در دفاع آخر آن را تقدیم می کنیم. قاضی مســعودی 
مقام پس از خواندن نام علیرضا کلهر فرزند غامرضا از 
او پرسید: آیا اتهام انتسابی مشارکت در اخال عمده 
از طریق اخال در نظام پولی و بانکی به مبلغ 2 هزار و 
145میلیارد و 702 میلیون ریال را قبول دارید؟ متهم 
کلهر پس از حضور در جایگاه گفت: خیر. قاضی گفت: 
دفاعیات خود را بیان کنید. کلهر عنوان کرد: اینجانب 
از تاریخ 31 فروردین ماه 94 تا یکم مهرماه 94 مشاور 
مدیرعامل و دبیر جلسات هیات مدیره بانک سرمایه 
بودم و به دلیل بیماری صعب العاجی که مدارک آن 
موجود است به صورت مستمر در بانک حضور نداشتم. 
در آن مقطع محدود که به عنوان عضو کمیته اعتباری 
حضور داشتم صورتجلســات هیات مدیره را تنظیم 
می کردم و از اعضا برای شــرکت در جلســات دعوت 
می کرد. وی افزود: در مورد شــرکت کژال اینجانب به 
صراحت مخالفت خود را بیان کردم. تمام دوستانی که 
اینجا هستند و خود من همه بر اساس اصول اسنادی 
اینجا هســتیم. ضابطین و دادسرای محترم تشکیل 
پرونده دادند. اگر اصول اسناد مهم است من در اصل سند 
مخالفت صریح خود را اعام کرده ام. قاضی مسعودی 
مقام خطاب به متهم کلهر گفت: آقای بیرانوند گفتند 
در جلسه تصمیماتی گرفته می شد و بعدا شما در تاریخ 
موخر آن در اسناد تغییرات ایجادو مخالفت خود را اعام 
می کردید. در این راستا توضیح دهید. کلهر بیان کرد: این 
ادعا را به صورت کامل رد می کنم. آقای بیرانوند در جلسه 
کمیته اعتباری حضور نداشتند و اصا در جلسات هیات 
مدیره مطرح نمی شد. این کار مصداق آدرس غلط دادن 
است. وی افزود: در خصوص شرکت پژواک هم مخالفت 
خود را صراحتا اعام کردم. در مورد شرکت زیبای کیش 
هم طبق مقررات و قوانین امضا کردم. منشأ تضرر بانک، 
یک سال پس از خروج من از بانک بوده که تمام وثایق را 
آزاد کردند که سند آن را طی ایحه ای تقدیم می کنم. 
پس امضای مصوبه سوم هم طبق مقررات بوده است. 
این متهم خطاب به بیرانوند گفت: وقتی هیات ندیره 
تصمیممی گرفت بافاصله در یک چک نویس امضاها 
را می گرفتم. صورتجلسه را تنظیم می کردم و مجدد 
امضا می گرفتم و پس از اباغ رونوشت خدمت اعضای 
هیات مدیره ارسال می شد. من طبق مقررات و قوانین 
امضا کردم و از دادگاه درخواست صدور رای برائت دارم. 
قاضی مسعودی مقام از متهم کلهر پرسید: شما را چه 
کسی وارد بانک سرمایه کرد؟ کلهر پاسخ داد: مهندس 
قادری. قاضی پرسید: مدرک تحصیلی شما چیست؟ 
متهم پاسخ داد: اقتصاد. قاضی مسعودی مقام خطاب 
به این متهم گفت: گویا شما در همه جا بودید و عکس 
هم دارید. برای بیماری خود هم باید سند داشته باشید 
زیرا ما تصاویری داریم در بعد از ظهرها که شما سالم 
هستید. نمیدانم داستان چیست که بعد از جلسات ما 
یا متهمین سکته می کنند یا بیمار می شوند. متهم از 
قاضی خواست که برای تایید بیماری خود برای پزشکی 

قانونی نامه زده شود.
مهرهکلیدیدرفسادشبکهای

در ادامه قهرمانی پس از حضــور در جایگاه در 
رابطه با اظهارات متهم کلهر، گفت: در رابطه با مهره 
کلیدی و اساسی در فساد شبکه ای و اقیانوسی بانک 
سرمایه صحبت می کنیم. ایشان در گذشته با وزارت 
دفاع همــکاری می کردند و شــرکت های حاجی 
محمدجواد و حاجی میری توسط ایشان همراهی 
می شده است. وی اقدامات گسترده ای را در خصوص 
ضمانت نامه های کارتن خواب ها ایفا می کند. آقای 
کلهر مدتی در سرکت سایه گستر بودند و میلیاردها 
از سهام این شرکت منتقل شده و پول آن برنگشته 
است. نماینده دادســتان با طرح این سوال که این 
سهام توسط چه کســانی و برای چه کسانی تامین 
شده اســت؟ ادامه داد: یکی از شرکت های کارتن 
خواب شــرکت فنل کژال اســت که 110 میلیارد 
تومان به ذینفعی قیرپاسارگاد ضمانت نامه گرفته 
است. سندی هســت که آقای کلهر به عنوان دبیر 
هیات مدیــره امضا نمی کنــد و در آن قید می کند 
که آقای بخشایش این سند را امضا نمی کند. با این 
جمله به هیات مدیره القا می کند که پشت شرکت، 
صندوق آتیه صبا اســت و نیاز به کارشناسی ندارد. 
امضای بیرانوند را می گیرند تا پرداخت شود. آقای 
بیرانوند متوجه می شود و به زاهدی نامه می زند که 
اعضای کمیته اعتباری 4 نفر هســتند اما این سند 
چرا 2 امضا دارد؟ اینجا بیرانوند بو برده اســت. وی 
افزود: نهایتا آقای کلهر مجبور به امضا می شود. یعنی 
همان روغن ریخته نذر امامزاده شدن است. بعد از 
صدور ضمانت نامه و پرداخــت آقای کلهر صورت 
مجلس را بر می دارند و باای آن می نویسند مخالف 
هســتم در صورتی که مخالف اصا امضا نمی کند 
و این مرسوم نیست. این ســند اسکن شده است و 
رنگ و نوع آن متفاوت است. یعنی ضمانت نامه صادر 
شده و فساد شکل گرفته است و طراحی می کردند 
خودشــان بیرون بروند و بقیه درگیر شوند. بعد از 
همه این اتفاقات به زاهدی نامه می زنند که درست 
نیست بخشایش ماده 129 است. این را هم در اسناد 
بانکی می گذارند تا امروز بیایند و از خود دفاع کنند. 
تعدادی سکه هم اخذ شده است که متاسفانه قابل 
ردیابی نبوده اســت. نماینده دادستان تاکید کرد: 
بارها ایشان را خواســتیم و گفتند مریض هستند 
حتی بارها ایشان را توبیخ کردیم و خواستیم واقعیت 
را بگویند اما توجهی نکردند. درخواست اشد مجازات 

برای ایشان دارم. 

قاضیمسعودیدردادگاهپروندهبانکسرمایه:
متهمین بعد از جلسه سکته 
می کنند یا بیمار می شوند! 
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عادل عبدالمهدی، نخسـت وزیر عـراق برای بـار دوم به ایران 
سـفر کرد؛ سـفری که در شـرایط حسـاس کنونی منطقـه، ذیل 
تنش ایـران و ایـاات متحده آمریکا بـا دایل و اهـداف متعددی 
صـورت گرفتـه اسـت. بـه نظـر می رسـد اولیـن و مهم تریـن 
دلیل حضـور مجدد نخسـت وزیـر عـراق، پیگیـری تاش های 
دیپلماتیـک بغـداد در خصـوص میانجی گری در تنـش تهران-

واشـنگتن باشـد. به هر حـال بعد از شکسـت سـفر آبه شـینزو، 
نخسـت وزیر ژاپن در کاهش و تعدیـل اختافات ایـران و آمریکا 
و پـس از آن عملیاتـی شـدن گام دوم تهران در کاهـش تعهدات 
برجامی با افزایش سـطح غنی سـازی و نیز سـاقط کـردن پهپاد 
آمریکایـی، شـرایط به سـمتی پیـش رفت کـه روز بـه روز تنش 
ایـاات متحده بـا ایران بـه نقطه بحرانـی خود نزدیک می شـود. 
در این شـرایط بغداد که بیش از دیگر کشـورهای منطقه و حتی 
جهان از پررنگ تر شـدن اختافـات تهران – واشـنگتن به دلیل 
وابستگی بسـیار شـدید به هر دو طرف تخاصم آسـیب می بیند، 
سـعی دارد در سـایه حضـور مجـدد عـادل عبدالمهـدی و عدم 
تکرار خطاها، نقاط ضعف و اشـتباهات تاش همتـای ژاپنی اش 
میـزان موفقیـت میانجی گـری خـود را افزایـش دهـد. البته در 
شـرایطی کـه بـرای چهارمین بـار پیاپـی کاخ سـفید از پذیرش 
عـادل عبدالمهـدی در آمریـکا امتنـاع ورزیـد، به نظر می رسـد 
که نمی تـوان از دل تـاش نخسـت وزیر عـراق شـاهد موفقیت 
بود. بـه ویـژه آن که بـه عقیـده بسـیاری از ناظرین تنـش تهران 
– واشـنگتن بـه قـدری جـدی اسـت کـه عمـا میانجی ناپذیر 
می نمایـد. امـا به هـر حـال عـدال عبدالمهـدی در تاش اسـت 
که اکنـون با تکـرار حضـورش در تهـران حداقل شـرایط را برای 
تعدیـل تنـش در منطقـه خاورمیانـه فراهـم آرود. خصوصـا که 
طی یـک هفته اخیر تحـوات جـاری در خلیج فـارس، وضعیت 
امنیتی پررنگی را در ایـن آبراه مهم جهانی به وجود آورده اسـت. 
از این رو بغداد بـرای حفظ امنیـت در این منطقه بـه دلیل نقل و 
انتقال انرژی و کاا سـعی دارد که طرف ایرانـی را به نگاهی دیگر 
دعـوت کنـد. ایـن مسـاله زمانـی بیشـتر خودنمایـی می کنـد 
که طبـق اخبار واصلـه وزیـر دفاع انگلسـتان هـم پیش از سـفر 
عادل عبدالمهـدی به ایران در تماسـی تلفنی از وی درخواسـت 
میانجی گـری در توقیف نفتکش انگلیسـی را داشـته اسـت. لذا 
ایـن مهـم نیـز از جمله دایـل دیگـری در حضـور مجـدد عادل 
عبدالمهـدی در تهـران اسـت. در کنار ایـن نکات بعـد از تکمیل 
کابینه عـادل عبدالمهـدی )البته بجـز وزیر آمـوزش و پرورش( 
اکنون نخسـت وزیر عراق با دسـت بازتر و قدرت عمل بیشـتری 
می توانـد پیگیـر توافقات پیشـن بغداد، هـم در سـفر قبلی خود 
عبدالمهدی بـه تهـران و هم نتایـج و دسـتاوردهای سـفر آقای 
روحانی به عراق باشـد. البتـه در کنار این مسـاله اکنون تحوات 
داخلی عراق به خصـوص در حـوزه امنیتی با اقدام نخسـت وزیر 
عـراق در رابطه بـا نیروهای حشدالشـعبی بـه نظر می رسـد که 
اکنون بـرای تکمیـل عملیاتی شـدن این پروسـه نخسـت وزیر 
عراق نیـاز به هرماهـی تهـران در این رابطـه دارد. از ایـن رو یکی 
دیگـر از اهـداف سـفر نخسـت وزیری عـراق بـه ایـران می تواند 
به ایـن مهـم اختصـاص یابـد. از آن سـو حملـه جمعه گذشـته 
اسـرائیل به اسـتان صاح الدیـن عـراق و مواضع حشدالشـعبی 
در این اسـتان سـبب شـده تـا تبـادل نظـر در ایـن رابطـه میان 
بغداد و تهـران هم به عنـوان یکی دیگـر از دسـتورکارهای عادل 
عبدالمهـدی در این سـفر مطـرح باشـد. مضافا اکنـون تحوات 
دیگر عراق، چـه اقتضائات حسـاس کنونی در مناسـبات اربیل-

بغداد و نیـز روابط ترکیـه با عراق در سـایه حمات مکـرر هوایی 
و حضـور نظامـی آنکارا در شـمال عـراق کـه اتفاقا بعـد از حادثه 
تیراندازی بـه دیپلمات های ترکیه در اربیل که به کشـته شـدن 
معـاون کنسـولگری ترکیـه بـه همـراه دو دیپلمـات دیگـر این 
کشـور انجامید، وارد دور جدیدی شـده اسـت، از دیگر مسـائلی 
اسـت که می توانـد در این سـفر کانـون رایزنـی دو طرف باشـد.

سرتیپامیرحاتمی:
پخشفیلمدوتابعیتیهادرمجلس

فاقدسندیتاست
وزیر دفاع گفت: طبق اعام سپاه پاسداران فیلم دوتابعیتی ها 
که در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس پخش شده به لحاظ 
موضوعی مشابهت دارد، اما به لحاظ اصالت فیلمی که در صحن 
مجلس پخش شده فاقد سندیت و اعتبار رسمی است. ایسنا 
نوشت؛ سرتیپ امیر حاتمی در پاسخ به سوال علیرضا رحیمی در 
نحوه دسترسی به فیلم اعترافات و مستند مربوط به دوتابعیتی ها 
و علت پخش آن در صحن علنی مجلس گفت: هر نماینده ای 
می تواند از وزیر مسئول درباره وظایفش سوال کند اما وظایف 
وزارت دفاع هم روشن است. وزیر دفاع افزود که این وزارتخانه 
وظیفه ای در حوزه اطاعات و امور امنیتی نیروهای مسلح ندارد 
و مسئولیت مستقیمی در این باره متوجه وزیر نیست؛ بلکه نقش 
معاونت پشتیبانی فرمانده کل قوا را دارد. وی افزود: موضوع این 
سوال نسبت به من با ابهام قانونی مواجه بود البته مطالب آقای 
رحیمی به دستگاه های مختلفی ارتباط دارد که سر جای خود 
می تواند رسیدگی شود. امیر حاتمی ادامه داد: اقدام یکی از 
نمایندگان در نمایش فیلمی در صحن مجلس موضوعی است 
که بررسی آن در صاحیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است 
و در صاحیت ورود وزیر دفاع یا هیچ مقام اجرای دیگری نیست. 
وزیر دفاع اظهار کرد: به دلیل این که تهیه و انتشار فیلم به سپاه 
پاسداران منتسب شده بود از سازمان اطاعات در این باره سوال 
کردم که آنها مکتوب و مستند پاسخ دادند و من این پاسخ را به 
کمیسیون امنیت دادم و اکنون هم آن را خدمت ریاست مجلس 
می دهم. سپاه پاسداران اعام کرده دو فیلمی که در کمیسیون 
امنیت به صورت داخلی و دیگری در صحن مجلس نمایش داده 
شده به لحاظ موضوع مشابهت دارد، ولی به لحاظ اصالت متفاوت 
است و فیلم پخش شده در صحن فاقد سندیت و اعتبار رسمی 
است و انتساب به سپاه را غیر مسئوانه اعام کردند. وزیر دفاع 
درباره پرونده دری اصفهانی که در فیلم پخش شده در صحن 
به او اشاره شده بود گفت: پرونده متهم در آن زمان در مراحل 
رسیدگی بوده و امروز دادرسی آن خاتمه یافته و حکم در حال 
اجراست؛ کلیه مراحل این پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و 
وزارت دفاع قضاوتی در مورد محتوای آن پرونده نمی تواند داشته 

باشد و ما اطاعی از محتوا نداریم. 

سفری با اهداف متعدد
یادداشــت

خــــبـــر

کســبقدرتبرایاصاحطلبانچه
موضوعیتیداردوبهچهدایلیآنهامایلبه
کسبقدرتبرایاثرگذاریدرصحنهسیاسی

کشورهستند؟
در رقابت های سیاســی، گروه های رقیب تاش 
می کنند برای تحقق اهداف خود به قدرت دســت 
پیدا کنند. یعنی کسب قدرت وجه طریقتی است و 
موضوعیت ندارد. موضوعیت کسب قدرت، خدمت به 
مردم و انجام تکالیف سیاسی است. کسانی که در مقام 
انتخاب کنندگی قرار می گیرند، انتخاب شوندگان را 
مقید به انجام برخی تکالیف می کنند. در نتیجه می توان 
گفت کسب قدرت ابزاری برای به ثمر رساندن اهداف و 
امور دیگری است که به آن خدمت می گوییم. اگر کسانی 
که برای خدمت توسط مردم به قدرت می رسند، آن 
قدرت را در طریق اهداف انتخاب کنندگان به کار ببندند، 
امر مشروعی رخ داده، اما اگر قدرت در مسیر دیگری به 
کار بسته شود، ابزاری نامشروع خواهد بود. به طور کلی 
تا زمانی که قدرت در مســیر حقیقی و طبیعی خود 
به کار بسته شــود، مایه خیر و برکت است و خسرانی 

نخواهد داشت. 
شمامشروعیتکسبقدرترامعطوف
بهنتیجهکردید.قدرتیکهبدوننتیجهیعنی
همانخدمتوقدمبرداشــتندرراهاهداف

انتخابکنندگانباشدچهحکمیدارد؟
حتما حرام است. کسانی که در قدرت قرار می گیرند 
و در مسیر نادرست آن را به کار می بندند، بعد از مدتی به 
عناصر ضد مردم تبدیل می شوند. تمامیت طلبی اغلب 
از همین نقطه آغاز می شود. یک نفر ممکن است توسط 
مردم برگزیده شده باشد، اما بعد از مدتی راه خود را تغییر 
دهد و روبه روی مردم بایستد. این قدرت، نامشروع بوده 

و به مرور زمان به دیکتاتوری بدل خواهد شد. 
واردجزئیاتشویم.حتماهمینقاعدهرا
درخصوصاصاحطلباننیزصادقمیدانید.
آیاحضوراصاحطلباندرمجلسآننتیجهو
ثمررادارابودهکهحضوراینجریاندرانتخابات

مجلس1398راتوجیهکند؟
اساسا هویت اصاح طلبان با مشارکت در انتخابات 
تعریف می شود. به مفهوم دقیق تر مفهوم اصاح طلبی 
با سیاست ورزی دموکراتیک گره خورده و رکن مهم 
سیاست ورزی دموکراتیک، حضور در انتخابات است. 
از همین رو، نه تنها در ســال های 92 و 94 بلکه در هر 
زمان و زمینه ای که مردم ساختار سیاسی را مقبول و 
مشروع می دانند و با حضور در انتخابات به عنوان مبدأ 
مشروعیت قرار می گیرند، همه کسانی که تعلق خاطری 
به مردم دارند از جمله اصاح طلبان، باید در این حضور 
مشارکت فعال داشته باشند و تاش کنند تا نمایندگی 
مردم را در ارکان قدرت به منظور خدمت رسانی عهده دار 
شوند. این مفهوم به آن معناست که نه تنها در انتخابات 
مجلس 98 بلکه تا هرزمانی که مردم با حضور در پای 
صندوق ها مشروعیت می دهند، اصاح طلبان نیز باید 
در انتخابات حضور فعال داشته باشند و تاش کنند تا در 
راستای تحقق یافتن اهداف جمعی مردم، گام بردارند. 
نتایجحضوراصاحطلباندرقدرتمدنظر
است.وقتینمایندگانازعدموجوداختیارات
ازمبرایپیشبردامورســخنمیگویندو
مدعیهستندبااینوضعیتنمیتوانگامهای
موثریروبهجلوبرداشت،حضوردرقدرتچه

توجیهیدارد؟
کسی که می گوید اختیار ندارد باید مشخصا روشن 
کند که منظورش از اختیار چیست. نهادهایی که در 
حوزه قدرت تعریف می شوند، هر کدام در چارچوب 
مشــخصی واجد حقوق، اختیارات و مسئولیت ها 
هستند. منطق مشارکت سیاسی حکم می کند، در 
هر نهادی که حضور پیدا می کنید، پیشاپیش سهم 
اختیارات و تکالیف را که باید متوازن باشد، دانسته اید. 
قانونگذار وقتی نهادی را تعریف می کند متناسب با 
مسئولیتی که مطالبه آن را دارد، حقوق و اختیارات ازم 
را نیز در اختیار آن نهاد قرار می دهد. کسانی که از عدم 
وجود اختیار سخن می گویند، باید روشن بگویند که آیا 
منظورشان از اختیار سهم مشخص شده در قانون است 
یا مطالبه بیش از آن را دارند؟ طبعا در مجلس نمی توان 
فراتر از اختیاراتی که قانون برای نمایندگان تعیین کرده 
مطالبه ای داشت. برخی اوقات ما دچار نوعی کج فهمی 
می شــویم و به دنبال توجیه برمی آییم. برخی چون 
در حوزه مســئولیت های خود قادر به انجام درست و 
صحیح وظایف و تکالیف خود نیستند یا با تسامح کوتاه 
می آیند و نمی توانند به اهداف مورد نظر دست یابند، 
ادعا می کنند اختیارات ازم را ندارند. این ادعا چندان با 
صداقت و واقعیت انطباق ندارد. در نتیجه ضعف عملکرد 
اشخاص است که دامنگیر جریان اصاحات شده و مردم 
چیزی فراتر از اختیاراتی که در قانون برای نمایندگان 
مشخص شده مطالبه نمی کنند. آن نماینده ای که 
می گوید با قانون اساسی اول مجلس اختیارات بیشتری 
داشت و حاا آن امکان وجود ندارد از سر ناآگاهی سخن 
می گوید و ادعای او از بنیاد باطل اســت. آن کسی که 
امروز گام به عرصه انتخابات نهاده و قصد نمایندگی 
مجلس دارد و در انتخابات شرکت می کند، بر اساس 
این قانون اساسی موجود رقابت می کند. طبیعی است 
که اگر این فرد چیزی فراتر از قانون اساسی فعلی را طلب 
کند، ادعای باطلی مطرح کرده. این ادعا مانند آن است 
که مورچه ای ســوال کند که چرا مورچه است؟ شما 
در سعه وجودی و سعه خلقتی خود می توانید ادعایی 
داشته باشید. ظرفیت وجود نمایندگان مجلس عبارت 
است از نمایندگی مردم و تاش برای پیشبرد خواست 
آنها منطبق بر قانون اساسی فعلی. کسی حق ندارد 

چنین مقایسه ای انجام دهد. وقتی نمی توانند پاسخی 
برای مردم داشته باشند، در پی توجیه برمی آیند و این 
بی اختیاری نوعی توجیه است که از جانب نمایندگان 

می شنویم. 
یعنیاختیــاراتراکافــیمیدانیدو
نارضایتیهاراناشیازضعفعملکردنمایندگان

میدانید؟
قطعا همین طور اســت. مصوبات مجلس به طور 
طبیعی باید مطابق با قانون اساســی باشد. آنچه در 
مجلس مصوب می شود باید به شورای نگهبان برود. 
اگر از عملکردها رضایت موجود نباشد، بحث دیگری 
است. اینکه اجازه داشته باشیم ایراد بگیریم چرا این 
کار را کردی، یعنی باید این حق را به مردم بدهیم که 
از نمایندگان ایراد بگیرند چرا به آن مصوبه رأی دادی. 
مردم بر اساس قانون اختیارات خود را به نماینده واگذار 
می کنند تا بر اساس تشخیص سیاسی در جهت منافع 
مردم قانونی را مصوب کند. دیگر نمی شود که بر سر هر 
مصوبه مردم بیایند و یقه نماینده را بگیرند که چرا بر 
اساس تشخیص خود عمل کردی؟ نماینده اختیاری 

4 ساله دارد. شــورای نگهبان هم همین گونه است. 
امکان دارد خطا در مســاله وارد شود، کما اینکه همه 

خطا می کنند. 
ازتاشاصاحطلبانبــرایرایزنیبا
مسئواندرخصوصانتخاباتآیندهسخن
گفتهبودید.باتوجهبهتغییراتاخیرواضافه
شدنچهرههاییچونمحمددهقان،هنوزبر

هماننظرهستید؟
در گذشــته که امکان رایزنی نبود امید داشتیم 
که بتوان گفت وگو و همفکری کرد. اکنون نیز همان 
شرایط حاکم است، تغییراتی صورت گرفته و کماکان 
ما امید داریم که بتوانیم رایزنــی را آغاز کنیم. بعضا 
مقایسه هایی صورت می گیرد میان شخصیت حقیقی 
و جامعیت فردی عناصری که در گذشته بودند و امروز 
افراد جدیدی جایگزین آنها شــدند. تصوری که نزد 
اصاح طلبان از حقوقدان های دوره گذشــته وجود 
داشت، این نکته را یادآوری می کند که وزن فردی و 
علمی آنها از نیروهای جدید برتر بود اما ما باید به خروجی 
توجه کنیم و کارکردگرا باشیم. باید دید آیا این افراد در 
مقام عمل به تکلیف خود مطابق با قانون اساسی چه 
رویکردی در پیش می گیرند. چه بسا منصوبان جدید 
به لحاظ عملکری از گذشتگان بهتر عمل کنند. زمان 
این موضوع را مشخص خواهد کرد. به عنوان نمونه در 
سال 96 میان آقای روحانی و آقای رئیسی رقابتی وجود 
داشــت و اصاح طلبان مایل بودند که آقای روحانی 
مجددا رئیس جمهور شود. امروز همان رقیب در مقام 
ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و بسیاری از اصاح طلبان 
وقتی به ایــن جایگزینی می  نگرند، از آن اســتقبال 
می کنند؛ چراکه احساس می کنیم تغییر خوبی صورت 
گرفته و فردی که جایگزین شده، از منظر صاحیت های 
فردی، نگاه و جهت گیری بهتر است. بر همین پایه وقتی 
نگاه می کنیم می بینیم یکی از اعضای جدید که سابقا 
نماینده مجلس بوده، به تفکــر پایداری تعلق خاطر 
نشان می داده و درباره اصاح طلبان سخنانی می گفته 
اســت که در جنبه های رواداری نمی گنجید. حال 
ممکن است عملکرد خوبی در مقام جدید داشته باشد. 
این سه حقوقدان برگزیده، سخنانی را در آغاز ماموریت 
خود اظهار کردند که از نیت آنها برای پاسخگو بودن خبر 
می دهد. این نگاه اگر در مقام عمل هم واقعیت پیدا کند، 

طبیعتا باید از آن استقبال کرد. 
شایدرأیآوردناینحقوقدانانناگزیر
بود،امارأیدهندگانبهلیســتامیدشاکی
هستندکهچرالیستامیدبایدبارأیخودازاین

افرادحمایتکند؟

ما می توانیم به عملکرد نمایندگان انتقاد داشته 
باشیم، اما وقتی به کسی نمایندگی دادیم نمی توانیم 
بگوییم چرا اینگونه تصمیم گرفتی. نماینده در موقعیتی 
که قرار دارد با توجه به اقتضای زمان و در مقام نسبیت، 
دست به انتخاب می زند و هر اقدام ما در امر سیاست، 
نسبی است. ما بین خوب و خوب تر، خوب و بد و بد و بدتر 
دست به انتخاب می زنیم. باید بررسی کنیم، انتخاب ما 
در کدام یک از سه بستر مورد اشاره صورت می گیرد. 
باید استدال نمایندگان را پرسید و بعد نسبت به آن 
داوری کرد. به صرف اینکه فردی در مقطعی تاریخی 
اقدامی ناشایست انجام داده نمی توان نمایندگان را 
تخطئه کرد. من شخصا جزو منتقدین فراکسیون امید 
هستم اما انصاف حکم می کند حرف طرف مقابل را 

شنید و بعد نظر داد. 
دولتهمازاختیاراتاندکگلهدارد؟آیا
میتوانباهماناستدالیکهمطرحکردیداین

گایهدولتراهمناشیازضعفدانست؟
دقیقا همان استدال ها درخصوص دولت نیز صادق 
است. دولت اگر اختیاری می خواهد که بر اساس قانون 
است، رأی نافذی داشته و باید عمل کند. از هیچ چیز نیز 
نباید هراس داشته باشد، اگر هم اختیاراتی فراقانونی 
می خواهد، از طریق قانون ایحه بنویسد و درخواست 
کند. نباید این تصور به وجود بیاید که چون خوب عمل 
نشده و برای تحقق اهداف تاش ازم صورت نگرفته،  
بهانه تراشی می شود. مشکل ما سختکوش نبودن است. 
ما اختیارات را دوست داریم اما از مسئولیت شانه خالی 
می کنیم یا خسته می شویم. باید به یاد داشته باشیم که 
اختیارات هرگز ارث پدری نبوده و نیست. اختیارات 

مسئوان ودیعه است که در اختیار آنها قرار می گیرد. 
عملکرددولترادرسالهایاخیرچطور

ارزیابیمیکنید؟
اصلی ترین انتقاداتی که به دولت وارد می شود در 
حوزه اقتصاد است. برآورد موفقیت یا عدم موفقیت در 
هر حوزه ای باید با توجه به شرایط زمانی و ظرفیت های 
موجود صورت بگیرد. به عنوان نمونه در حوزه اقتصاد، 
باید چندین موضوع را مورد توجه قرار داد. مشــخصا 
اقتصاد ما پاسخگوی شأن و منزلت مردم نیست و حق 
مردم بسیار بیش از اینهاست، بخش مهمی از توفیق یا 
عدم توفیق اقتصاد به مناسبات جهانی باز می گردد؛ چرا 
که اقتصاد ایران اقتصاد بسته ای نیست. اقتصاد ما اقتصاد 
بازار آزاد است و این اقتصاد از روابط منطقه ای و جهانی 
تاثیر می پذیرد. وقتی در حوزه بین الملل فشارهایی 
علیه اقتصاد کشورمان اعمال می شود، تبعات آن هویدا 
می گردد. امروز پیوســت برجام از کف ما رفته، یعنی 
برخی از دسترسی های ما به منابع و بازارهای مالی قطع 
شده است. بخش بزرگی از مشکات اقتصادی ما ناشی از 
همین مساله است؛ بخشی از تقصیر به دولت بازمی گردد 
و بخشــی نیز ارتباطی به دولت ندارد. بنابراین باید 
منصفانه شرایط را نگریست. بخش دیگری از مصیبت 
در اقتصاد ما نیز به خسران های گذشته بازمی گردد. 
نقش دولت ها در اقتصاد را باید مانند »دو امدادی« دید. 
دولت پیش از توسعه و اعتدال یعنی دولت احمدی نژاد 
آن چنان بد عمل کرده که طبیعی است تا سال ها شاهد 

تبعاتش باشــیم. در آن زمان یک ظرفیت اقتصادی 
بیش از 700 میلیارد داری که از باا رفتن ناگهانی نرخ 
انرژی به دست آمد، دود کردند و به هوا فرستادند و عما 
خزانه ای خالی به دولت یازدهم تحویل شد. اگر هزینه 
بیش از منابع باشد، شما به فقر می رسید. دولت های 
نهم و دهم منابع سرشار را از بین برد و هیچ  جایگزینی نیز 
برای آنها پیدا نشد و لذا یک فقر عمومی از دولت احمدی 
نژاد برای دولت بعدی به ارث رســید. مساله دیگری 
که باعث شــده وضعیت اقتصاد چنین باشد، ضعف 
عملکرد مدیران اقتصادی است. اینها چون حوصله کار 
و زحمت ندارند و نمی خواهند تاش کنند تا راهی برای 

عبور از بحران بیابند، بهانه جویی می کنند و دولت باید 
پاسخگوی عملکرد مدیرانش باشد. 

نقشتخریبهادرعملکرددولتراتاچه
میزانموثرمیدانید؟بعدازسال96عماطرح
دولتدرسایهمطرحشدوتاششدنهادی
موازیدولتایجادشود.ایننهادچهنقشیدر

طرحریزیتخریبهاعلیهدولتداشت؟
وجود دولت در سایه، به معنای واقعی کلمه اشکالی 
ندارد. معموا دو جریان سیاســی کــه باهم رقابت 
می کنند، جناح پیروز دولت مستقر و رسمی را تشکیل 
می دهد و جناح شکســت خورده دولت در سایه را به 
وجود می آورد. این دولت غیرمستقر، تصمیم دارد در 
دوره بعدی انتخابات مجددا رقابت کند و کار سختی 
پیش رو دارد. در نتیجه نفس تشکیل دولت در سایه 
ایرادی ندارد. ایجاد جریان نقد؛ نقد دقیق و منطقی از 
سوی دولت در سایه علیه دولت مستقر نیز فاقد اشکال 
است و چه بسا سود هم داشته باشد. نمونه هایی خوب 
از این رابطه کاما منطقی و پذیرفته شده، در دنیا وجود 
دارد. به عنوان نمونه در آمریــکا، دموکرات ها بعد از 
شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2016 که بیکار 
ننشستند. آنها تاش کردند با اعمال و اعام نقد خود 
پیروزی در انتخابات آینده را به نوعی تسهیل کنند. بعضا 

اما عملکرد دولت سایه، غیراخاقی می شود. 
بهوضعیتاصاحطلبانبرسیم.اتفاقیکه
برایآقاینجفیافتادباعثشداینزخمکهنه
اختافاتسربازکندوطرفینانتقادهاییرا
نسبتبههممطرحکنند.ایناختافاتازکجا

ریشهمیگیرد؟
این سوال پذیرفته نیست. چرا به اختافات درون 

جریانی می گویید زخم کهنه؟ 
خب؛اززمانشــورایاولدرگیریها
واختافاتیوجودداشــتهکــهکاررابرای

اصاحطلبانسختکردهاست.
زخم کهنــه نباید گفــت. فعالیت مــا در حوزه 
اصاح طلبی به صورت جبهه ای اســت. فرق حزب و 
جبهه از آن جهت است که در احزاب توافقی حداکثری 
میان اعضا وجود دارد اما در جبهه این توافق حداقلی 
اســت. البته در حزب هم اختافــات و تفاوت هایی 
وجود دارد اما مشخص است این در جبهه بیشتر دیده 
می شود. یعنی مجموعه ای از احزاب بنابر شرایط خاص 
بر پایه حداقل ها با یکدیگر توافق می کنند تا نتایج مد 
نظر حاصل شود. در چنین وضعیتی جبهه اصاحات 
نظریات مختلفی را پوشش می دهد. از جمله کارگزاران، 
اتحاد و اعتماد ملی. روشن است که اختاف نظر وجود 
داشته باشد. مهم آن است که این اختافات با گفت وگو 
و مذاکره به پیشبرد امور منجر شوند. در نتیجه زخم 
کهنه ای میان مشارکت و کارگزاران وجود ندارد و صرفا 

اختافاتی طبیعی است. 
اختافایندوحزبتاثیرگذارجریان

اصاحاتبرسرموضوعآقاینجفیچهبود؟
آقای نجفی یکی از ایق ترین مدیران جمهوری 
اسامی اســت. بارها گفته ام که در وزارت آموزش و 
پرورش هیچ کس نیست که بتواند وزیر شود و سالم 
خارج شود؛ چراکه اداره این نهاد بسیار سخت است، اما 
آقای نجفی موفق عمل کرد. ایشان در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، وزارت علوم و اساسا هر کجا بود موفق 
عمل کرد. در مساله شهرداری، کارگزاران معتقد بودند 
بنابر مسائل جانبی و نه اصلی صاح نیست آقای نجفی 
شهردار شود. اگر حاشیه های اطراف زندگی شخصی 
آقای نجفی در میان نبود، ما نیز معتقدیم او می توانست 
بسیار موفق عمل کند. حزب اتحاد اما می گفت حاشیه ها 
اهمیت ندارد و مدیریت و توان ایشان باید مد نظر باشد. 
صاحیت های ذاتی آقای نجفی مورد تایید همگان 
بود اما باور به عنــوان یک حزب عملگرای تکنوکرات 
این بود که کار باید معطوف به نتیجه باشد. یعنی وقتی 
می خواهیم از آقای نجفی استفاده کنیم باید همه شرایط 
او را در نظر بگیریم و ببینیم آیا با این شرایط نتایج حضور 
او به نفع مردمی است که رأی آنها را در اختیار گرفته ایم 
یا خیر؟ ما می گفتیم شهرداری عرصه مشاع است و 
دیگران دخالت خواهند کرد و با توجه به مسائل شخصی 
آقای نجفی مشکاتی ایجاد خواهد شد، دوستان اتحاد 
اما پافشــاری می کردند و خب؛ متاسفانه دیدیم که 

نتیجه چه شد. 
مشکاتشخصیآقاینجفیبهشورا

اطاعدادهشدهبود؟
از مسائل شخصی آقای نجفی سربسته اطاعی 
وجود داشت. در هر حال تصمیم گرفتند که از آقای 
نجفی حمایت کنند و در نتیجه نمایندگان کارگزاران 
در شورا نیز از ایشان حمایت کردند اما مسائل حاشیه ای 
حل نشد و کســی هم کمک نکرد. خود آقای نجفی 
که دوست عزیز ما بوده و هست نیز کمکی نخواست. 
نتیجه چه شد؟ مدیریت شهری برای مدتی تعطیل 
شد. این همان ایرادی بود که ما از ابتدا وارد می کردیم 
که هر اتفاقی می خواهد بیفتد باید منتج به نتیجه باشد. 
زمانی که ما تاکید داشتیم مهندس محسن هاشمی 
شهردار شود، عده ای فکر می کردند که اا و ابد نباید 
کسی از شورا خارج شود. مردم به ما رأی نداده اند که 
شاهد درگیری ها ما باشند. مردم رأی داده اند که تاثیر 
رأی خود را به صورت ملموس در شهر ببینند. مردم کار 
می خواهند. دعواهای حیدری نعمتی ما چه نفعی برای 
مردم دارد؟ مدام می گفتند فانی قول داده از لیست 
خارج نشود. وحی منزل که نیست. آن زمان مصلحت 
بود کسی خارج نشــود، بعد این نیاز به وجود آمد که 
تصمیم جدیدی اتخاذ شود. این کارها غلط است و این 

روابط باید اصاح شود.

محمدعطریانفردرگفتوگوبا»آرمانملی«:
مذاكره با شورای نگهبان؟ -  نااميد نيستيم
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1- اقــدام انگلیــس در 
توقیــف کشــتی ای کــه 
محموله  متعلق بــه ایران را 
حمل می کرد، خاف قانون 
و مقررات دریانوردی و بیشتر در قالب یک نمایش خوش رقصی انگلیس 
برای ترامپ صورت گرفت. او می گوید که در اجرای تحریم اتحادیه اروپا 
دست به این کار زده  است. حال آنکه باوجود گذشت چندین سال از تصمیم 
اتحادیه اروپا در این باره، هیچ یک از کشــورهای عضو آن را تاکنون اجرا 
نکرده اند و اکنون انگلیس رندانه در آستانه خروج از اتحادیه به فکر اجرای 
آن افتاده اســت. افزون براین تصمیم های یک جانبه فاقد ارزش حقوقی 
بین المللی است. به هر روی، هرچند، غرب در مفهوم کلِی خود به دلیل 
موقعیت سیاســی متعارضی که با ایران دارد، با ایران همراهی نداشت، 
ولی اقدام بریتانیا را نیز تحسین نکرد. بقیه کشورهای جهان حتی جانب 
احتیاط بیشتری گرفتند. ۲- هرچند دستگاه اداری انگلیس در مرحله  
تصمیم سازی مستقل از دولت مســتقر در این کشور عمل می کند، ولی 
تصمیم گیری برعهده  دولت مستقر اســت. دولت در وضعیت فعلی در 
انگلیس در حضیض ضعف خود قرار دارد و نمی تواند هیچ تصمیم جدی 
بگیرد. حتی با فرض آنکه یکی از دو کاندیدای حزب محافظه کار به قدرت 
برسند، در شرایطی که اقدام پیشین آنان فاقد وجاهت قانونی بین المللی 
بوده و همچنین موقعیت ازهم پاشــیدگی درون حزبی شان، هیچ کدام 
در وضعیتی نیســتند که بتوانند تصمیم پرریسکی بگیرند. از همین رو، 
همچنان که جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس اعام داشته، مجبورند 
که زمان بخرند و به اقدام های دیپلماتیک تن دهند. ۳- بوریس جانسون 
که به گفته  رسانه ها احتمال به قدرت رسیدنش در هفته  آتی بیشتر است، 

نماد یک انگلیســی نوعی اســت. پُرگو، ِرند و متمایل به تحمیل هزینه  
تصمیم های خود به دیگری است. لیکن، این بار کمتر کسی حاضر است 
هزینه  اقدام های انگلیس را بپردازد. آمریکا، آشکارا می گوید که هر کس 
در منطقه کشتی در حال تردد دارد، خود هزینه دفاع از مال خود را بپردازد. 
با توجه به تمایل رسمی انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه نیز 
حاضر نیست که هزینه های مخاطراتی که انگلیس خلق می کند بپردازد. 
امارات هم به خوبی متوجه شده که در این بازی، نگاه آمریکا و متحدانش 
به وی، در نقش یک گاو شیرده اســت که باید دوشیده شود و در صورت 
وقوع حادثه ای اولین کشوری اســت که صدها بلکه حتی تا هزارمیلیارد 
دار صدمه خواهد دید. بنابراین تا حدودی پا پس کشیده است. ۴- نقطه  
قوت استراتژیک ایران که به صورت مستقل و قدرتمند عمل می کند، در 
این موقعیت ناشی از دو واقعیت است. یکی قدرت نظامی و درک درست از 
موقعیت خود و دیگر بازیگران منطقه ای و دیگری اقدام در چارچوب قانون 
و مقررات بین المللی است. صورت مساله این است که این کشتی انگلیسی 
با یک کشتی صیادی در آب های تحت مسئولیت ایران تصادم می کند و با 
بی توجهی از کنار آن عبور می کند و اکنون با دستور مقام قضائی در توقیف 
اســت. البته این موضوع باید به صورت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. 
لیکن، نکته مهم اعمال قانون دریاها از سوی ایران است. هرچند، طرفداران 
نظریه نظم جهانی مبتنی بر زور؛ واقع گرایان، تنها به زور تکیه می کنند، ولی 
حتی ترامپ که سمبل این نظریه است، نتوانست اصل حداقل مشروعیت 
بین المللی اقدام های خود را به طور کامــل نادیده بگیرد. از یاد نبریم که 
هنوز اقدام از مجرای دولت و وزارت امورِ خارجه، پایبندی به برجام و عمل 
در چارچوب آن و رفع موانع FATF امکان عمل گسترده تری را فراروی 

ایران قرار می دهد و راهکار است. 

پرچم نیمه برافراشته آژانس بین المللی اتمی

یوکیا آمانو درگذشت
مقامات ایرانی درگذشت آمانو را تسلیت گفتند

رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درگذشت. در یادداشت آژانس انرژی 
اتمی به کشــورهای عضو آمده اســت: یوکیا آمانو، رئیس آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در سن ۷۲ سالگی درگذشــت. در این یادداشت آمده است: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با تاسف خبر درگذشت یوکیا آمانو، رئیس این آژانس را 

اعام می دارد. پیش از این اعام شــده بود که آمانو به دلیل بیماری خواهان 
کناره گیری از سمتش در آژانس بین المللی انرژی اتمی شده بود. در بیانیه 
آژانس درباره فوت آمانو آمده است: »طی یک دهه گذشته آژانس با حمایت 
اعضا و پشــتکار کارکنان به نتایج ملموسی برای رسیدن به هدف اتم برای 

صلح و توسعه دست یافته است«. پرچم آژانس بر فراز ساختمان اصلی این 
سازمان برای بزرگداشت آمانو به حالت نیمه افراشته در آمده است. آمانو 

قرار بود در ماه مارس سال جاری میادی به دلیل بیماری از 
سمت خود کنار برود. این در حالی است که دوره چهار ساله 
سوم او در این مقام در نوامبر سال ۲۰۲1 به پایان می رسید. 
از رافائل گروســی، نماینده آرژانتین در آژانس و همین 
طور کرنل فیروتا، رئیس دفتر رومانیایی آمانو به عنوان 
نامزدهای جانشینی او نام برده می شود. آمانو پنجمین 
مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۹ پس 
از محمد البرادعی عهده دار این پســت شــد. وی که 
فارغ التحصیل دانشــکده حقوق دانشگاه توکیو بود، 
از سال 1۹۷۲ در وزارت امورخارجه ژاپن مشغول به 
کار شد. در ماه آوریل ۲۰۰1 در مقام نماینده ژاپن با 

عنوان کارشناس دولتی در هیات سازمان ملل متحد در زمینه مسائل موشکی 
منصوب و درست سه ماه بعد از آن وارد گروه متخصصان سازمان ملل در زمینه 
مطالعات منع گسترش و خلع ساح هسته ای شد. وی در سفارتخانه های ژاپن 
در ویتنام، واشنگتن و بروکسل نیز حضور داشت و همچنین یکی از اعضای هیات 

اعزامی ژاپن به کنفرانس خلع ساح هسته ای در ژنو بود. 
    تسلیت مسئوان ایرانی 

وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران با ابراز تاسف از درگذشت یوکیا آمانو، 
مدیرکل فقید آژانس بین المللی انرژی اتمی و با تمجید از فعالیت های حرفه ای 
ایشان مراتب همدردی خود را با دولت و ملت ژاپن، خانواده و همکاران ایشان ابراز 
داشت. وزارت خارجه در بیانیه ای تاکید کرد: آقای آمانو در پیگیری حرفه ای 
و بی طرفانه موضوعات و مســائل خلع ساح در دوران فعالیت خود 
در آژانس، نقش برجسته و تاثیرگذاری در کمک به ارتقای صلح 
و امنیت بین المللی ایفا کردند. ، محمدجــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران نوشت: »از شــنیدن خبر درگذشت نابهنگام یوکیا 
آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، غمگین هستم. فکر و 
دعای ما با عزیزان وی است. غریق آرامش باشد. ایشان از همان ابتدا، 
حامی سرسخت برجام بود و ما انتظار داریم که جانشین 
ایشان نیز همین مسیر را دنبال کند«. سیدعباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه کشورمان 
نیز نوشت: »از درگذشــت آمانو عمیقا متاثر شدم. 
ما همکاری نزدیکی با یکدیگر داشــتیم. من کار 
حرفه ای و متبحرانه او را به عنوان مدیرکل آژانس 
مورد ستایش قرار می دهم که به بسته شدن کامل 
پرونده موســوم به PMD  )ابعاد نظامی احتمالی 
برنامه هسته ای ایران( و 15 گزارش متوالی آژانس 
در تایید پایبندی کامل ایران به برجام منجر شد. 

روحش در آرامش الهی باشد«. 

نقطه قوت استراتژیک ایران در برابر اقدامات لندن و واشنگتن
ایستگـــاه آخـــریادداشــت

عباس آخوندی
 استادیار دانشگاه تهران 
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سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r

چه ترامپ 
چه ملکه

محسن رضایی، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

جمهوری اسامی در توئیتی 
نوشت: »ما به دنبال جنگ 

نیستیم ولی در مقابله به مثل 
کوتاه نخواهیم آمد، چه صدام 

باشد چه ترامپ چه ملکه.«

قاعــده 
مقابله به مثل

عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
 شورای نگهبان، در 

بیانیه ای نوشت: »اقدام 
ایران در توقیف نفتکش ها از 
مصادیق قاعده مقابله به مثل 

در حقوق بین الملل است.«

اجرای مقررات 
دریانوردی

محمدجواد ظریف در توئیتی 
ماجرای توقیف نفتکش 

بریتانیا در تنگه هرمز را با 
توقیف نفتکش ایرانی در 
جبل الطارق مقایسه کرد و 

نوشت: »برخاف دزدی دریایی 
در جبل الطارق، اقدام ما در 
خلیج فارس اجرای مقررات 

دریانوردی بوده است.«

مقابله 
به مثل

جرمی هانت، وزیر خارجه 
بریتانیا، بعد از یک تماس 

تلفنی با همتای ایرانی اش، 
محمد جواد ظریف، گفته ایران 
در پی توقیف نفتکش خود در 
جبل الطارق، این موضوع را از 

 دریچه »مقابله به مثل« 
می بیند

وزن
49683 تُن
طول نفتکش
183 متر 

سال ساخت
2018 میادی
تحت پرچم کشور انگلستان

توان حمل 
  46576000

لیتر مایعات )نفت یا مواد شیمیایی(

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای اعام کرد:عصر جمعه 28 تیر یک 
فروند نفتکش  انگلیسی با نام »stena impero« هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و 
مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد

اینفوگرافیک: روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا: کیوان وارثی

آنچه باید درباره 
نفتکش انگلیسی  توقیف شده بدانید

شماره آی ام او* این شناور
  بندر عبــاس   ایران   9797400

 tena impero  نفتکش انگلیسی  
 رادار خود را خاموش کرده 

 وبه سمت آب های ایران تغییر 
مسیر داده است

  مسیر حرکت احتمالی نفتکش 
  به سمت عربستان سعودی

  دوحــهدوبــی   هــرمز تنـــگه 

  منـامه
  بحــرین

  بندر جوبیل

  قطر 

  امــارات

   خلــیج فارس  ابــوظبی
   سعـودی   عربستان

3 تخلف 
نفتکش انگلیسی

تردد از مسیر خاف کشتیرانی در تنگه 

هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیت 

یاب و توجه نکردن به هشدارهای 

جمهوری اسامی ایران سه تخلف 

نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو بوده که 

برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی 

دستور توقیف آن از سوی سازمان بنادر 

هرمزگان صادر شد

 * شماره آی ام او یک مرجع منحصر به فرد از طرف سازمان بین المللی دریانوردی برای کشتی، صاحبان کشتی ثبت شده و 
 شرکت های مدیریت است. شماره های آی ام او برای بهبود ایمنی و امنیت دریایی و کاهش تقلب های دریایی تعریف شده است



88760176                                              
روی خط آرمان ملی

 پیش دبستانی 
از مسئوان آموزش  و پرورش تقاضا داریم 
که دقیــق بگویند برای هــر مقطع تحصیلی 
چقدر به مــدارس دولتی بایــد واریز کنیم. 
چون در هر مدرســه که می روی یک مبلغ را 
می گویند. مسئوان باید از طریق صداوسیما 

اطاع رسانی کنند.
اسدی از تهران 

اوقات فراغت 
بهترین مکان براي گــذران اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان استفاده از باشگاه های ورزشي 
اســت اما هر روز به دلیل نامعلومي قیمت این 
اماکن افزایش مي یابد. بهتر است براي سهولت 
اســتفاده جوانان از امکانات ورزشــي نظارت 
بیشتري از سوي مسئوان ذي ربط صورت گیرد 
تا شاهد افزایش قیمت خودسرانه مسئوان این 

باشگاه ها نباشیم.
یک شهروند از تهران

قلیان
چرا مسئوان قلیان ها و مکان هایی که در آنها قلیان 
می کشند را جمع آوری نمی کنند. مگر نه اینکه  
قلیان از سیگار مضرتر است، از مسئوان تقاضا 

داریم که فکری به حال این اماکن بکنند.
اکرمی از تهران

چاه های غیرمجاز
چاه هــای غیرمجازی که  بــرای آبیاری و پر 
کردن استخر در بعضی از خانه های شهر تهران 
زده می شود واقعا باعث تاسف است. از مسئوان 
شرکت آب و فاضاب تقاضا داریم که نسبت به 

این موضوع رسیدگی کنند.
سعیدی از تهران

زندگی دشوار
شرایط زندگي واقعا سخت و دشوار شده است. 
به عنوان حقوق بگیر جامعه در پرداخت به موقع 
اجاره خانه، پرداخت ودیعه آن و خرید مایحتاج 
ضروري عاجز شــده ام. لطفا افرادي که در رأس 
امور هستند من را راهنمایي کنند که با این حقوق 

ماهیانه چگونه زندگي کنم؟
یک شهروند از تهران

جوابیه سازمان اتوبوسرانی
پیرو درج مطلبــی در تاریخ 98/4/17 تحت 
عنوان»اتوبوسرانی« به اطاع می رساند: خاموش 
نمودن دســتگاه کارتخوان توســط راننده در 
خط359 )میدان راه آهن-میــدان هفتم تیر( 
و اخذ وجه نقد از مســافران اعام می دارد: این 
شرکت جهت آگاهی مسافران محترم،  از طریق 
نصب برچسب در اتوبوس ها با عنوان در صورت 
خرابی دستگاه کارتخوان سفر رایگان است اقدام 
نموده، لذا شهروندان محترم می توانند مراتب را 
با ذکر اطاعات کامل اعم از شماره اتوبوس، زمان 
و خط مورد نظر به سامانه 1888 اعام تا پیگیری 

ازم صورت پذیرد.
محمد رضا رضایی منش
  مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل 
و مدیر روابط عمومی

پیرو درج مطلبــی در تاریــخ98/4/1 تحت 
عنوان»خطــوط مترو و بی آرتی برای ســربازان 
رایگان اعام شود« به اطاع می رساند: با عنایت 
به تعیین نرخ کرایه توســط شورای اسامی شهر 
تهران و لزوم تصمیم گیری در مورد ارائه تسهیات 
حمل و نقلی از سوی آن شورا لذا اقدامی از طریق 

این شرکت مقدور نیست.
محمد رضا رضایی منش
 مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل
 و مدیر روابط عمومی

آرمان ملی- رهــا معیری: 
سال هاست که با گســترش فضای 
مجازی، سایت های شــرط بندی و 
قمار آناین به یک معضل اجتماعی 
تبدیل شــده و در جایی که بسیاری 
از جوانــان در آرزوی یــک شــبه 
پولدار شدن هســتند، این سایت ها، 
طرفداران بسیاری پیدا کرده است. 
شــرکت Betfair، بزرگ تریــن 
شرط  بندی های آناین را در جهان 
برگــزار می کند و بر اســاس برآورد 
این شرکت، شرط  بندها 5.5 میلیارد 
دار برای مســابقات جــام جهانی 
سال گذشــته هزینه کردند. چندی 
پیش پیام صادقیان بازیکن اســبق 
تیم پرســپولیس در سن 27 سالگی 
تصمیم گرفت به جــای فوتبال یک 
سایت شرط بندی را در کشور ترکیه 
راه انــدازی کنــد. همچنین کمیته 
اخــاق فدراســیون فوتبــال پس 
از بررســی پرونــده دیدارهای لیگ 
دسته اول که بیشترین شرط بندی 
در آن صورت می گیرد به جزئیاتی از 
حضور یک فوتبالیست در شرط بندی 
نتایج چند دیدار رســیده که طی آن 

مبالغ میلیاردی جابه جا شده است.
  اعام شماره حساب پیرمرد 

روستایی
طبــق آمــار فعالیت هــای این 
سایت ها هر روز در کشــور افزایش 
پیدا می کند و بــه گفته پلیس فتا در 
سال گذشــته بیش از 300 حساب 
مرتبط با حدود 100 ســایت قمار و 
شرط بندی مسدود شد. محسن یکی 
از افرادی است که سال گذشته حدود 
18 میلیون تومان پول را از این طریق از 
دست دارد. او در رابطه با فعالیت های 
این سایت های شرط بندی به »آرمان 
ملی« می گوید: شرط بندی فوتبال 
اعتیادآور اســت و یک سال مشغول 
پیش بینی و شرط بندی در مسابقات 

فوتبال بودم. در ابتــدا باید از طریق 
صرافی ها 50 تا 70 دار را به شــماره 
حســابی که اعام کرده بودند، واریز 
می کردیم تا بتوانیــم به پیش بینی 
مســابقات بپردازیم. اما بعد از مدتی 
به ما شــماره حســاب داخلی اعام 
کردند و ما هــر 10 روز یکبار حدود 
500 هزار تومان به آن حســاب واریز 
می کردیم، روزهای اول پول کمتری 
برای شرط بندی می دادم و کمتر خطر 
می کردم، اما هر چقدر که گذشــت 
دل و جرأت پیــدا کــردم و به امید 
اینکه پول های بیشتری ببرم، مبالغ 

بیشتری را شرط بندی می کردم. 
او در ادامه می گوید: روند فعالیت 
ســایت های شــرط بندی بــه این 
صورت اســت که چند کارشناس 
استخدام می شوند و برای بازی های 
مختلف درصد شانس برای برد و باخت 
تیم ها را مشخص می کنند. آن وقت 
با توجه بــه تعیین این شــانس ها، 
درصدهای مختلفــی برای کاربران 

مشخص می شــود. برای مثال برای 
بازی دو تیم رئال مادرید و آاوس که 
شانس برد تیم رئال را بسیار محتمل 
می دانند به این گونه امکان شــرط 
بندی را برای کاربران در نظر می گیرند 
که اگر تیم رئــال مادرید برنده بازی 
شد، شما به ازای یک میلیون تومان 
که شرط بندی می کنید 7 درصد آن 
یعنی 70 هزارتومان برنده خواهید 
شد. اگر دو تیم مساوی کنند شما 5 
برابر این عدد یعنی 5 میلیون تومان 
برنده خواهید شد و اگر تیم آاوس 
برنده شود شــما 12 برابر این پول را 

برنده خواهید شد.
  شرط  بندی جرم و حرام است

همان طــور کــه گفتــه شــد 
شــرط بندی در کشــور ما جرم به 
حســاب می آید و روز گذشته )31 
تیر( دادستان کل کشور بخشنامه ای 
مبنی بر ایجاد وحــدت رویه درباره 
ســایت های قمار یا شــرط بندی 
در فضــای مجــازی را خطــاب به 

دادستان های سراســر کشور اباغ 
کرد. یک جامعه شناس و پژوهشگر 
اجتماعــی نیز در رابطــه با گرایش 
بیــش از انــدازه جوانــان بــه این 
سایت های شــرط بندی به »آرمان 
ملی« می گوید: چنــد عامل در این 
رابطه بسیار تعیین کنند است، اولین 
موضوع بیکاری جوانان و البته آرزوی 
یک شبه ره صد ســاله رفتن، است. 
خیلی از آنها می خواهند بدون زحمت 
پولدار شــوند و به راحتی در دام این 
ســایت ها که به صورت حرفه ای و با 
اتاق فکر های فکر، اداره می شــوند، 
می افتند. این  یک واقعیت است که 
جامعه ما از فضیلت کار فاصله گرفته 
و برای تامین آینده خــود به دنبال 
راه هایی با کمترین زحمت اســت. 
ضمن اینکه می دانــد این عضویت 
در وب ســایت های شــرط بندی 
معموا به نفع گردانندگان و مدیران 
آنهاســت و  درصد کوچکی به اعضا 
می رسد.ســعید علیزاده با اشاره به 
اینکه همیشــه قمار و شرط بندی 
یک موضوع بسیار اعتیاد آور است، 
می افزاید: گذران اوقات فراغت  یکی 
دیگر از عوامل ترویج این سایت هاست. 
عده ای برای گذران جذاب اوقات فراغت 
خود به چنین سمتی می روند و برای 
این گذران نیز هزینه ای انجام می دهند 
و امیدوار هستند که این هزینه برگردد 
و به ســودی هم برســد. این موضوع 
شرط بندی همچنین نشان می دهد 
که امکان برون ریزی هیجانات برای 
جامعه جوان کشور وجود ندارد و ما به 
شیوه مناسب این نیاز را پاسخ نگفتیم. 
عامل دیگری که در این زمینه می شود 
مطرح کرد، این است که کنترل هایی 
روی شــکل گیری این گروه ها برای 
خالی کردن جیب افراد وجود ندارد و 
این قدر که درگیر مسائل فرعی شدیم، 

به مسائل اصلی توجه نشده  است.

»آرمان ملی« از افزایش شرط بندی و قمار آناین گزارش می دهد
سایه جرم بر سر سایت های شرط بندی 

آرمان ملی - وحید استرون: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در سفر خود به قزوین از وعده دولت برای ورود زنان به 
ورزشگاه توسط وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: این موضوع در حال پیگیری است. معصومه ابتکار همچنین به ایجاد سازوکارها 

و زیرساخت های برای ورود زنان به ورزشگاه اشاره کرد و افزود: »تاکنون نیز زنان در چندین مسابقه ورزشی در کنار مردان حضور 
داشته اند و خوشبختانه در طول مسابقات مشکل خاصی به وجود نیامده است، برای توسعه این موضوع اقدامات ازم در حال پیگیری 

است«. ظاهرا این بار دولت و فدراسیون فوتبال قصد دارد درهای استادیوم ها را بنا به درخواست و نامه رئیس فیفا باز کند. 

جامعـه   سه  شنبه 8
1398 . 5 .1 

  20  ذی القعده  1440/   23 جوای  2019

حریق در کمین اله زار
فارس: عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت تغییر کاربری 
مناســب برای مکان های تاریخی گفت: اله زار تبدیل به انبارهای 
لوازم برقی شده و اگر یکی از آنها طعمه حریق شود ، نیمی از این محل 
تاریخی نابود خواهد شد. حســن خلیل آبادی افزود: در این محل 
خانه، سینما و تئاترهای تاریخی وجود دارد و انبار 10تنی لوازم برقی 
در این محدوده زیاد است. او درباره تغییر کاربری در میدان حسن آباد، 
اظهار کرد: اینکه گفته می شود این میدان تبدیل به مهمانپذیر شود 
به دلیل اینکه کنترل افراد ممکن نیست و تردد زیاد می شود، می تواند 

آسیب زا برای این اثر تاریخی باشد و پیشنهاد مناسبی نیست.

توزیع سوخت در 9 استان مرزی 
آرمان ملی: وزیر کشور گفت: سوخت در 9 استان مرزی که در 
شرق وغرب کشور واقع هستند، با هماهنگی وزارت نفت در اختیار 
تعاونی ها و مســئوان منطقه قرار می گیرد و آنها با قیمت های 
مناســب این ســوخت را  به طرف مرز صادر می کنند. رحمانی 
فضلی خاطر نشــان کرد: از محل درآمدهای این ســوخت ها در 
جهت پرداخت کمک های نقدی به مردم این مناطق تا شعاع 20 
کیلومتری و هم تقویت زیرساخت ها مدارس و در برخی مناطق 
حتی توزیع شــیر برای دانش آموزان از این محل اختصاص داده 
شود. وزیر کشور در ادامه به پرداخت حق الکشف به مرزبانان در 

صورت تایید رئیس جمهوری نیز خبر داد. 

مدارس روستاها هوشمند  می شوند
تســنیم: سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش گفت: در 
تفاهم نامه با وزارت ارتباطات، مدارس شهرهای زیر 20 هزار نفر و 
حاشیه شهرها و روستاها هوشمند می شوند. سید جواد حسینی 
ادامه داد: اکنون 22 درصد مدارس ما هوشمند هستند و 77 هزار 
مدرســه ما به نوعی به خدمات اینترنتی متصل اند ولی باید این 
تعداد افزایش یابد. 12 هزار محتوای آموزشی هوشمند را تولید 
کرده ایم. بیش از 122 هزار کاس درس ما هوشمندسازی شده اند 
و تخته هوشمند در کاس ها وجود دارد، البته نرخ برخورداری از 

امکانات فناورانه در کشور متفاوت است.

منع واگذاری داروخانه ها در دفترخانه ها
آرمان ملی: رئیس سازمان غذا و دارو در متن نامه ای به رئیس 
کانون سردفتران گفت: قبل از انعقاد هرگونه قرارداد ما بین موسس 
داروخانه )دارای پروانه یا مجوز تاسیس( و سایر افراد، از دانشگاه 
علوم پزشکی مربوطه استعام شود. در متن نامه دکتر محمدرضا 
شانه ساز آمده است: طبق گزارشات واصله، تعدادی از موسسین 
داروخانه های کشور، بدون اطاع دانشگاه علوم پزشکی ذیربط 
و قبل از تایید صاحیت کمیســیون قانونی ماده 20، به اشکال 
متفاوت اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اســناد رســمی به 
افراد غیرمی نمایند که این موضــوع مغایر با ماده 3 قانون مربوط 
به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 
1334/3/29 بــوده و باید پرونده فــرد واگذار کننده غیرقانونی 

پروانه، به مراجع ذیصاح قضائی ارجاع شود.

انتقاد پلیس از صداوسیما 
ایسنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مطالبه مبالغ 
گزاف صدا و سیما برای فرهنگســازی در حوزه ترافیک خبر داد 
و از آن انتقاد کرد. سردار ســید کمال هادیان فر اظهار کرد: همه 
دستگاه ها در حوزه ترافیک باید فرهنگسازی کنند تا بتوانیم آمار 
حوادث و جان باختگان حوادث ترافیکی را کاهش دهیم . به دنبال 
این هستیم تا در تفاهم نامه ای ، صدا و سیما اقدام به فرهنگسازی و 
تولید برنامه هایی در حوزه تغییر رفتار رانندگی کند اما خواهش ما 

این است که این سازمان از ما مطالبات ریالی نداشته باشد.

جلوگیری از خروج آب های مرزی 
آرمان ملی: رئیس فراکسیون مرزنشــینان مجلس گفت: 
حل مشــکات کوله بران و جلوگیری از خروج آب های مرزی و 
اعتبارات مصرفی آن در دستور کار فراکسیون مرزنشینان است. 
جلیل رحیمی جهان آبادی افزود:  تاش هایی برای مشــکات 
کوله بران در کمیسیون تلفیق برای کاهش عوارض خروجی خروج 
مرزنشینان، تاش برای افزایش اعتبار مناطق مرزی در حوزه های 
عمرانی و اختصاص بودجه بیشتری به شهرهای مرزی تنها بخشی 

از فعالیت های فراکسیون مرزنشینان بوده است.

مراتع ایام خاکستر شد
ایلنا: فرمانده انتظامی استان ایام گفت: طی چند روز گذشته 
202 هکتار از مزارع کشــاورزان و مراتع طبیعی شهرستان های 
ایام و ایوان در آتش سوخت. ســردار نورعلی یاری اظهار کرد: 
گزارش ماموران انتظامی حاکی از آن است که یک هکتار از مزارع 
گندم کشاورزان واقع در بانگنجاب، 200 هکتار از مراتع و زمین 
های کشــاورزی گنجوان و یک هکتار از محصوات کشاورزی 

)پیچر( بخش زرنه ایوان دچار آتش سوزی شده است .

کودکان کار دوباره به خیابان بازمی گردند
 مهر: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران 
گفت: ســاماندهی کودکان کار و خیابان با قوه قهریه امکانپذیر 
نیســت زیرا پس از جمع کردن این کودکان مجــدداً به خیابان 
بازمی گردند. حســن خلیل آبادی افزود: وجود کــودکان کار از 
پدیده های اجتماعی اســت که با قوه قهریه و برخورد فیزیکی از 
بین نمی رود. درباره کودکان کار نباید صورت مساله را پاک کرد. 
ساماندهی کودکان کار و خیابان از وظایف سازمان بهزیستی است 
و جزو وظایف شــهرداری تهران نیست که مداخله کند. سازمان 
بهزیستی باید این کودکان را از طریق برنامه ریزی ساماندهی کند 
و شهرداری تهران درخصوص کودکان کار و خیابان فقط می تواند 

فضایی را برای پناه دادن تهیه کند.

تب کریمه کنگو ریشه کن نمی شود
آرمان ملی: معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دام 
از ابتای ۶1 نفر به بیماری تب کریمه کنگو و مرگ 5 تن بر اثر این 
بیماری خبر داد. کریم امیری گفت: 5 مورد فوتی در 3 استان رخ داد 
که 3 فوتی در سیستان و بلوچستان، 1 فوتی در اردبیل و 1 فوتی هم 
در استان گیان ثبت شده است. این بیماری در اندام کنه ها دوام پیدا 
می کند و از آنجا که کنه ها را نمی شود کاما از بین برد، نه در ایران و نه 
در هیچ جای دنیا چنین شرایطی فراهم نمی شود. بنابراین بقای این 

بیماری در هر کشوری که به آن مبتا شود، باقی می ماند.

کوتاه اجتماعی

 عضو شورای شهر تهران گفت: 
آمار دقیقی از تخلف کودک و نوزاد 
فروشی در پایتخت وجود ندارد، چرا 
که این معضل جز آسیب های پنهان 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، الهام فخــاری گفت: نوزاد و 
کودک فروشی یک آسیب پنهان 
است و شرایط اقتصادی و مسائلی از 
این دست می تواند در شکل گیری و 
گسترش این معضل نقش بسزایی 
ایفا کند، اما تأکید می کنم آماری 
در این باره احصا نشــده اســت. او 
با تاکید بر اینکه اولویت شــورای 
شهر مدیریت شهری است، گفت: 
کمیته اجتماعی شــورای شــهر 
تهران اولویت هــای کاری خود را 
دارد که بخش مهمی از آن مدیریت 
شــهری اســت و در بحث آسیب 
شناســی بافت های شــهری باید 
با نگاه وســیع تری به عنوان فعال 

اجتماعی توجه کرد.

اســتاندار گلســتان به ثبت 
جهانی دیوار گرگان به طول 200 
کیلومتر اشــاره کرد و گفت: این 
دیوار بزرگترین دیوار بعد از چین 
است که ثبت جهانی می شود. به 
گزارش فارس، هادی حق شناس 
اظهار کرد: این سومین اثر استان 
گلستان اســت که ثبت جهانی 
شده است و بیش از این کمانچه 
ترکمان، بــرج قابوس که قدمت 
بیش از هزار ســاله دارد و امروز 
نیز جنگل هــای هیرکانی جزو 
ثبت جهانی شده اند. نام قدیمی 
گرگان، هیرکان بــوده که بعدا 
به ایــن نام تغییــر می کند و اگر 
این نام مجددا مطرح شــود آثار 
قدیمی بودن این اســتان بیشتر 
در ذهن متواتر می شود طول این 
200 کیلومتر است و بعد از دیوار 
چین بزرگترین دیوار محسوب 
می شــود. مدیــرکل میــراث 
فرهنگی و گردشگری بیان کرد: 
این استان نگارستان اقوام است 
و در 21 آبان  نیز جشــنواره اقوام 
در این اســتان برگزار می شود. 
28 اثر ملی در این اســتان وجود 
دارد که ســه اثر آن ثبت جهانی 
شده و گلستان میراث غنی چند 
هزار ســاله را در خود جای داده 
اســت. دیوار دفاعی گرگان، برج 
جهانی قابــوس از  آثار تاریخی و 
مهم گردشــگری این استان به 

شمار می روند.

معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری تهران با بیان اینکه ما 
با پدیده ماشــین خوابی در تهران 
مواجه هســتیم اظهار کــرد: ما 
جوانانی را می بینیــم که با کمک 
یکدیگر ماشین خریده و محاتی 
را به عنوان پاتــوق و گعده در نظر 
گرفته و ماشــین خوابی می کنند. 
به گزارش ایســنا، محســن پور 
ســید آقایی افزود: تهران بهشت 
بی قانونی اســت و باید نظارت ها 
ر ا افزایــش دهیم. ایــن جوانان از 
شهرهای دیگر به دلیل نبود شغل 
به تهران می  آینــد و می بینیم که 
محات تهران بین آنها تقســیم 
شده اســت و بچه های یک استان 
در یک محله و استان های دیگر در 
محات دیگر جمع می شوند و در 

خودروهای شان می خوابند.  

در سال گذشته درهای استادیوم آزادی در چند 
بازی بین المللی همچون بازی دوستانه ایران و بولیوی 
و بازی پرسپولیس و کاشیما در فینال جام باشگاه های 
آسیا به روی بانوان باز شد. اما این امر با مشکاتی نیز 
همراه بود و بانوان از انتخاب گزینش تماشاگران زن 
گایه داشتند. شــاید نامه جیانی اینفانتینو )رئیس 
فیفا( به فدراسیون فوتبال ایران و خطر تعلیق فوتبال 
ایران، باعث شده که مسئوان بیش از هر زمان دیگری 
برای حضور بانوان در استادیوم ها برنامه ریزی انجام 
دهند.  ظاهرا قرار است بانوان برای بازی های مقدماتی 
جام جهانی 2022 در استادیوم آزادی حضور داشته 
باشــند. البته فیفا هم از موافقت فدراسیون فوتبال 
ایران برای حضور بانوان در ورزشــگاه ها خبر داده و 
خواستار این است که این مساله قبل از بازی اول ایران 
در انتخابی جام جهانی در ورزشــگاه آزادی که برابر 

کامبوج است حل و فصل شود.
   امکان حضور بانوان مهیا شده است

با این حال نایب رئیس فدراسیون فوتبال به »آرمان 
ملی« می گوید: امکان حضور بانوان در مسابقات تیم 
ملی در مقدماتی جام جهانی مهیا شده و همان طور 
که آقای تاج قول حضور خانواده ها را در ورزشگاه ها 
داده اند، مجموعــه  تصمیم گیری در فدراســیون 
به دنبال این هســتند تا امکان حضــور خانواده ها را 
در اســتادیوم ها برای این بازی هــا مهیا  کنند. قطعا 
امکانات در اســتادیوم ها باید در شــأن زنان ما باشد 
و همه دستگاه ها باید برای رســیدن به این هدف به 
فدراسیون کمک کنند تا شــرایط ازم برای حضور 
بانوان در بازی های تیم ملی فراهم شود.   لیا صوفی 

زاده در ادامه خاطرنشــان می کند: حضور بانوان در 
استادیوم آزادی از سال های قبل آغاز شده و مطالباتی 
به حق از سوی قشر بانوان در این رابطه مطرح می شد، 
ولی بستر های حضور آنها مناسب نبود. خوشبختانه 
این فرصت حاا به وجود آمده و به زودی شاهد حضور 
پرشور خانواده ها در استادیوم ها خواهیم بود. در کنگره 
فیفا که با حضور تمامی کنفدراسیون های جهان در 
پاریس برگزار شــد به نگاه برابر و متوازن نســبت به 
فوتبال زنان و مردان تاکید شد و مباحث بسیار مثبتی 
در این رابطه مطرح گردید. نگاه کلی در این کنگره به 
این سمت بود که درآمدهای اقتصادی، پشتیبانی و 
برگزاری رویدادها بین جنسیت ها وجود نداشته باشد 
و کشور ما نیز این موضوع را قبول کرد و در حال حاضر 
به این سمت در حال حرکت هستیم. او درباره خطر 
تعلیق فوتبال ایران از ســوی فیفا نیز می گوید: فعا 
این موضوع مطرح نیســت و ما خود را برای پذیرایی 
از خانواده ها در مسابقات مقدماتی جام جهانی و در 
اســتادیوم آزادی آماده می کنیم. بعد از ارســال آن 
نامه از سوی رئیس فیفا هنوز مسابقه ای بدون حضور 
بانوان برگزار نشده که ما را بخواهند تعلیق کنند. ما در 
بازی دوستانه ایران و بولیوی و پرسپولیس- کاشیما 
شاهد حضور پرشور بانوان و خانواده ها در استادیوم 
بوده ایم، اما هنوز مشخص نیست که چه سهمیه ای 
برای زنان در نظر گرفته خواهد شــد. شاید بر اساس 
استانداردهای بلیت فروشــی این امر صورت بگیرد 
یا اینکه سهمیه برابر برای زنان و مردان در ورزشگاه 
در نظر گرفته شــود، اینها را کمیته هــای مربوطه 

فدراسیون تعیین خواهند کرد. 

   نظر فدراسیون به حضور زنان مثبت است
رئیس کمیته بانوان فدراسیون درباره نارضایتی 
بانوان از گزینشــی انتخاب شــدن برای حضور در 
بازی های قبــل نیز می افزایــد: آن دو بازی، اولین 
تجربه ما بعد از چنــد دهه برای حضــوری بانوان 
در اســتادیوم بود و خیلی روی ســاماندهی بانوان 
برنامه ریزی صورت نگرفــت. تا جایی که من اطاع 
دارم کمیته  و ستادی در فدراسیون تشکیل  شده و 
مجموعه عواملی که با این موضوع درگیر هســتند، 
برنامه ریزی های درســتی را انجــام خواهند داد، 
به جرات می گویــم که نظر اعضای هیأت رئیســه 
و فدراســیون فوتبال به حضور بانوان در ورزشگاه 
آزادی مثبت اســت. به نظر من ورزشگاه ها یکی از 
فضاهای بســیار ســالم برای باابردن روحیه زنان 
و دختران جامعه ما ســت که بتوانند وظایف خود 
را در شکل یک مادر، همســر یا فرزند و خدمتگزار 
در جامعه به خوبی انجام دهنــد. من در بازی ایران 
و ازبکســتان بدون کارت و دعوتنامه به استادیوم 
آزادی رفتم و بعد از گذشت مراحل متعدد در وی ای 
پی ورزشگاه نشستم. من یک زن عاقمند به فوتبال 
کشورم هستم و ارتباطی هم به جایگاه و پست من در 
فدراسیون ندارد. بی   تردید با حضور خانواده ها خیلی 
از مسائل فرهنگی و اخاقی ورزشگاه ها مدیریت و 
کنترل خواهد شد. امیدواریم یک روز هم تیم ملی 
بانوان ما مانند مردان فرصت حضور در جام جهانی را 
پیدا کند، منتها شروع فوتبال زنان نسبت به مردان 
قدمت کمتری دارد و در آینده این موضوع نیز رقم 

خواهد خورد.  

فروش نوزاد، آسیب 
پنهان جامعه 

ثبت جهانی دومین 
 دیوار بزرگ جهان 

در گرگان

پدیده ماشین خوابی 
 در تهران 

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفت وگو با »آرمان ملی« :

درهایاستادیومرویبانوانبازمیشود

سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r

نکــته
 توزیع متادون 

در میان معتادان تقلبی
کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اگر بتوانیم بحث 
رهگیری الکترونیــک را در تمام زنجیره تامین، 
توزیع و مصــرف داروهای مخــدر ایجاد کنیم، 
می توانیم از بخشی از نشت این داروها جلوگیری 
کنیم، اظهار کرد: تعداد بیمــاری که به ما اعام 
می کنند، بــا میزان دوزی کــه توزیع می کنیم، 
درست است، اما ممکن است تعدادی از افراد تحت 
درمان، فِیک باشــند و برخی از مراکز از کد ملی 
افراد مختلف استفاده کنند و یا دوزهای بااتری را 
استفاده کنند. دکتر علی بیرامی  گفت:  داروهای 
مخدر دارای تعرفه هستند و برای درمان هر بیمار 
تعرفه مشخصی در نظر گرفته شده است. در بسته 
درمانی این افراد، درمان دارویی هم دیده شــده 
اســت. البته قرار بود درمان اعتیاد تحت پوشش 
بیمه قرار گیرد و بودجه ای هم در ســال 139۶ و 
1397 برایش در نظر گرفتند که متاسفانه انجام 
نشده و بودجه برگشــت. بنابراین در حال حاضر 
بیمار برای پکیج درمانــی خود در مراکز درمانی 
ترک اعتیاد هزینه می پــردازد که در این پکیج، 
درمان دارویی هم دیده شده است. به عنوان مثال 
اگر بیمار 17۶ هزار تومان پرداخت کند، معادل 
یک ماه دریافت دارو و چهار بار ویزیت پزشــک و 

روان پزشک است. 



گــزارش

آرمان ملیـ  سرویس اجتماعی: متاسفانه 
طی سال های گذشته شاهد کاهش چشمگیر 
قیمت مواد مخدر هســتیم که خــود می تواند 
پیامدهای منفی بسزایی را به دنبال داشته باشد، 
چراکه بنا به اظهارنظر کارشناسان پایین بودن 
قیمت مواد مخدر می تواند عاملی برای افزایش 

آمار معتادان در جامعه باشد.
گفتنی اســت  بنا به تحقیقات صورت گرفته 
هرگاه قیمــت یکی از انواع مواد مخــدر در بازار 
کاهش یابد به یقین آمار استفاده از آن نیز به طرز 
قابل توجهی افزایش پیــدا می کند که این خود 
می تواند یکی از مهمتریــن دایل افزایش آمار 
معتادان در جامعه باشد، به گونه ای که متاسفانه 
حتی در برخی از اوقات شــاهد این مهم بوده ایم 
که برخــی از نوجوانان و جوانان بــرای  ارضای 
حس کنجکاوی خود و تنها به دلیل پایین بودن 
قیمت مواد مخدر و دسترسی آسان آن اقدام به 
مصرف مواد مخدر کرده اند که این خود می تواند 
زمینه ساز اعتیاد بسیاری از نوجوانان و یا جوانان 

شود.
 افزایش گرایش به اســتفاده از مواد 

مخدر صنعتی
به طور کلی باید در نظر داشــت که در سایه 
افزایش بی رویــه قیمت مواد مخدر ســنتی و 
در مقابل کاهش چشــمگیر قیمت مواد مخدر 
صنعتی شاهد گرایش هرچه بیشتر افراد نسبت 
به مصرف مواد مخدر صنعتی هستیم که این خود 
می تواند تبعات منفی گسترده ای را نیز به دنبال 
داشته باشد، چراکه  براســاس آمار منتشرشده 
میزان مرگ ومیر ناشی از استفاده از مواد مخدر 
صنعتی به نسبت استفاده از مواد مخدر سنتی 
بسیار باا و قابل توجه اســت که این خود جای 
بسی درنگ دارد. به عبارت ساده تر هرگاه در بازار 
شــاهد پایین آمدن قیمت مواد مخدر صنعتی 
باشــیم به یقین می توان انتظار داشت که آمار 
مرگ ومیر و یا افراد اســتفاده کننده نیز به طرز 

عجیبی افزایش یابد.
 کاهش قیمت عامل توزیع گسترده 

مواد مخدر
بنا به نظر کارشناسان مواد مخدر با پایین آمدن 
قیمت مواد مخدر صنعتی شاهد توزیع گسترده 
آن در میان نوجوانان و دیگر افراد جامعه هستیم، 
هرچند در این فرصت باید یادآور شــد که یکی 
از مهمترین اهداف کاهــش قیمت مواد مخدر 
را می تــوان جذب هرچــه بیشــتر نوجوانان و 
جوانان به اســتفاده از مواد مخــدر عنوان کرد، 
چراکه جامعه شناســان معتقد هستند که این 
اســتراتژی محصول جنگ نرم اســت و هدف 
اصلی دشــمن افزایش آمار معتادان در جامعه 
است. امروزه متاسفانه به دلیل افزایش تبلیغات 
غیرواقعی در شــبکه های اجتماعــی مبنی بر 
اینکه برخی از مواد مخــدر رایج در جامعه مانند 
»گل« اعتیادآور نیست، شــاهد گرایش هرچه 
بیشتر برخی نوجوانان، جوانان و بزرگساان به 
مصرف آن هستیم، در حالی که طبق تحقیقات 
به عمل آمده این ماده مخدر نیز مانند دیگر مواد 
مخدر اعتیادآور است و حتی می تواند پیامدهای 
منفی بســیار بیشــتری را نیز به دنبال داشته 
باشد. بنابراین رواج بیش از اندازه تبلیغات سوء 
درباره عدم اعتیادآوربودن برخی از مواد مخدر و 
همچنین دسترسی آسان و قیمت پایین آن نیز  
تاثیر بسزایی در افزایش اعتیاد در میان نوجوانان 
داشته اســت، به گونه ای که متاســفانه امروزه 
مصرف »گل« به راحتی در میان خانواده ها رواج 
یافته اســت که این خود می تواند آســیب های 

اجتماعی گسترده را نیز به دنبال داشته باشد.
 تقلبی بودن مواد مخدر ارزان قیمت

 یکی از دایل کاهش قیمت چشمگیر مواد 
مخدر را می توان تقلبی بــودن آن عنوان کرد، 
چراکه براساس تحقیقات صورت گرفته بسیاری 
از مواد مخدر ارزان قیمت تقلبی و از کیفیت بسیار 
پایینی برخوردار هســتند که این خود می تواند 
تاثیر بســزایی در ســامت افراد داشته باشدـ  
هرچند باید عنوان کرد کــه مصرف مواد مخدر 
خود از اساس ویرانگر استـ  به گونه ای که طبق 
آمار موجود بسیاری از افراد به دلیل استفاده از این 
نوع مواد مخدر جان و یا سامتی خود را از دست 
داده اند که این خود می تواند زنگ خطری جدی 
برای سامت جامعه محسوب شــود. بنابراین 
به راحتی می توان این ادعا را داشت که ارزان شدن 
مواد مخدر خود می تواند حامل پیام های منفی 

بسیاری باشد. 
 افزایــش تعــداد ابراتوارهــا در 

کشورهای همسایه شرقی
پرواضح اســت که یکی از مهمترین دایل 
کاهش چشــمگیر قیمت مواد اعتیــادآور را 
می توان افزایش تعداد ابراتوارها در کشورهای 
همســایه شــرقی عنوان کرد. بنا به اظهارنظر 
مسئوان امروزه شــاهد افزایش بی رویه تعداد 
ابراتوارهــای تولید مواد مخــدر صنعتی در 
کشــورهای همســایه هســتیم که این خود 
می تواند تاثیر بسزایی در پایین آمدن قیمت آنها 
داشته باشــد. هرچند در این مجال باید یادآور 
شد که به دلیل افزایش میزان تولید و همچنین 
قاچاق آن متاسفانه در برخی از موارد نادر خود 
عوامل تاثیرگذار در پایین آمدن قیمت برخی از 

مواد افیونی  محسوب می شود.
در پایــان باید خاطر نشــان کرد کــه انجام 
فرهنگ سازی های مناســب، ارائه آموزش های 
ازم و همچنین نظارت هرچه بیشتر خانواده ها 
تاثیر بسزایی در بی تاثیرشدن کاهش قیمت مواد 
مخدر در افزایش میــزان مصرف آن و همچنین 

باارفتن آمار معتادان خواهد داشت.

»آرمان ملی« گزارش می دهد
  به  خطر افتادن سامت افراد 

با کاهش قیمت مواد مخدر
کاهش قیمت مواد مخدر، افزایش آمار 

معتادان را در پی دارد

آرمان ملی- وحید استرون: هنوز آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در کشور وجود ندارد، اما برخی از کارشناسان تعداد این کودکان را بین 5 تا 7میلیون برآورد می کنند. کودکان کار 
و خیابان محصول فقر جامعه هستند و بسیاری از آنها برای سیرکردن شکم خود یا خانواده شان که اکثر آنها از شهرهای داخل یا کشورهای همسایه به کانشهرهای ایران مهاجرت 
کرده اند، میز و نیمکت مدارس را رها می کنند و راهی به جزء خیابان و کار طاقت فرسا در کارگاه ها ندارند. در این بین بسیاری از آنها آینده مناسبی در انتظارشان نیست و از کودکی در 
معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند. در چنددهه گذشته دولت، مخصوصا سازمان بهزیستی در تاش بوده که این کودکان را به نوعی سازماندهی کند و از تبعات اجتماعی آن 
در جامعه بکاهد، اما هر بار این طرح  ها با شکست مواجه شده است. 22خرداد امسال یک بار دیگر بهزیستی تهران عزم خود را به کار گرفت تا شاید این بار بتواند بخش قابل ماحظه ای 
از کودکان خیابانی را جمع آوری کند اما همان طور که پیش بینی می شد یک بار دیگر این طرح مانند سال های گذشته با شکست مواجه گردید. بیات نژاد مدیرکل بهزیستی استان 
تهران دلیل توقف این طرح  را در کمبود فضا برای نگهداری کودکان کار و خیابانی عنوان کرد و آنها با دادن تعهد دوباره به آغوش خیابان بازگشتند. این در حالی است که آیین نامه 
ساماندهی کودکان در مردادماه 1384 به تصویب هیات وزیران رسید. در این آیین نامه سازمان بهزیستي کشور موظف است با همکاري و مشارکت شهرداري ، انجمن هاي خیریه ، 
تشکل  هاي غیردولتي، نیروي انتظامي و با استفاده از مددکاران اجتماعي، کودکان کار را سازماندهي کند، اما از آن سال هربار این طرح با شکست روبه رو شده است. در این رابطه 

»آرمان« با دکتر محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید. 
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 آرمان ملیـ  ســرویس اجتماعی :خوشــبختانه طی 
چندسال اخیر و در سایه هوشمندسازی صدور پروانه و یا انتخاب 
مهندس ناظر شــاهد کاهش چشــمگیر امضافروشی در حوزه 
ساخت وساز هستیم که این مهم خود می تواند تاثیر بسزایی در 
افزایش کیفیت ساخت وساز و همچنین عمر مفید ساختمان ها 

داشته باشد.
متاســفانه طی ســال های اخیر به دلیل افزایــش بی رویه 
امضافروشــی در میان برخی از مهندسان شاهد اهمال کاری و یا 
عدم نظارت دقیق در ساخت وساز ســاختمان ها بودیم که این 
خود عاملی برای به خطر افتادن ســرمایه و جان مردم اســت. از 
این رو انتظار می رود با هوشمندســازی صدور پروانه ســاخت  و 
مواردی دیگر شاهد برچیده شــدن کامل بساط امضافروشی در 
میان مهندس باشــیم. هرچند در این مجال باید اذعان داشت 
برخی از مهندســان بر این باور هســتند که توزیع نامناسب کار 
میان مهندسان خود تاثیر بســزایی در افزایش کارشکنی برخی 

از مهندسان دارد.
 عامل کاهش امضافروشی

آنچه مسلم اســت بنا به اظهارنظر کارشناســان حوزه نظام 
مهندسی با راه اندازی ســامانه کنترل و نظارت، امضافروشی در 
ساخت وسازها به پایان می رســد که البته تحقق کامل این مهم 
خود نیازمند تامین زیرســاخت های ازم اســت. از سوی دیگر 
باید خاطرنشــان کرد که پایان فصل تلخ امضافروشی در میان 
برخی از مهندسان خود می تواند تاثیر بسزایی در افزایش اعتماد 
مردم به سازمان نظام مهندسی ســاختمان و همچنین ارتقای 
سطح مهندسان در جامعه باشــد، چراکه بنا به نظرسنجی های 
صورت گرفته طی سال های گذشته متاسفانه امضافروشی خود 
عامل اصلی برای کاهش اعتماد مردم به مهندســان شــده بود، 
به گونه ای که برخی از ســودجویان تنها با پرداخت هزینه های 
به نســبت باا به بعضی از مهندســان اقدام به هرگونه تخلف در 
ساخت وساز می  کردند که این خود نقش بسزایی در کاهش کیفیت 
ساخت وساز و همچنین  پایین آمدن عمر مفید ساختمان ها داشت. 
از این رو انتظار می رود که با هوشمندسازی شاهد کاهش چشمگیر 
این گونه تخلفات نیز باشیم، چراکه در شرایطی که مسکن به عنوان 
یک کاای سرمایه ای و گران قیمت اســت، بنابراین باید نظارت 
بیشتری بر  ساخت وساز مســکن نیز صورت بگیرد تا شاید از این 

طریق کمتر شاهد هدررفت سرمایه باشیم.
 نظام مهندسی و مقوله کیفیت ساخت وساز

چندی پیش عبدالرضا گلپایگانی طی مصاحبه ای اعام کرد که  
کنترل نظام مهندسی هیچ اتفاق خاصی در روند ساخت وساز رقم 
نمی زند و باعث افزایش کیفیت نمی شود، اما این در حالی است که 
طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهمترین وظیفه این 
سازمان غیردولتی افزایش کیفیت ساخت وساز است که متاسفانه 
طی چندسال گذشته این سازمان با اصلی ترین وظیفه خود فاصله 
گرفته است. هرچند برخی از کارشناسان معتقد هستند که وجود 
موازی کاری ها، افزایش گردش مالی بیش از اندازه و موارد دیگر 

خود تاثیر بسزایی در این مهم گذاشته است.
 درآمدزایی در سایه امضافروشی

آنچه مسلم است یکی از مهمترین دایل افزایش امضافروشی 
در میان برخی از مهندســان را می توان درآمدزایی عنوان کرد، 
چراکه در ســایه امضافروشی برخی مهندســان بدون حضور بر 
سر پروژه امضای خود را بر پروانه ســاخت و یا برگه های کنترل 
ســاختمان می زنند که این خود می تواند باعث افزایش هرچه 
بیشتر تخلفات ساخت وساز شود اما این در حالی است که انتظار 
می رود با هوشمندسازی ارائه پروانه ساخت دیگر شاهد این گونه 
تخلفات نباشیم. هرچند برای تحقق کامل این مهم نیاز به آموزش 

و همچنین تامین زیرساخت های ازم نیز است.
 چند درصد از قوانین نظام مهندسی اجرا می شود؟

 شــایان ذکر اســت که بیش از بیست ســال از عمر تصویب 
قانون نظام مهندسی و کنترل ســاختمان می گذرد؛ قانونی که 
انتظار می رفت در ســایه اجرایی شدن آن شاهد افزایش کیفیت 
ساخت وساز و همچنین باارفتن عمر مفید ساختمان ها باشیم، 
اما متاسفانه این مهم طی چندسال گذشته به هیچ عنوان محقق 
نشده است که این خود جای بسی تأمل  دارد. در شرایط موجود این 
سوال مطرح می شود که قانون نظام مهندسی تا چه اندازه به مرحله 
اجرا درآمده اســت؟ چراکه با نگاهی گذرا به قوانین موجود این 
سازمان به راحتی می توان به این مهم دست یافت که اجرای تمام 
موارد این قانون خود می تواند نقش بســزایی در افزایش کیفیت 
ساخت وساز اصولی داشته باشد اما این در حالی است که متاسفانه 
به دلیل موازی کاری های موجود، نخ نماشدن برخی از مواد قانونی 
و همچنین دایل دیگر امروزه برخی از مهندســان با قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان آشنایی کاملی ندارند که این خود 

جای بسی تاسف دارد.
بدیهی اســت که جزیره ای عمل کردن به قانون سازمان نظام 
مهندسی در بســیاری از استان های کشــور خود نقش بسزایی 
در عدم اعتماد مردم و مسئوان به این ســازمان دارد، چراکه در 
برخی از موارد نیز قانون نظام مهندســی در برخی از استان ها به 
صورت سلیقه ای اعمال شده اســت که این خود می تواند نقش 
بسزایی در کاهش کیفیت ساخت وساز داشته باشد. هرچند در 
این مجال باید یادآور شد که متاسفانه برخی از سازمان های نظام 
مهندسی استان ها تنها به بهانه افزایش اشتغال اقداماتی را انجام 
داده اند اما باید در این فرصت متذکر شد که سازمان  نظام  مهندسی 
هیچ گونه وظیفه ای در ایجاد اشتغال مهندسان ندارد که این مهم 
نیز می تواند محل چالش باشد. در پایان باید خاطرنشان کرد که 
هوشمندسازی صدور پروانه ساخت و همچنین انتخاب مهندس 
ناظر خود می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت ساخت وساز 
و حفظ جان و مال داشته باشــد، هرچند که باید متذکر شد که 
انتظار می رود در شرایط موجود سازمان  نظام  مهندسی بیشتر به 
وظایف خود اهمیت دهد، همچنین تا حد امکان موازی کاری های 
موجود در حوزه ساخت وساز نیز مرتفع شود تا شاید از این طریق 
بتوان آشــفتگی های موجود در بازار ساخت وساز را تا حد زیادی 

از بین برد.

تجمل گرایی به عنوان یک بحث روانشناختی اجتماعی ریشه در 
فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارد، موضوعی که در آن جامعه به 
سمت کمال سوق داده می شود. افزایش فاصله طبقاتی در جامعه یک 
نوع اشرافیت گرایی و مصرف گرایی اشراف گرا به وجود می آورد و در 
این اختاف طبقاتی است که مصرف فخرفروشانه و نمایشی در جامعه 
افزایش پیدا می کند. پایه تمامی جوامع متعادل طبقه متوسط است 
که متعارف مصرفشان نه فخرفروشانه است و نه شکل خاصی دارد. 
در ریشه یابی و مطالعه آسیب اجتماعی به نام »تجمل گرایی« آنچه 

بیش از هر موضوع دیگری خودنمایی می کند خود کم بینی ها در 
جامعه ماست، مساله ای که باعث می شود برخی افراد برای جبرانش 
دست به ریخت و پاش های بی حدوحصر بزنند و عرصه زندگی را هر 
روز بر خود و خانواده تنگ و تنگ تر کنند. امروز یکی از نشانه های 
تجمل گرایی را در پوشش های انسانی شاهد هستیمـ  موضوعی 
که با وجود تاکیدات موکد دین مبین اسام و آموزه های اجتماعی 
به شدت نهی شدهـ  متاسفانه به عنوان یک هنجار بدان نگریسته 
می شود. توجه به پوشش های مختلف انسانی برای پنهان کردن 
برخی حقارت ها و خود کم بینی ها باعث شده تا امروز شاهد آن باشیم 
که عده ای برای مثال تمام تمرکز خود را بر خرید خودروهای لوکس 
و گران قیمتی که خارج از توان مالی زندگی شان است معطوف کنند، 
چراکه این پوشش با توجه به نمود خارجی و عینی که دارد به اندازه 
کافی می تواند فرد را در جامعه مورد توجه قرار دهد.تجمل گرایی که 
در گام نخست ضربه محکمی بر اقتصاد خانواده زده و عدم جبرانش 

در ادامه ضربه های جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد کرد. 
در واقع می توان از خودرو به عنوان مظاهر آرایش در جامعه یاد کرد، 
ابزاری که فرد با آن می تواند برای خود موقعیت اجتماعی قابل قبولی 
در منطر افراد جامعه کسب کند و برایش فرقی نمی کند این موقعیت 
را به چه قیمتی و با چه هزینه و روشی برای خود خریداری می کند. 
اگر بخواهیم واقع بینانه تر به قصه نگاه کنیم ریشه این تفکر را باید در 
آسیب جدی فراروی جامعه یعنی نوکیسگی برخی افراد جست وجو 
کرد.  برخی جوانان 18ساله ماشین های 300 تا 400میلیون تومانی 
را سوار می شوند، این نوکسیگی در بدترین شرایط خودش اکنون 
رواج دارد. البته نباید از این مساله غافل شد که متاسفانه دولت ها نیز در 
ترویج این مساله در جامعه نقش بسزایی داشته اند، وقتی در سیستم 
اداری ما فردی که از پوشش لباسی بهتر و ماشین گران قیمت تری 
برخوردار است از احترام و جایگاه بهتر هم برخوردار است نباید انتظار 

داشت ساده زیستی الگوی زندگی مردم ما شود.

»آرمان ملی« بررسی می کند
برچیده شدن امضافروشی با هوشمندسازی

جوان نوکیسگی در جامعه

کــــاوش

یادداشــت

  در سال های گذشته طرح های زیادی 
برای جمع آوری و ساماندهی کودکان کار در 
کشور برگزار شد، اما هربار راهی به جزء توقف 
نداشتند. آیین نامه ساماندهی کودکان کار 
و خیابان نیز در ســال 84 به تصویب هیات 
وزیران رسید، به نظر شما چرا این آیین نامه 

ضمانت اجرایی ندارد؟ 
ما در همه عرصه های اجتماعی قانون داریم، ولی 
بخشی از ساختار قانون های مصوب دارای اشکااتی 
اســت و به همین دلیل در اجرا بــا محدودیت ها و 
اشکااتی همراه هستند و در نهایت منجر به شکست 
می شوند. قانون ساماندهی کودکان کار در سال 77 
تدوین و تصویب شد و در سال 84 به تصویب هیات 
وزیران رسید. در همان سال نیز ما جلسات بسیاری 
برگزار کردیم که این قانون در ساختار با مشکاتی 
همراه اســت. یکی از مشــکات این آیین نامه در 
فرابخشی بودن موضوع اســت. چندین سازمان و 
دســتگاه باید با نظارت وزارت کشور)به نمایندگی 
از دولت( این کار را به ســرانجام برسانند، ولی تمام 
کار برعهده بهزیستی اســت و به یقین این سازمان 
به تنهایی نمی تواند این حجم از کودکان کار و خیابانی 
را ساماندهی کند. در این رابطه همدلی و هماهنگی 
وجود ندارد و بعضا مــوازی کاری صورت می گیرد 
و دود آن به چشــم بچه های معصومی می رود که 
ناخواسته به جای رفتن به پشــت میز مدارس، در 
کنار خیابــان کار می کنند. 12دســتگاه از جمله 
شهرداری ها، اداره اتباع، اداره کار، فنی و حرفه ای، 
آموزش وپرورش، دانشــگاه ها، کمیتــه امداد و در 
نهایت سازمان بهزیستی درگیر این موضوع هستند. 
  فقر و افزایش مهاجرت به دلیل بیکاری 
یکی از دایل عمده بروز این پدیده در جامعه 
است، چطور دولت می تواند این کودکان را به 

آغوش تحصیل و زندگی عادی بازگرداند؟  
زمانی که فقر اقتصادی همــراه با فقر فرهنگی 
در جامعه از حد متعــارف خود بگذرد و در حقیقت 
نان  آوران خانواده مانند پدر و مادر نتوانند شــکم 
خانواده شان را ســیر نمایند، پدیده کودکان کار به 
وجود می آید. این پدیده ارتباطی به اجازه خانواده 
و پدر ندارد و ممکن اســت که سرپرست خانواده 
فرزنــدش را وادار بــه کار در کارگاه و خیابان کند. 
از ســوی دیگر آن کودک ممکن اســت احساس 
مسئولیت نسبت به خانواده داشته باشد و با انجام 
کارهای ســخت کمک  حال پدر و مادرش شــود. 
در شکل سوم این موضوع، افراد سودجو و باندهای 
مافیایی این بچه های مظلوم را شناسایی می کنند 
و آنها را به کار می گیرند. در حقیقت بیشترین سود 
را این باندهای مافیایی می برند و رقم بسیار ناچیزی 
نصیب بچه ها می شــود. تا زمانی که این شرایط در 
جامعه وجــود دارد و روزبه روز نیز بیــکاری، فقر و 

مهاجرت تشدید  شود، هیچ کس نمی تواند این پدیده 
را کنترل نماید. زمانی که نهادهای مسئول ما اعام 
می کنند که 18میلیون نفر زیر خط فقر هستند )البته 
رقم فقر بیشتر از این آمار است( از دل این فقر، انواع 
آسیب های اجتماعی از جمله کودکان کار و خیابان 
پدید می آید. البته کلمه »آســیب« خیلی برازنده 
این کودکان مظلوم نیست و کودک 12-13ساله 
برای کمک به معیشت خانواده با غیرت و کارهای 
طاقت فرسا به خیابان می آید. وقتی در جامعه تورم 
و گرانی وجود دارد و معیشت عادی و حداقل توسط 
سرپرســت های خانوار که معموا یک فرد است و 
باید هزینه های پنج یا شش نفر را تامین کند، انجام 
نمی شود، این پدیده گسترش پیدا می کند و تا زمانی 
که ریشه این موضوع یعنی وضعیت معیشت جامعه 
بهبود پیدا نکند، طبیعتا این مشکل نیز وجود خواهد 
داشــت و هر روز بر تعداد کــودکان خیابان افزوده 
می شود. از سوی دیگر این پدیده صرفا با برخوردهای 
انتظامی و قضائی قابل حل نیست. به فرض محال نیز 
ما توانســتیم با میل و رغبت بچه ها، این کودکان را 
از ســطح خیابان جمع آوری کردیم و در استادیوم 
100هزار نفری آنها را اسکان دادیم، حاا باید برای 
آنها چه کاری انجــام دهیم و چــه برنامه ای برای 
اشتغال و تامین هزینه های زندگی شان داریم. دولت 
نمی تواند آنها را به کانون اصاح  و تربیت بفرســتد 
چون جرمی را مرتکب نشده اند، اگر بخواهیم به همه 
آنها آموزش دهیم تا گل فروشی، پاک کردن شیشه 
ماشین ها و کارهای سختی که متناسب با سن شان 
نیست  انجام ندهند، آیا این بستر در کشور ما وجود 
دارد برای این حجم از کودکان شغل یا امکان تحصیل 
رایگان فراهم کند؟ قطعا با توجه شــرایط موجود 
جواب ما خیر اســت. امروزه مــا دانش آموختگان 
و فارغ التحصیان بســیاری داریم که بخش قابل 
توجه ای از آنها بیکار هســتند، پس چه انتظاری از 
کودکانی داریم که شــش ماه تا یک سال آموزش 
ببینند و به شغل دست پیدا کنند. همه این عوامل را 
وقتی کنار یکدیگر می گذاریم آن وقت می بینیم که 

نمی توان کودکان کار را ساماندهی کرد. 
  باید به صحبت های شــما وجود بیش 
از 20هزار کودک کار اتبــاع در تهران را نیز 
اضافه کنیم که خانواده های آنها از کشورهای 
همسایه با هزار امید به ایران می آیند تا زندگی 
بهتری داشته باشند، اما زندگی آنها سخت تر 
می شود. بنا به آماری که چند روز پیش اعام 

شد ۹0درصد کودکان خیابانی اتباع هستند.
بله؛ مهاجرت اتباع خارجی که بیشــترین آنها 
افاغنه هســتند و به امید کار از مرزهای شرقی وارد 
کشور می شــوند، یکی از دایل حضور کودکان در 
خیابان اســت، اما من اعتقاد نــدارم که 90درصد 
کــودکان کار در تهــران افاغنه باشــند و این آمار 

در حقیقت بســیار کمتر اســت. زمانی که بستر 
اشتغال برای این مهاجران مهیا نباشد، آنها مجبور 
به کارهای خیلی ســخت و با کمترین دســتمزد 
می شوند. تا چندسال پیش بیشترین آمار کارگران 
ساختمانی ما را افاغنه تشــکیل می دادند و وقتی 
گرانی مسکن و کاهش ساخت وساز در کشور ما رخ 
 داد و بیشتر سرپرست خانوار بیکار  شدند، طبیعتا 
آنها فرزندان شان را وادار به کار در خیابان می کنند. 
از سوی دیگر وقتی بیکاری و خشکسالی در شهرهای 
کوچکتر و روستاهای داخل کشــور نیز رواج پیدا 
می کند، خانواده ها باید به شهرهای بزرگتر مهاجرت 
کنند. با این شرایط مهاجرت کردن بسیار دشوار است 
و زندگی سخت تر می شود. امروزه برخی از هموطنان 
ما که به کانشــهرها مهاجرت کرده اند در حاشیه 
شهرها قرار دارند و طبیعی است که وقتی کسی آنها 
را در شهر بزرگی مانند تهران نشناسد، فرزندشان را 
وادار به کار می کنند یا همراه با خود برای کار به خیابان 
یا کارگاه ها می برند، متاسفانه این معضل روزبه روز 
گسترش پیدا می کند. سال گذشته بود که مسئوان 
اعام کردند برحسب مطالعه انجام شده روی نمونه 

۵00نفر در استان تهران، نزدیک به 30.۵درصد از 
کودکان کار و خیابان دختر بوده و ۶9.۵درصد از آنها 
پسر هستند. ۶3.7درصد از این کودکان اتباع افاغنه و 
حدود چهاردرصد از آنها تبعه پاکستان هستند. تنها 
نزدیک به 3۶درصد از این کودکان ایرانی هستند که 
در مراکز پذیرش شده و خدمات دریافت می کنند، 
اما امسال به 10درصد رسید، پس این آمار سندیت 

ندارد.

  با این اوصــاف نمی توان نقش باندهای 
مافیایی را در این رابطه کتمان کرد، و همان طور 
که مدیرکل بهزیســتی تهران می گوید در 
واقعیت وجود دارد. آنها کودکان را وادار به 
انجام کارهای سخت می کنند، نظر شما درباره 

این باندها چیست؟ 
من نیز با این صحبت موافقم و بچه های مظلوم 
گرفتار این باندها می شــوند و وظیفــه برخورد و 
شناســایی با این باندها برعهده دولت و نهادهای 
مربوطه است. چطور وقتی می خواهیم در حوزه های 
دیگر کاری انجام دهیم، همه اقشــار و سازمان ها 
را بســیج می کنیم تا یک اتفاق مثبت در کشور رخ 
دهد، اما به این حوزه و حوزه های مشــابه آن گونه 
که باید ورود پیدا نمی کنیم و تدبیری که ازم است 
نمی اندیشــیم. در این روزهای گرم وقتی ســر هر 
چهارراهی می رویم بچه های زیادی را می بینیم که 
در حال کار و تکدی گری هستند. باید در اقدام اول 
باندهای به کار گیری کودکان را شناسایی نماییم و 
با آنها برخورد جدی صورت گیرد. همه می دانیم که 
بخش قابل توجه ای از این کودکان اسیر این باندهای 
مافیایی هستند و از آنها سوءاستفاده می شود. بی شک 
یکی از دایلی که کودکان را از مسیر زندگی سالم دور 

می کند، همین باندهای مافیایی است. 
  یکی از بزرگترین مشکاتی که آینده 
این کودکان را تهدید می کند، کودکی نکردن 
آنهاست، چون زمانی برای کودکی کردن و 
تفریح ندارند و وقتــی روزگار را در خیابان 
ســپری می کنند بدون محافظ در معرض 
آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. به نظر 
شما این امر تا چه اندازه می تواند روی آینده 

آنها تاثیرگذار باشد؟
همه کنوانسیون های حقوق کودک در دنیا  و  نیز 
در متون اسامی ما، به واژه کودکی کردن و تفریح 
بچه ها تاکیدات بسیار دارد و سامتی، تحصیل و 
آموزش یک حق مسلم برای همه کودکان در جهان 
است. در برخی از کنوانســیون ها 10 یا 11مورد را 
برای سامتی روح و جسم کودکان ذکر کرده اند و 
دولت ها موظف به اجرای آن هستند، اما وقتی این 
بچه ها از محبت محروم می شوند و بالعکس مورد 
ظلم قرار می گیرند، وقتی تغذیه مناسبی ندارند و از 
حمایت و تحصیل محروم هستند به طور ناخواسته 
در مسیر درستی قرار نمی گیرند و چندسال بعد 
یکی از افراد بزهکار جامعه می شــوند. بیشترین 
کودکان خیابانی کودکانی هســتند که خانواده 
دارند. بچه های فروشنده در مترو، کودکان دارای 
خانواده هستند اما چون والدین این کودکان برای 
تامین مخارج زندگی،  کار و پول ندارند، مجبورند 
که کودکان خود را برای کســب وکار به خیابان ها 
بفرستند تا بتوانند اجاره خانه و پول مایحتاج خانواده 
را بپردازند در حالی که براساس کنوانسیون حقوق 
کودک و در قوانین داخلی ایران، تحصیات تا پایان 
دوره متوسطه باید رایگان باشــد و اگر خانواده ای 
فرزند خود را به مدرســه نفرستد مقامات قضائی 
می توانند پــدر را تحت تعقیب قــرار دهند. البته 
 بررسی ها و پژوهش ها هم نشــان می دهد که در 
استان تهران 9۵.4درصد از کودکان بعد از کار در 
خیابان به خانه خودشان برمی گردند و این مساله 
نکته مثبتی اســت، چراکه وقتی این کودکان به 
خانه برمی گردند یعنی هنوز ارتباط عاطفی شان با 
خانواده برقرار است و نظارتی هرچند نیم بند روی 
این کودکان وجود دارد. این مســاله باعث کنترل 
نسبی و کاهش انحرافات و آسیب های اجتماعی در 

این گروه می شود.
  به عنوان یک مــددکار اجتماعی چه 

راهکاری را توصیه می کنید؟ 
با ید همت کنیم و برای معیشت مردم تدبیری 
بیندیشیم. باید اشکاات ســاختار اجتماعی رفع 
شود و منابع ثروت در جامعه در دسترس همگان قرار 
بگیرد، در غیر این صورت نمی توان برای این پدیده 

راهکاری اندیشید. 

محمد زاهدی اصل در گفت وگو با »آرمان ملی«:

کودکان گم شده در خیابان فقر
تا زمانی که بیکاری، فقر و مهاجرت در جامعه هست نمی توان پدیده کودکان کار را ساماندهی کرد

در این روزهای گرم وقتی سر 
هر چهارراهی می رویم بچه های 
زیادی را می بینیم که در حال کار 

و تکدی گری هستند. باید در 
اقدام اول باندهای به کار گیری 
کودکان را شناسایی نماییم و با 

آنها برخورد جدی صورت گیرد. 
همه می دانیم که بخش قابل 
توجه ای از این کودکان اسیر 

این باندهای مافیایی هستند و 
از آنها سوءاستفاده می شود. 

بی شک یکی از دایلی که 
کودکان را از مسیر زندگی سالم 

دور می کند، همین باندهای 
مافیایی است

سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r

مجتبی خراجی
جامعه شناس 
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آزمون وخطا در جشن بزرگ سینمای ایران
فیلمهاتدریجیداوریمیشوند

رئیس »انجمن عالــی هنرها و فنون ســینمایی ایران« ضمن 
تشریح برنامه ریزی های بلند مدت این انجمن جهت سکان داری 
جشــن بزرگ ســینمای ایران از فرآیند داوری فیلم هــا در دوره 
بیست ویکم و بیست ودوم ســخن گفت.رامین حیدری فاروقی، 
رئیس »انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران« در گفت وگو با 
مهر ضمن اشاره به داوری فیلم ها در بیست و یکمین جشن بزرگ 
ســینمای ایران، در قالب آکادمی گفت: از سال گذشته با برگزاری 
شورای عالی و تصویب اساسنامه، هیات رئیسه »انجمن عالی هنرها 
و فنون سینمایی« شکل گرفت و در تعامل با خانه سینما قرار شد 
طی دوره ای ۳ ســاله این مرجع به »طراز معیار« خود در برگزاری 
جشن بزرگ سینمای ایران برسد.وی بیان کرد: امسال در دور اول و 
به صورت آزمون و خطا، بنا شد هیات رئیسه با مستندنگاری و ثبت 
علمی فرایند جشن، در قالب حضور مشورتی در کنار خانه سینما 
قرار گیرد. همچنین مازیار میری با توجه به تجربه ای که در برگزاری 
دوره های مختلف این جشن داشته، به عنوان مدیر اجرایی انتخاب 
شد تا جشن بیست و یکم در نزدیک ترین شکل به تجربه چند سال 
اخیر و البته با چند تغییر برگزار شــود.رئیس انجمن عالی هنرها و 
فنون سینمایی ایران با اشاره به اینکه این دوره از جشن خانه سینما 
در دوره انتقال است و مدیریت کامل جشــن در سال بعد زیر نظر 
هیات  رئیسه انجمن عالی قرار خواهد داشت، توضیح داد: بخش اول 
داوری ها در این دوره از جشــن انجام شده است و تا چند روز آینده 
شرایط اعام اسامی نامزدها برای دور دوم داوری فراهم می شود که 
جزئیات آن را دبیر اجرایی جشن اعام می کند.وی ادامه داد: یکی 
از کارهای مهم در این دوره، ثبت آماری همه مراحل برای بررسی و 
آسیب شناسی برگزاری جشن به صورت آکادمی است و باید دید که 
مشارکت در هر بخش چطور بوده یا در نمایش های آزمایشی بعضی از 
فیلم ها، داوران چگونه استقبال کرده اند.حیدری فاروقی گفت: برای 
جشن بیست و دوم )دوره بعد( هم تدارک ازم دیده شده، به عنوان 
مثال برای دوره بیست و دوم داوران می توانند همزمان با اکران، در 
طول سال فیلم ها را در ســینماهای برگزیده ببینند. روند و رویه 
ترتیب داده شده برای اجرای جشن ۲۲ حاصل تاش هیات رئیسه، 
مدیر اجرایی و مشورت با شاخه های مختلف سینمای ایران است که 

معرفی کامل آن در قالب انجمن عالی فرصت مفصلی می خواهد.
       داوری تدریجی فیلم ها در طول سال

وی در ادامه توضیح داد: امســال هر داور با یک همراه می تواند 
به ســینماهایی که دارای کیفیت پخش استاندارد هستند و اعام 
آمادگی کرده انــد، مراجعه و فیلم ها را ببیند. ما بر پایه اساســنامه 
متعهد هستیم به دنبال شرایطی باشیم که اعضای محترم داوری 
انجمن عالی، در طول ســال مشــارکت فعال داشــته باشند و در 
مناســبت های مختلف هم با جایگاه انجمن عالی به عنوان مرجع 
ارزیابی کیفی سینمای ایران بتوانند آثار را ببینند، آرای خود را به 
تدریج و به شکل طبقه بندی شده ثبت کنند و با مشارکت حداکثری 
تهیه کنندگان فیلم ها، نمایش هایی خاص اعضای انجمن عالی در 
طول اکران سالیانه و در نزدیکی جشــن هر دوره هم تدارک دیده 
شود. البته در جشن بیست و یکم نیز با مشارکت خانه سینما و تاش 
دبیرخانه جشن، نمونه هایی از نمایش برای داوران، با اعام و دعوت 
از آنها ممکن شد.این تهیه کننده سینمای مستند در مورد اینکه آیا 
زمان و شکل انتخابات هیات مدیره خانه سینما در دوره پیش رو، در 
برگزاری جشن بزرگ سینمای ایران تاثیری دارد یا نه، بیان کرد: باید 
بگویم هیات مدیره فعا از روال پیش بینی شده حمایت کرده و قرار 
است همه چیز طبق بیش بینی انجام شود.وی تاکید کرد: در نهایت 
باید اضافه کنم، جشن سینمای ایران، آیینی برای تاکید بر اهمیت 
رشد کیفی سینمای ما است اما دامنه فعالیت انجمن عالی هنرها و 
فنون سینمای ایران بسیار وسیع بیش بینی شده که جشن می تواند، 
بخشی مهم از نمود عینی آن باشد.حیدری فاروقی در پایان گفت: 
در این مدت نمایندگان بخش های مختلف ســینمای ایران آماده 
بوده اند تا در کنار هم، برای این موجودیت معتبر بین المللی فرهنگ 
و هنر ایران بکوشند و خانه سینما و به نمایندگی از آن، مدیریت خانه 

سینما از آن پشتیبانی کرده است.

یک فیلمســاز کودک و نوجوان معتقد است: جشنواره کودک 
و نوجوان روزنه امیدی اســت که می تواند به درخشندگی بیشتر 
سینمای کودک ختم شود و باید این جشنواره حفظ شود و باید از 
همین تریبون ها به گوش دولت و مسئوان برسانیم که به فکر سینمای 
کودک باشید و سالن هایی برای اکران در اختیار آنها بگذارید.علی 
قوی تن که 10 سالی است در حوزه کودک فیلم می سازد و آخرین 
بار با فیلم سینمایی »پل سفید« در سی امین جشنواره فیلم کودک 
اصفهان حضور داشــته، همچنین با فیلم های »پرواز بادبادک«، 
»آفتاب مهتاب زمین« و »آسمان آبی مادرم« تاکنون در بیش از چهل 
جشنواره خارجی حضور یافته است.اما این روزها مشغول ساختن 
»رویای سهراب« است که به زندگی سهراب سپهری می پردازد. همین 
موضوع باعث شده تا او کمی از فیلم سازی کودک فاصله بگیرد و در دوره  
سی و یکم وسی و دوم جشنواره کودک اصفهان حضور نداشته باشد.

کارگردان »سرود تولد« در گفت وگویی با ایسنا درباره وضعیت اکران 
فیلم های کودک با توجه به برگزاری جشنواره فیلم کودک گفت: به نظر 
من باید این جشنواره باشد تا حیات سینمای کودک تداوم یابد. حداقل 
حضور این جشنواره عرض اندامی به مسئوان است که متوجه باشند، 
سینمای کودکی هم هست.امیدوارم با این روند وضعیت سینمای 
کودک تغییر و جایگاه خودش را پیدا کنــد چراکه وجود این گونه 
سینما نیاز حیاتی جامعه است.قوی تن افزود: در حال حاضر با روند 
موجود در اکران سینمای کودک و دل سردی مسئوان سینمایی 
نسبت به این نوع سینما و جشنواره اصفهان، ممکن است اوضاع بدتر 
شود و فیلمسازان این حوزه را نسبت به کارشان دل سرد کنند. در 
عین حال بنیاد سینمایی فارابی در تاش است که سینمای کودک 
را از بحران خارج کند، اما نمی دانم در این زمینه چقدر می تواند موفق  
باشد.او اضافه کرد: در مجموع برخی فیلمسازان مانند من هستند که 
با این شرایط  و اکران نامناسب فیلم هایشان کنار آمده اند و به روند 
فیلمسازی در حوزه کودک ادامه می دهند. من معتقدم فیلم هایی 
که ساخته ام، حداقل در 15،۲0 فســتیوال بین المللی و یا داخلی 
کودک و نوجوان حضور داشته اند. بنابراین اگر فیلمسازی کودک 
را غیرتجاری ببینیم و در این نوع از سینما دنبال پول نباشیم، اکران 
در سطح دنیا و جشنواره ها هم نوعی دیده شدن است.علی قوی تن 
گفت: جشنواره ی فیلم کودک و نوجوان اصفهان روزنه امیدی است 
که می تواند به درخشندگی بیشتر سینمای کودک ختم شود و باید 
این جشنواره حفظ شود و باید از همین تریبون ها به گوش دولت و 
مسئوان برسانیم که به فکر سینمای کودک باشید و سالن هایی برای 

اکران در اختیار آن بگذارید

گزارش

خبر

ولی ا... شیراندامی کارگردان و 
بازیگر پیشکسوت تئاتر این روزها 
شرایط جســمانی مناسبی ندارد 
و این شــرایط به حدی است که به 
گفته همسرش، حدود یک ماه است 
حتی قادر به غذا خوردن نیســت.

ولــی ا... شــیراندامی کارگردان و 
بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و 
تلویزیون ایران که طی یک ســال 
اخیر درگیر بیمــاری دیابت بوده، 
این روزها با وخیم تر شدن وضعیت 
جسمانی، شرایط مطلوبی ندارد و 
قادر به حرکت نیست.شیراندامی 
که به سختی قادر به صحبت کردن 
اســت، در جماتی کوتــاه به مهر 
گفت: اصا خوب نیســتم و روی 
تخت افتاده ام و نمی توانم حرکت 
کنم.همسر ولی ا... شیراندامی نیز 
درباره وضعیت جسمانی، توضیح 
داد: وضعیت بیماری دیابت آقای 
شیراندامی وخیم تر شــد و پای او 
به دلیل شدت بیماری بهبود پیدا 
نکرده و وضعیت به گونه ای اســت 
که به گفتــه پزشــک معالجش، 
احتمــال قطع پا هم وجــود دارد.

وی اظهار کرد: آقای شــیراندامی 
عاوه بر دیابــت و ناراحتی قلبی، 
به دلیل مشــکل نای، حدود یک 
ماه اســت که قادر به خوردن غذا 
نیســت و همین موضوع نیز باعث 
ضعیف تر شدن او شده است.همسر 
این هنرمند پیشکسوت تاکید کرد: 
آقای شیراندامی بسیار ضعیف شده 
و قادر به حرکت کردن نیســت و 
به لحاظ جســمانی اصًا شرایط 

خوبی ندارد.

مریم کاظمی، کارگردان تئاتر 
با اعام برنامه های اخیر گروه تئاتر 
مســتقل گفت: پروژه نمایشــی 
آرش کمانگیر یا حماســه آرش از 
جمله کارهایی است که با حضور 
فارغ التحصیان نمایشی این گروه 
تمریناتش آغاز شده است و به اجرا 
خواهد رســید.»مریم کاظمی«، 
بازیگر و کارگردان تئاتر و مستول 
گروه تئاتر مستقل در گفت وگو با 
فارس درباره برنامه های این گروه 
تئاتر عنوان کــرد: آخرین اجرای 
گروه تئاتر مستقل »ساعت هشت 
در کشتی« بود که اردیبهشت ماه 
در تاار هنر به پایان رسیده و از آن 
تاریخ به بعد ما مشغول جمع آوری 
دکــور و دپوکــردن آن بــرای 
احتماا اجراهای بعدی هستیم.

وی درباره کاس های آموزشــی 
گروه تئاتر مســتقل توضیح داد:  
این کاس ها همه ســاله برگزار 
می شــود و متقاضی خاص خود 
را دارد که از تابســتان برای چهار 
ترم یکساله برنامه ریزی می شود. 
کاس ها را ابتدای تیر آغاز و شامل 
نمایش های خاق گروه های سنی 
مختلف است که از ترم دوم تفکیک 
ســنی می شــوند و نمایش های 
خاص خود را اجرا می کنند، اان 
در آســتانه جلسه پنجم کاس ها 
با تمرین نمایش هــای »بابا لنگ 
دراز« بــرای رده ســنی 10 تا 15 
سال و »پیترپن« برای رده سنی ۶ 
تا 10 سال هستیم.کاظمی درباره 
پروژه آرش کمانگیر یا حماســه 
آرش گفت: این پروژه تمریناتش را 
آغاز کرده و انتخاب نقش با حضور 
فارغ التحصیــان کاس هــای 
گروه تئاتر مســتقل در رده سنی 
۸ تا 1۸ سال که تا به حال چندین 
نمایش بازی کردند،  می کند.وی 
درباره فهرست کارهای بزرگسال 
نمایشی این گروه گفت: دو نمایش 
»بودوکیوار« و »ملودی ورشــو« 
در اولویت اجرای بزرگسال گروه 
ما قرار دارند ولــی اگر هیچکدام 
به اجرا نرسند »ســه زن چاق ان 
تیپ« را برای اولویت بزرگســال 

درنظر داریم.

جال مقامی که به گفته  خــودش حدود پنج 
سال می شــود از دنیای دوبله دور است، با یادآوری 
آثار مطرحی که دوبله کرده است، می گوید: مردم 
در خیابان ها و کوچه و پس کوچه ها بیشــتر راجع 
به »دیدنی ها« با من صحبت می کنند تا آثار دوبله 
و یادشان رفته که من دوبلور بودم؛ در حالی که من 
دلم برای فیلم هایی که دوبله کرده ام تنگ شــده 
است.این دوبلور و گوینده باســابقه که این روزها 
در منزل به سر می برد، اظهار کرد: من حدود ۴ـ  5 
سالی است که کار نمی کنم.مقامی در پاسخ به این 
پرسش که آیا دوســت دارد به کار خود ادامه دهد؟ 
اظهارکــرد: برخی اوقات بــرای دورهمی به واحد 
دوباژ دعوت می شــوم، اما رفت وآمد برایم مشکل 
است. برای اینکه تا جام جم بروم، باید مسیر طوانی 
را طی کنم.او سپس به خنده می گوید، من اروپا بروم 
راحت تر می روم. دوستان و همچنین آقای نقی ئی 
)مدیر امور دوباژ ســیما( به من لطف دارند؛ حتی 
چندین بار پیشنهاد کار به من دادند، اما کارکردن 
برای من دیگر مشــکل است.مقامی در گفت وگو با 
ایسنا درباره  وضعیت دوبله اظهارکرد: اگر بخواهم 
انتقاد کنم دلخوری پیش می آید ایرادهای اساسی 
می بینم و یادآوری می کنم که به نفع خودشان است. 
بارها در جمع واحد دوباژ این مشکات را گفته ام. 

من که نمی خواهم دوبله کنم و حسادتی هم ندارم. 
نه می خواهم برگردم و نه می خواهم فیلم دوبله کنم؛ 
البته جوانان هم تقصیری ندارند؛ چرا که آثار خوبی 
وجود ندارد که ماهیت دوبه را نشــان بدهد. اغلب، 
فیلم ها کره ای، ژاپنی و هنگ کنگی است که باا و 
پایین می پرند و همدیگر را می کشند. با وجود اینکه 
بارها از من خواسته اند که برای کار، به واحد دوباژ 
بروم اما به دلیل مشــکات و بیماری ای که داشتم، 
ترجیح دادم کار نکنم.این دوبلور باســابقه که در 
سریال »پوآرو« در نقش هستینگز دستیار پوآرو و در 
سریال »شرلوک هولمز« )دوبله اول( در نقش دکتر 
واتسون صداپیشگی کرده است، در پاسخ به اینکه آیا 
در دوران کاری اش فیلم های کره ای هم دوبله کرده 
است؟ ادامه داد: من اصا کار کره ای دوبله نکرده ام. 
اوایل انقاب حدودا ســال ۶0 بود که فیلمی به نام 
»زندگی« به کارگردانی آکیرا کوروساوا، کارگردان 
بزرگ ژاپنی را دوبله کردم. فیلمی سیاه و سفید بود. 
مترجم ژاپنی که نداشتیم.این فیلم زیرنویس داشت 
و مترجم ما آقای شایگان آن را از زیرنویس ترجمه 
کرده بود، ولی دیالوگ ها اصا به فیلم نمی خورد و 
من مانده  بودم که با دیالوگ ها چه کنم. 10 روز فقط 
تاش کردم دیالوگ ها را به کیفیت مطلوب برسانم. 
یک فیلم بسیار قوی بود. روحش شاد آقای مقبلی 

هم رل اصلی را بر عهده داشت. فیلمی که جدی بود و 
دیالوگ های جدی و اساسی داشت، اما این فیلم های 
کره ای دوبله کردن ندارد.جوان های عزیز هم زحمت 
می کشند اما  آن چیزی که باید را ندارد.مقامی درباره 
کیفیت دوبله، اظهار کرد: من یکسری کارهای خوب 
را می بینم و دنبال می کنم که کارگردانان آن جوان 
هستند و کارهای اساســی دارند. اما بقیه  فیلم ها 
همه غم و قصه است. به اندازه کافی مشکل داریم اما 
متاسفانه تقریبا همه فیلم ها نزدیک به هم و دارای 
فضای غمگین هستند.او که صدا و چهره اش هنوز که 
هنوز است، یادآور برنامه خاطره انگیز »دیدنی ها« 
است، درباره  خاطرات این برنامه گفت: زمانی که این 
برنامه را پیشنهاد دادند، ابتدا مخالفت کردم و خوشم 
نیامد اما بعد وقتی که تعریف کردند که سیناپس آن 
چیست فکر کردم در آن شرایط و بحبوحه جنگ بد 
نیست کار کنم. مردم هم شدید استقبال کردند و 
این هم برای ما ماندگار شد.این پیشکسوت دوبله 
در پایان از فیلم های مطرحی که دوبله کرده است 
یاد کرد و درباره  آنها گفت: من فیلم »دکتر ژیواگو« 
را خیلی دوست داشتم و به جای عمر شریف صحبت 
کردم. یکی از فیلم هایی که دوســت داشتم همین 
فیلم بــود. »جنایت و مکافات« داستایوفســکی و 
بســیاری دیگر هم همین طور. به قول یک بانوی 
فرهیخته که گفت بزرگترین ادبیات جهان را اولین 
با ما با صدای شما و هم نسان شما شنیدیم. اغلب 
کارهایی که ما دوبله کردیم از جمله »بینوایان« آثار 
تاپ جهان بودند.هر چه بگویم کم گفتم؛ »برادران 
کارامازوف«، »دور از اجتماع خشمگین« و بسیاری 
از آثار نویسندگان بزرگ جهان؛ مگر می شود جای 
آنها بد حــرف زد؟! به هر حال هــر چیزی دوره ای 
داشت و تمام شد. اان در دنیا هم فیلم ها همه آهنی 
شــده اند. آن موقع نه ماهواره بود نه اینترنت؛ برای 
مثال وقتی فیلم »شکوه علفزار« اکران می شد، چه 
استقبالی در سینماها می شد و هیجان زده می شدم 
از اینکه این میزان استقبال شــده است.پرده کنار 
می رفت و تماشــاگران به وجد می آمدند.اما اان 
سینما به خانه ها آمده و مردم در حال شام خوردن 

فیلم می بینند و هیچ چیزی جدی نیست.

در جمعی بودم و به واســطه 
امتیازی که به اداره مربوطه شان 
داده شــده بود، هر هفته با بن و 
کارت رایگان، از استخر استفاده 
می نمودند؛ جمعی که نشــان از 
آن داشت که اگر به اختیار خویش 
می بودند، حاضر نمی شــدند از 
درآمد خــود برای ایــن تفریح، 
هزینــه ای نماینــد. صحبت آن 
شــد که مابیــن انتخاب کردن 
تفریح های آخر هفته و بر فرض 
مثــال اگر این امتیازها، شــامل 
اســتخر و ســینما و تئاتر باشد، 
تمایل شــما به کدام سو است و 
دایل این انتخاب نیز چیست؟ 
از بین ایــن جمعیت تصادفی، که 
مابین بیست تا شصت سال بودند؛ 
انتخاب اول شان استخر، بعدی اگر 
همزمان بلیت استخر و سینما را با 
هم داشته باشند، شاید به سینما 
هم می رفتند و یا آن بلیت سینما 
را به دوست و آشــنا می دادند و 
تئاتر که اصا انگار در پرســش 
وجود نداشت.به طور خیلی آرام 
و سرخوشانه بحث بر چرایی این 
انتخاب ها شد و آنچه مهم به نظر 
آمد، راحتی و آسایشــی بود که 
استخر برایشان به ارمغان می آورد 
و امحاله نمی توانستی در رد آن 
دلیل متقنی بیاوری؛ چه که هرم 
مازلو در پیش رویت بود و ترتیب 
آن... و بالمآل باز هم نمی شد که 
از فرهنگ و هنــر دم بزنی، وقتی 
طرف طی یک هفته پر از استرس، 
تمایل بــه تن آســایی دارد و تو 
بخواهی که بر فرض مثال برود و در 
سالن سینما تخمه و چیپس تناول 

نماید! تازه همه اینها براین فرض 
بنا شد که رایگان و اهدایی است...! 
به راستی آیا فقط جامعه ما چنین 
است و در جوامع مشابه، نیز چنین 
خصلتی نمایان است؟ از آنجایی 
که مطالعه در این مورد مصداق 
روشنی ندارد و نمی توان بر فرض 
مثال جامعه آماری فان کشــور 
همسایه را رصد نمود، حمل بر آن 
می گیریم که در جزیره خودمان 
محبوس هستیم و قصد آن داریم 
تا جوابــی از این اســتخر رفتن 
و ســینما و تئاتر نرفتن مجانی، 
دربیاوریم و هــدف و مراد آن نیز 
نداریم که در پی آسمان و ریسمان 
بافتن تاریخی و شکوه یادگاران از 
دست رفته باشیم! اولین موردی 
که می توان بر آن انگشت گذاشت، 
دمی آســایش فکر و روان است 
و »گریز از تفکر« کــه می تواند 
مهمترین آنها هم باشــد. اگر به 
موارد دیگر دســت نیازیم و فقط 
به همین »اندیشه ننمودن« زوم 
نماییم، دیگر نباید راه بیشــتری 
رفت چــه کــه علت العلل همه 
راحتی ها تن و بــه طریق اولی، 
همین »زحمتی« است که فکر به 
آدمی، هدیه می دهد. آری درست 
است؛ زحمت فکر و اندیشیدن. 
چرا باید فرد امکاِن راحتی ذهن 
را به مدیومی تبدیل نماید که در 
آن، دمی فکر و اندیشه وجود دارد 
و به طبع و توالی آن؛ مشکات و 
دردسرهای آتی. بسیار روشن و 
آشکار اســت جامعه ای که ایستایی 
ذهن در آن رواج یابــد و فکرنکردن 
در آن مرسوم شود، چنین نگره هایی 
نیز در آن نمایان خواهد شــد. پس 
مورد فوق که یک مقیاس کوچکی 
از جامعــه پیرامون اســت؛ آنچنان 
نباید موجب تفکر شود که خود این 
تفکر نیــز می توانــد، نقیص چنین 

نگره ای شود.

نمایشــنامه »نفرین قحطی زدگان« در سال 
1979 توسط سام شپارد نوشته شده، اما از زمانی که 
من ترجمه آن را به انتشارات دادم، حدود چهارده سال 
طول کشید تا این نمایشنامه مجوز بگیرد و منتشر 
شــود. این اثر یکی از سه گانه های شــپارد در مورد 
خانواده آمریکایی بوده که مجموع آنها سه اثر به نام های 
»کودک مدفــون«، »قلب حقیقــی« و »نفرین 
قحطی زدگان« است. من هر سه اثر را ترجمه کرده ام، 
اما چون دو اثر دیگر را مترجمان دیگری نیز زحمت 
کشــیده و ترجمه کرده اند، ترجیح دادم در مقطع 
فعلی آنها را منتشر نکنم تا زمان مناسبی برای انتشار 
آن پیدا شود. ترجمه این اثر نسبت به ترجمه آخرین 
متنی که سال گذشته از سام شپارد به نام »دل کنده« 
ترجمه کردم، تا حدی قدیمی است و آن هم به همین 
اختاف زمانی چهارده ساله بازمی گردد.خوشبختانه 
امید سهرابی در گروه ما حضور داشت و در بازنویسی 
و دراماتورژی کمک های بسیار مفیدی انجام داد.در 
واقع مقایسه ترجمه دو کتاب »نفرین قحطی زدگان« 
و »دل کنده« نشــان می دهد که امروز نســبت به 
چهارده سال قبل، تجربه و احتماا دانش بیشتری 
در حوزه فنون ترجمه کسب کرده ام که البته امری 
غیرعادی نیز محسوب نمی شــود.در عین حال به 
مرور زمان سلیقه ترجمه ای مترجمان نیز تغییر پیدا 
می کند.اصل این اثر حدود دوساعت ونیم بود، اما در 
اجراهای خارجی حدود دوساعت زمان می برد، اما 
اجرای یک نمایش دوساعت ونیمه در شرایط امروز 
کار دشواری است، زیرا نه تماشاچی حوصله کافی 
برای تماشای یک اثر بلند را دارد و نه سالن هایی که 
نمایش ها در آنجا به روی صحنــه می روند، میل و 
رغبتی نسبت به چنین نمایش هایی نشان می دهند، 
چون به دلیل شرایط موجود هر سالن مجبور است 
حدود دو تا سه ســانس اجرا داشته باشد و طبیعتا 
نمایش های بلند، این برنامه ریزی را دچار مشکل 
خواهند کرد.به دلیل خصوصیت هــای بارزی که 
نمایشنامه های سام شپارد دارد، یعنی آن رمز و رازی 
که پشت هر صحنه و هر دیالوگ و حرکت وجود دارد، 
کانسپت های گوناگونی مطرح می شود که اگر در 
ترجمه اثر دقت کافی صورت نگیرد، ممکن است شما 
نهایتا با یک اثر سورئالیستی مواجه شوید؛  اتفاقی که در 
متن ترجمه شده نمایشنامه »کودک مدفون« رخ داده 
است. اگر بخواهید این اثر را اجرا کنید، قطعا تماشاچی 
سردرگم خواهد شد. نمایشــنامه »دل کنده« هم 
دارای کدگذاری فراوانی است،  اما مساله ای که اینجا 
حائز اهمیت است، تطابق متن با مخاطب و منطقه 
جغرافیایی است. در واقع ما نباید فراموش کنیم که این 
نمایش در نهایت قرار است برای تماشاچی ایرانی اجرا 
شود و این مساله حتما باید در دراماتورژی لحاظ شود. 
نمایش باید آماده اجرا در ایران امروز شود تا تماشاچی 
بتواند با آن ارتباط برقرار کند. در تمام یک سالی که با 
متن کلنجار رفتیم، در واقع روی همین سختی ها کار 
می کردیم.آثار شپارد ناتورالیستی نیست، بلکه کاما 
رئالیستی است و پس تمام این داستان های خطی، 
داستانک هایی که در نمایشنامه وجود دارد، مواردی 
است که باید برای تماشاچی بیرون کشیده شوند و 
رمزگشایی شوند. در نتیجه اثر باید به گونه ای ترجمه و 
اجرا شود که نقطه گنگ یا سوالی را در ذهن مخاطب 

باقی نگذارد. 

ببینید روز گذشــته یک ســری اعتراض ها به 
مساله واردات کابل برق به جای استند قلب شده بود 
که بنده ازم دانستم که توضیح بدهم اصل ماجرا 
چیســت و چرا یک عده یاد گرفته اند، بی خودی و 
الکی به مسئوان عزیز انتقاد کنند. ببینید عزیزان 
من، برخی مســئوان ما که کا دست شان به کم 
نمی رود، مثا یکهو و ناگهانی حدود پانصدمیلیون 
دار ارز دولتی را به یک نفر که تا پنجم ابتدایی سواد 
دارد، می دهند تا برود و با آن واردات انجام بدهد. آن 
فرد هم که چون سواد درست و حسابی ندارد و نهایتا 
تا دور در دور، نزدیک در نزدیک به ریاضیات مسلط 
است، به جای واردات، »خارجات« انجام می دهد 
و به خدمت خارجات ارز دولتی می رسد.مسئوان 
چاره اندیش هم که برای هر مساله ای راهکار دارند، 
نخواستند بین افراد تحصیلکرده و کم سواد تفاوتی 
بگذارند، یک بودجه تپلی را هم به یک موسســه 
مطبوعاتی خصوصی داده اند که حدود سی ونه مجله 
چاپ کند. آن وقت خیلی از روزنامه های دیگر )که 
حداقل خواننده دارند!( در این چندماه مشکل کاغذ 
تیغه بینی شان را پاره کرده است، به حدی که یک 
شب که در بحر دهر غرق بودم، به خویشتن نهیب 
زدم: »خراباتی چشم بگشا و ببین؛ کاغذ نیست، فردا 
یه بلندگوی میوه فروشی برمی داری، راه می افتی 
توی خیابون، ســتون طنزت رو برای مردم در مایه 
دشتی یا دستگاه اصفهان، می خونی!«حاا هم که 
در خبرها خواندیم یک نفــر ارز دولتی گرفته که 
برود و »فنر قلب« وارد کند، ارز را لوطی خور کرده 
و خارجات انجــام داده و به جــای آن »کابل« وارد 
کرده است، یعنی این مدت بایی که ما سر ارز دولتی 
آورده ایم به این صورت اســت که پول را گرفته ایم، 
بعد با همسرمان یا همشــیره مان تماس گرفته و 
پرسیده ایم: »عزیزم من اومدم چین! دوست داری با 

ارز دولتی چی برات وارد کنم؟!« و تمام!

زمان ما مزاحمت های تلفنی و 
زنگ خانه مردم را زدن و فرارکردن 
از تفریحات نسبتا سالم و معمول 
به حســاب می آمد. چندی قبل 
به یاد گذشــته زنگ زدم به یکی 
از دوستان ســابق تا با مزاحمت 
سربه ســرش بگذارم کــه درجا 
من را شــناخت! گفتم: »من که 
هنوز حرف نزدم.« گفت: »ربطی 
ندارد. شــماره ات روی گوشــی 
من حــک می شــود و اان دوره 
این گونه مزاحمت ها تمام شده.« 
و همان طور کــه صحبت می کرد 
یاد پیامک های تبلیغاتی چندسال 
اخیر افتادم. خریــد کولر گازی 
از فان شهرســتان با یک هشتم 
قیمت بــازار به همــراه گارانتی! 
همیشه برایم سوال پیش می آمد 
که اینها از کجا می فهمند ما کولر 
گازی نداریم و این پیامک را ارسال 
می کنند که متوجه شــدم ربطی 
ندارد و آنها چــون می دانند من 
طبیعتــا گرمایی هســتم، برای 
همین به من پیامک می دهند! از 
دیگر محتواهای تبلیغاتی موضوع 
کاس کنکور تضمینی با اساتید 
مجرب بود که باعث شد در اولین 
فرصت به یکی از این مراکز مراجعه 
و ضمن ثبت نام و تهیه و اخذ کتب 
کمــک آموزشــی در کاس ها 
شرکت کنم. هر چند در نهایت به 
دلیل داشتن مدارک دانشگاهی 
کافی نیازی به ثبت نام در کنکور 
را حس نکــردم و صرفا مروری بر 
دروس ۲5سال گذشــته در من 
صورت گرفت. موضــوع کچلی 
آقایان از دیگــر تبلیغات روزمره 

پیامک ها بوده و گاهــی چنان از 
کچلی ما مطمئن هستند و وعده 
موهای پرپشت و فرفری می دهند 
که بعضی اوقات بی اراده ســمت 
آینه مــی روم و دلم بــرای خودم 
و موهای ریختــه و چهره درهم 
خودم می سوزد و آنقدر جلوی آینه 
می ایستم تا بااخره اطرافیان تذکر 
بدهند: »تو کــه موهات نریخته و 
چرا داری غصه می خوری؟« غیر از 
پیامک ها به تازگی اپلیکیشن های 
نصب شــده روی گوشی ها هم به 
صورت مستمر و لحظه ای تبلیغات 
خودشــان را ارســال می کنند و 
در عین حال از متونی اســتفاده 
می کنند که ناخواســته توجهت 
به آنهــا جلب شــود. مثا خیلی 
آرام در محــل کار نشســته ای، 
روی گوشــی ات ناگهان نوشته 
می شــود:»می دانم غم سختی 
اســت، ولی بااخره بایــد راهی 
یافت تا بشود ویروس های گوشی را 
پاک کرد!« در این مواقع با خواندن 
چند کلمه اول آماده شنیدن یک 
خبر بد می شــوی و دلت می ریزد 
تا در نهایت بعــد از مطالعه کامل 
پیام و گذشت چند دقیقه به حال 
اولیه برگردی! یــا واریز مبلغ چند 
میلیون تومان تنها در صورتی که 
شما از برنامه ما استفاده کنید و در 
قرعه کشی ماهیانه ما حضور داشته 
باشید! وقتی متن را می بینی ابتدا 
فکر می کنی اداره به اشتباه دوباره 
برایت حقوق واریز کرده و با خواندن 
ادامه متن آب سردی رویت ریخته 
می شود و یادت می افتد هنوز حقوق 
اولی را هم نداده انــد. خاصه که 
مزاحمت ها هم در قرن بیست ویکم 
شکل خود را پیدا کرده و با توسعه 
علوم و فنــون مختلف دیگر نیازی 
به تماس تلفنــی و فوت های تک 
و دوتایی نیســت و باید برای فرار 

طرحی نو درانداخت.
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شیراندامی

 اجرای نمایش
 »آرش کمانگیر« 

جال  مقامی:

 یادشان رفته من دوبلور بودم

درباباندیشهورزیومجالتنآسایی

ترجمهایکهنباید
سوالوابهامایجادکند!

مسالهوارداتوخارجات!

مزاحمتهایقرندیجیتال
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»عباس اقســامی« مســئول 
ارزیابی هنری مجموعه تئاترشهر 
با اشاره به فرآیندهای سازماندهی 
شــده پذیرش درخواســت های 
اجرایی از آغاز ســال جاری گفت : 
از ابتدای ســال 7۶ متن نمایشی 
مشــتمل بر 55 اثر ایرانــی و ۲1 
نمایشــنامه خارجی در تئاترشهر 
بررسی شده است.از نیمه فروردین 
1۳9۸ با ســازماندهی ســاختار 

اجرایی مجموعه تئاترشهر تمامی 
گروه ها و هنرمندان متقاضی برای 
اجرا در ســالن های این مجموعه، 
پس از کامل کردن فرم پیشــنهاده 
)پروپوزال( خــود و تحویل آن، در 
کمتر از دو هفته از نتیجه درخواست 
خویش اطاع پیدا می کنند.عباس 
اقســامی مســئول واحد ارزیابی 
هنری تئاترشهر در این زمینه ضمن 
اشاره به فرآیند دشــوار خوانش و 

بررســی تعداد کثیر درخواست ها 
گفت: بنده از ابتدای ســال جاری 
در تئاتر شهر مستقر شــده ام و  بر 
مبنای برنامه ریزی های انجام شده 
پس از بررســی اولیه فرم پیشنهاد 
هنرمندان و تاییــد مدیریت، از او 
متن اثر خواسته می شــود.وی در 
ادامه افزود: این متون توسط گروهی 
کارشناس- مشــاور که بالغ بر 10 
نفر متخصص هنرهای نمایشــی 

هســتند، مورد نقد و بررســی قرار 
می گیرد و پس از تاییــد نهایی به 
اطاِع مدیــر مجموعه و متقاضیان 
می رسد؛ بر این اســاس از ابتدای 
ســال جاری، 7۶ متن نمایشــی 
مشــتمل بر 55 اثر ایرانــی و ۲1 
نمایشــنامه خارجی ارایه و بررسی 
شده است و  عاوه  بر آن 5۴ اجرای 
نمایشــی دیگر نیز به صورت کامل 

مورد بازبینی قرار گرفته است.

76 متن نمایشی از ابتدای سال به  تئاترشهر رسید

جشنوارهایکهروزنهامیدی
برایسینمایکودکاست



ز  به همین دلیل نیز این روزها برخی ا
اصاح طلبان معتقدند که در انتخابات آینده 
مجلس جریان اصاحات نباید وارد هیچ ائتافی 
شود و با یک لیست مستقل وارد انتخابات شود تا 
معایب نیروهای غیرخودی به نام جریان اصاحات 
نوشته نشود؛ اتفاقی که ممکن است با چالش 
احتمالی ردصاحیت دوباره نهادهای نظارتی 
همراه شود و جریان اصاحات را در یک وضعیت 
سخت تصمیم گیری قرار دهد. به همین دلیل 
و برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان« با 
حجت ااسام حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون 
اصل نود مجلس ششم شورای اسامی و برنده قلم 
طایی آزادی گفت وگو کرده است. حجت ااسام 
انصاری راد معتقد است: »نباید اصاحات را با 
ائتافی که نتایج مطلوب به همراه نداشته نابود 
کرد. چرا باید وارد ائتافی شد که نتایج مطلوبی به 
همراه نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت؟ قرار 
نیست اصاح طلبان به هر قیمتی وارد مجلس شوند 
اما نتوانند به مطالبات مردم پاسخ دهند. نباید آبرو 
و حیثیت جریان اصاحات را به خطر انداخت که 
عده ای ناکارآمد در مجلس حضور داشته باشند.« 

در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
  با توجه به ائتاف اصاح طلبان با 
اصولگرایان معتدل در سال 94 و نتایج و 
پیامدهایی که به همراه داشته است، آیا تکرار 
ائتاف اصاح طلبان و اصولگرایان معتدل در 
انتخابات آینده به صاح جریان اصاحات 

خواهد بود؟ 
اتفاقی که در شرایط کنونی برای جریان 
اصاحات رخ داده این است که مفاهیم و آرمان های 
اصلی جریان اصاح طلبی به خوبی برای مردم 
ملموس نیست. در نتیجه اصاح طلبان در تحقق 
شعارها و پافشاری روی آرمان ها و اهداف خود 
با چالش های جدی مواجه بوده اند. در چنین 
شرایطی اصاح طلبان تصمیم گرفتند با اصولگرایان 
معتدل ائتاف کنند و از گفتمانی استفاده کنند 
که دارای شعارها و آرمان های متفاوتی نسبت به 
جریان اصاحات است. در چنین وضعیتی همان 
اصاح طلبی اجمالی و اندکی که وجود داشت نیز 
روزبه روز ضیعف تر شد و گردوغبار روی گفتمان 
اصاحات نشست. گفتمان اصاحات با آرمان ها 
و اهداف متعالی و سازنده ای که دارد باید پاسخ به 
سواات خود را در درون گفتمان اصاحات پیدا 
کند و نه اینکه وارد ائتاف با دیگران شود. در نتیجه 
اگر قرار است جریان اصاحات همچنان به مسیر 
خود ادامه دهد و از عرصه عمل ساقط نشود بهتر 
است در انتخابات آینده وارد ائتاف نشود. امروز 
به دلیل برخی رویکردهای اشتباه نگاه و دیدگاه 
مردم نسبت به جریان اصاحات تغییر کرده و مردم 
با نوعی مالت به جریان اصاحات نگاه می کنند. 
مردم همواره به دنبال تغییر رویکردها به صورت 
مسالمت آمیز و قانونی بوده اند. روالی که می توان 
از گذار آن به نتیجه و مقصود مطلوب دست یافت. 
در چنین شرایطی تنها امید مردم جریان اصاحات 
و رویکردهایی است که این جریان برای مدیریت 
جامعه اتخاذ می کند. به همین دلیل اگر قرار باشد 
جریان اصاحات نیز با ابهام و بدون برنامه عمل 
کند مردم روزنه امید خود را از دست خواهند داد. 
نتیجه این وضعیت نیز مال و دلسردی است. بنده 
هیچ گاه این صحنه را فراموش نمی کنم که مردم 
ایران اعم از پیر و جوان و زن و مرد در روز انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 با چه شور و شوقی در 
پای صندوق های رأی حاضر شدند و از کاندیدایی 
حمایت کردند که مورد تائید جریان اصاحات بود. 
با این وجود در طول دوسال گذشته یعنی از سال 96 
تا 98 مردم ایران دچار ناامیدی شده اند و مشکات 
به شدت بر آنها فشار آورده و چشم انتظار رویکرد 
مطلوب برای رفع مشکات هستند. در چنین 
شرایطی امید مردم به جریان اصاحات است. به 
همین دلیل نیز شعارها و اهداف جریان اصاحات 
باید مشخص باشد که قرار است چه چیزی اصاح 
شود؟ هدف جریان اصاحات از حضور در انتخابات 
چیست؟ آیا جریان اصاحات با توجه به هزینه هایی 
که انجام می دهد دستاورد کافی را به دست می آورد  
یا خیر؟ این سوااتی است که این روزها ذهن 

حامیان جریان اصاحات را درگیر کرده است. 
جریان اصاحات باید در تحقق مطالبات مردم و 

پافشاری روی آرمان های مردم مصمم باشد. 
  در صورت عدم ائتاف اصاح طلبان، این 
احتمال وجود دارد که چهره های مهم جریان 
اصاحات تائید صاحیت نشوند. در چنین 
شرایطی جریان اصاحات باید چه راهکاری 

در پیش بگیرد؟ 
این مساله ای است که در انتخابات اخیر جریان 
اصاحات را با چالش های زیادی همراه کرده است. 
یکی از دایل اصلی اینکه اصاح طلبان در انتخابات 
سال 94 تصمیم به ائتاف گرفتند، همین مساله بود 
که چهره های برجسته این جریان توسط نهادهای 

نظارتی تائید صاحیت نشدند. با این وجود شرایط 
امروز با گذشته متفاوت شده است. بنده معتقدم 
نباید اصاحات را با ائتافی که نتایج مطلوب به 
همراه نداشته نابود کرد. چرا باید وارد ائتافی شد 
که نتایج مطلوبی به همراه نداشته و نخواهد داشت؟ 
قرار نیست اصاح طلبان به هر قیمتی وارد مجلس 
شوند اما نتوانند به مطالبات مردم پاسخ بدهند. 
چرا باید آبرو و حیثیت جریان اصاحات را به خطر 
انداخت که عده ای از اصاح طلبان در مجلس 
حضور داشته باشند؟ جریان اصاحات دارای پایگاه 
اجتماعی قابل توجهی در بین مردم است و با تکیه 
بر این سرمایه اجتماعی می تواند در هر انتخاباتی 
تعیین کننده باشد. در نتیجه دلیلی وجود ندارد که 
جریان اصاحات از سرمایه اجتماعی خود استفاده 
کند در حالی که به نتایج آینده خوش بین نیست و 
این احتمال را می دهد که ممکن است به اهدافی 
که از پیش تعیین کرده دست پیدا نکند. نکته 
دیگر اینکه در شرایط کنونی کشور با مخاطرات 
جدی در زمینه های داخلی و خارجی مواجه شده 
است. به همین دلیل نیز جریان اصاحات تا دیر 
نشده باید با مسئوان ارشد وارد گفت وگو شود. 
اصاح طلبان باید شرایط خطیر کشور را تشریح 
کرده و عنوان کنند که عبور از این بحران ها تنها با 
وحدت و همدلی و استفاده از نیروهای توانمند و 
متعهد همه جریان های سیاسی امکان پذیر است. 
مسئوان نیز باید این نکته را بپذیرند که وضعیت 
امروز کشور نگرانی آور است و اگر اصاح طلبان در 
چنین شرایطی کنار بروند و یا کنار گذاشته شود 
امنیت و نظم جامعه با چالش جدی مواجه خواهد 

شد و صدمه خواهد دید. 
  گفت وگوی اصاح طلبان با مسئوان 
ارشد چه نقشی در وضعیت آینده کشور 

خواهد داشت؟ 
بدون شک نقش کلیدی خواهد داشت. 
دیدگاه های رهبر معظم انقاب می تواند تاثیر 
زیادی روی تصمیمات در راستای تائید چهره های 
اصاح طلب داشته باشد. در نتیجه اصاح طلبان تا 
مشکات کشور بیشتر از این نشده، باید آرمان ها و 
اهداف و حسن نیت صادقانه خود را برای خدمت 
به نظام و مردم با مقام معظم رهبری مطرح کنند 
و از ایشان تقاضا نمایند که زمینه حضور نیروهای 
متخصص و متعهد اصاح طلب را بیشتر از گذشته 
فراهم کنند. خانه نشین شدن و به حاشیه رفتن 
چهره های توانمند و امتحان پس داده سیاسی 
مولفه های پیشرفت جامعه را تهدید می کند. 
در چنین شرایطی دشمنان جمهوری اسامی 
جسور تر از گذشته شده و براندازان فرصت جوان 
پیدا می کنند. جریان اصاحات به عنوان گفتمان 
غالب جامعه باید بتواند از سرمایه های انسانی 
خود برای حل مشکات مردم استفاده کند. 
نمی توان از جریان اصاحات انتظار داشته باشیم 
به صورت پرشور در انتخابات حضور داشته باشد اما 

احترام این جریان را در پیشگاه مردم حفظ نکنیم و 
چهره های این جریان را تائید صاحیت نکنیم. ما 
باید تجربه های تاریخی گذشته را سرلوحه کار خود 
قرار بدهیم. در گذشته عدم تائید صاحیت ها به 
کشور آسیب زده است و بسیاری از نیروهای متعهد و 
کارآمد به دلیل رویکرد نهادهای نظارتی خانه نشین 
شده اند. با این وجود امروز کشور در شرایط خطیری 
قرار گرفته و اگر برخی رویکردهای گذشته تکرار 
شود، چه بسا شاهد بروز آسیب هایی هم باشیم. ما 
باید خود را مقید به قانون اساسی و قانون انتخابات 
بدانیم. در قانون انتخابات همه جریان های سیاسی 
به یک اندازه سهم دارند و هیچ جریان سیاسی 
بر دیگری ارجحیت ندارد. به همین دلیل نیز 
رویکرد نهادهای نظارتی در مقابل اصاح طلبان 
باید تعدیل شود و شرایط به شکلی رقم بخورد که 
جریان اصاحات بتواند با بهترین نیروهای خود در 
انتخابات آینده حضور پیدا کند. امروز کشور بیش از 
هر چیزی به وحدت و همدلی نیاز دارد و این همدلی 
نیز در گرو سعه صدر نهادهای نظارتی برای حضور 

پرشور جریان های سیاسی در انتخابات است. 
  در حالی که کشور در شرایط خطیری 
قرار گرفته و جریان اصاحات نیز به این 
مساله واقف است اما در شرایط کنونی برخی 
از اصاح طلبان انتقادات جدی نسبت به 
رویکرد جریان اصاحات مطرح می کنند. 
به نظر شما مهمترین نقدهایی که در شرایط 
کنونی به جریان اصاحات وارد است چه 

مواردی است؟ 
مهم ترین انتقاد به جریان اصاحات عدم 
پافشاری روی قانون اساسی و عدم ایستادگی 
در راستای تحقق مطالبات قانونی مردم است. 
این اهداف از جمله مبانی اولیه و اصولی جریان 
اصاحات است. این در حالی است که در شرایط 
کنونی اصاح طلبان از مبانی و اصول اولیه خود 
عقب نشینی کرده اند. این اتفاق به خصوص در 
دولت آقای روحانی رخ داده است. بنده معتقدم 
آقای روحانی باید با جدیت بیشتری در راستای 
تحقق مطالبات حامیان انتخاباتی خود عمل کند، 
در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده 
است. انتقاد دیگری که در شرایط کنونی به جریان 
اصاحات وارد است عدم صراحت این جریان بر 
مبانی و اصول دموکراسی و آزادی است. دموکراسی 
و آزادی یکی از مبانی اصلی جریان اصاحات است. 
با این وجود و در شرایطی که امروز اصاح طلبان 
نسبت به گذشته حضور جدی تری در مجلس 
و دولت دارند،  اما این مسائل به صورت جدی در 
دستور کار دولت و مجلس قرارنگرفته است. مردم 
از اصاح طلبان می خواهند که با صراحت از آزادی، 
قانون، دموکراسی، عدالت و اخاق حمایت کنند. 
از سوی دیگر نهادهای مهم و تاثیرگذار باید در 
رویکردهای نظارتی از همه تجربه های گذشته 

استفاده کنند. به نظر من باید راهکار موثرتری برای 
مساله بررسی صاحیت ها اتخاذ شود و شرایطی را 
به وجود بیاید که نخبگان کشور بتوانند با تمام وجود 
به کشور خدمت کنند. اگر مسئوان می خواهند 
مشکات حل شود باید زمینه برگزاری انتخابات 
مطلوب تر  را در آینده فراهم کنند تا بهترین نیروهای 

موجود در مدیریت کشور روی کار بیایند. 
  ائتاف اصاح طلبان با اصولگرایان 
در عقب نشینی  میزان  به چه  معتدل 
اصاح طلبان از مبانی و اصول خود مانند 

تاکید بر قانون و آزادی تاثیرگذار بوده است؟ 
ائتاف با اصولگرایان بسیاری از مبانی جریان 
اصاحات مانند آزادی، قانون، تعهد و پاسخگویی را 
مشوش و مبهم کرده است. به همین دلیل نیز بنده 
معتقدم به هیچ عنوان صاح نیست ائتاف سال 94 
دوباره در سال 98 تکرار شود و اصاح طلبان قطعا 
باید با لیست مستقل و صددرصد اصاح طلب وارد 
مبارزات انتخاباتی شوند. خداوند متعال در قرآن 
کریم می فرماید: »خدواند انسان را بر سرنوشت 
اجتماعی خود حاکم کرده و هیچ کس نمی تواند 
این حق را از انسان سلب کند«. امروز اصاح طلبان 
در شرایطی قرار گرفته اند که باید روی قانون تکیه 
کنند و در عمل به شعارها و اصول جریان اصاحات 
پایبندی خود را نشان دهند. مردم باید مشاهده 
کنند که جریان اصاحات برای حل مشکات آنها 
و کشور هزینه پرداخت می کند و به دنبال بازکردن 
گره های جامعه است. تنها در چنین شرایطی است 
که حامیان جریان اصاحات به عنوان گفتمان 
غالب جامعه در آینده نیز از این جریان حمایت 
خواهند کرد. انتخابات اساس نظام جمهوری 
اسامی است و در عین حال راهی است که جریان 
اصاحات می تواند وارد نهادهای تصمیم گیر شود. 
در نتیجه انتخابات برای کشور و جریان اصاحات 

نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. 
  رئیس دولت اصاحات در اظهارات اخیر 
خود همچنان روی حضور اصاح طلبان در 
انتخابات تاکید داشتند. با این وجود امروز 
جریان اصاحات با نوعی بی اعتمادی مواجه 
شده است. به نظر شما برای عبور جریان 
اصاحات از بحران بی اعتمادی و حضور 
مجدد مردم در پای صندوق های رأی چه 

باید کند؟ 
در شرایط کنونی باید چالش های مهم کشور را 
مورد بررسی قرار داد و برای آنها راه حل ایجاد کرد. 
اگر دولت همچنان از هجمه تندروها هراس داشته 
باشد و سیاست های خود را به شکلی طراحی کند 
که مورد هجمه قرار نگیرد و نمایندگان مجلس 
شورای اسامی نیز از عدم تائید صاحیت ها نگرانی 
داشته باشند، کشور در مسیر پیشرفت قرار نخواهد 
گرفت. وضعیت باید به گونه ای تعریف و نهادینه 
شود که تحت تاثیر یک جانبه گرایی قرار نگیرد، در 
غیر این صورت وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا 
نمی کند و روال امور به گونه ای پیش نمی رود که 
موجب گشایش و رفع مشکات شود. این وضعیت 
درباره اعتماد مردم نیز وجود دارد و تا زمانی که اراده 
جمعی تصمیم گیری نکند وضعیت به همین شکل 
ادامه خواهد داشت. مردم در انتخابات سال 96 با 
شور و حماسه عظیمی در انتخابات شرکت کردند 
و به وعده هایی که آقای روحانی می دادند حساب 
ویژه ای باز کرده بودند. مردم به آقای روحانی رأی 
دادند تا ایشان تغییرات جدی در رویکرد مدیریت 
کشور به وجود بیاورد. ما باید بپذیریم که مشکات 
بنیادین و اساسی در مدیریت کشور وجود دارد 
و عدم تائید صاحیت ها این مشکات را تشدید 
خواهد کرد. وضعیت در انتخابات به شکلی است 
که مردم حتی نمی توانند چهره های متوسط و 
کمتر شناخته شده را نیز در انتخابات به عنوان 
نماینده انتخاب کنند. به همین دلیل نیز به افرادی 
رأی می دهند که شناختی چندانی از آنها ندارند. 
اصاح طلبان خود را در چارچوب نظام جمهوری 
اسامی تعریف می کنند و قصد دارند به بهبود 
وضعیت کشور کمک کنند. مسئوان باید به این 
نگاه و رویه اصاح طلبان آگاهی و اطمینان کامل 
داشته باشند تا این جریان بتواند به خوبی به روند 
اثرگذاری خود بر جامعه بپردازد و نقش خود را 
ایفا نماید. اگر چنین نباشد و چهره های برجسته 
اصاح طلبان تائید صاحیت نشوند آن وقت 
افرادی وارد مجلس می شوند که انتخاب واقعی 
مردم نیستند و با مطالبات مردم فاصله دارند. به 
صورت طبیعی نیز نمایندگانی که در مجلس حضور 
پیدا می کنند قادر نیستند مطالبات جدی و اصلی 
مردم را نمایندگی کنند و به همین دلیل مجلس با 

ناکارآمدی مواجه می شود. 

آرمان ملی-    احسان انصاری: اصاح طلبان که در انتخابات مجلس شورای 
اسامی در سال94 با چالش بررسی صاحیت ها مواجه شدند، در یک 

تاکتیک استراتژیک و برای حذف نیروهای رادیکال راست گرا از مجلس 
دست به ائتاف با اصولگرایان معتدل زدند. ائتافی که اگرچه در ابتدا یک 

پیروزی استراتژیک به شمار می رفت اما به مرور زمان این پیروزی رنگ باخت 
و به یک شکست تبدیل شد. بسیاری از چهره هایی که به نام اعتدالگرا در 
لیست اصاح طلبان قرار گرفتند پس از مدتی رویکرد متمایزی نسبت به 

اصاح طلبان در پیش گرفتند و در مسیری حرکت کردند که با مبانی و اصول 
جریان اصاحات همخوانی نداشت.
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حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

اصاح طلبان از نگاه 
مالت آميز مردم 

نگذرند

چرا باید وارد ائتافی شد که 
نتایج مطلوبی به همراه نداشته 

و نخواهد داشت؟ قرار نیست 
اصاح طلبان به هر قیمتی وارد 

مجلس شوند اما نتوانند به 
مطالبات مردم پاسخ بدهند

تنها امید مردم جریان اصاحات 
و رویکردهایی است که این 

جریان برای مدیریت جامعه 
اتخاذ می کند. به همین دلیل اگر 

قرار باشد جریان اصاحات نیز 
با ابهام و بدون برنامه عمل کند 

مردم روزنه امید خود را از دست 
خواهند داد

سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r

اکنون که چند روز از طرح موضوع سفر مشاور ارشد کاخ الیزه 
به تهران می گذرد شرایط بهتری برای گمانه زنی ها و بررسی این 
موضوع شکل گرفته است. مقصود از این سفر رایزنی درمورد مسائل 
مطروحه با مسئوان جمهوری اسامی ایران من جمله مسائل 
برجامی و مذاکره در مورد برخی سیاست های ایران، نویسنده را 
بر آن داشت این یادداشت را بنویسد. سیاست خارجی فرانسه 
را در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به رغم مشکات 
داخلی رئیس جمهور مکرون، سیاستی فعال و تهاجمی در صحنه 
بین المللی لقب داده اند. عاوه بر این در زمینه سیاست خارجی، 
فرانسویان سعی کرده اند که در جهت گیری ها و سیاست های فعال 
خود نسبت به منطقه خاورمیانه، شمال و مرکز آفریقا، به عنوان 
بازیگری مستقل نقش آفرینی کنند. بنابراین حتی در مواردی 
که ظاهرا فرانسه باید در هماهنگی با اتحادیه اروپا و یا با آمریکا 
اقدام کند، سیاست و عمل دولت فرانسه به گونه ای متفاوت ظاهر 
می شود. این تجلی متفاوت درسیاست خارجی فرانسه از رویکرد 
هماهنگ اروپایی-آمریکایی تا حدودی نشان از تمایل سنتی 
استقال طلبانه فرانسویان و تظاهر اقتدار و وزن فرانسه به عنوان 
یک بازیگر بین المللی تاثیر گذار و مستقل دارد، ولی جهت گیری ها 
و سیاست های فرانسه نسبت به ایران اسامی و به طور کلی جهان 
اسام را نباید بدون در نظر گرفتن سابقه ذهنی دولتمردان فرانسه 
که خود از تاریخ بلندمدت رابطه فرانسه با دنیای اسام نشات 
می گیرد، تحلیل و بررسی کرد. با توجه به ذهنیت تاریخی کشور 
فرانسه، یک احساس برخورد فرهنگی، نظامی و سیاسی با اسام و 
ترس از اسامی شدن هرگز از وجدان تاریخی فرانسویان بیرون نرفته 
است. این احساس برخورد تاریخی و تهدید طی 200سال تاریخ 
استعمار فرانسه در شمال آفریقا و خاورمیانه تشدید گردیده است و 
نمونه های خشونت آمیز آن در الجزایر و به گونه ای دیگر در مراکش، 
تونس و لبنان بعد از جنگ جهانی اول نمود پیدا کرد. نمونه ای 
از مصادیق سیاست ها و نگرش های دولت های فرانسه نسبت به 
جمهوری اسامی ایران طی سه دهه گذشته، همراهی با صدام 
در جنگ تحمیلی، همراهی کامل با آمریکایی ها در تحریم های 
ظالمانه قبل از برجام و سیاست های خصمانه و سختگیرانه در 
دوران مذاکرات برجامی نشان از این سیاست خصمانه فرانسه دارد. 
در دوره مذاکرات هسته ای اروپایی-آمریکایی با ایران، بدون استثنا 
نمایندگان دولت فرانسه، نقش پلیس بد را به طور منافقانه ای بازی 
کردند و به جای گره گشایی از مشکات مذاکره و مسائل فیمابین 
به گره ها می افزودند. بعد از امضا و اجرایی شدن برجام، فرانسویان 
فرصت طلب، جزء اولین هیات های اروپایی بودند که راه ایران را در 
پیش گرفتند و به طور فعاانه جهت کسب فرصت های اقتصادی 
مذاکره و قراردادهای نفتی و تجاری و خودرویی منعقد کردند، 
ولی مجددا پس از خروج دولت آمریکا از برجام و اعمال تحریم های 
همه جانبه علیه ایران، فرانسوی ها ایران را ترک کردند. مکرون ضمن 
هماهنگی کامل با سیاست ها و اهداف آمریکا برای مذاکرات مجدد 
با ایران به منظور تمدید محدودیت های بیشتر هسته ای علیه ایران 
و گسترش مذاکرات به مسائل دفاعی و سیاست های منطقه ای 
ایران، سعی داشته راه میانه ای را حتی اگر شده به طور موقت به 
ایران بقبواند. بدین صورت که با برقراری مجدد معافیت بعضی از 
کشورها برای خرید نفت ایران و سازوکار محدود اینستکس ایران را 
مجاب کند که به تعهدات اولیه اش در برجام برگردد. اتحادیه اروپا 
که به ناتوانی خود در مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران حتی از 
طریق سازوکار اینستکس واقف است، برای حفظ برجام چاره کار 
را در هماهنگی با آمریکا و با دادن امتیازاتی از جیب آمریکایی ها و 
یا تلطیف بخشی از موضع آمریکا خصوصا در رابطه با فروش نفت 
ایران، دولت ایران را مجبور به عقب نشینی نماید. چنانچه این فرض 
در مورد اهداف دیپلماسی فرانسه درست باشد، موضع ایران چه 
می تواند باشد؟ ظاهرا در شرایط کنونی دولت ترامپ به آسانی به 
برجام برنخواهد گشت، ولی این امکان وجود دارد که در مقابل 
درخواست و فشار اروپا، آمریکایی ها امتیازاتی را حاضر باشند 
به ایران در مقابل موضع اولیه اش در برجام بدهند. چنانچه این 
امتیازات برای ایران قابل قبول نباشد، تنها سیاست برای ایران تداوم 

مقاومت در مقابل تحریم ها و تبدیل آنها به فرصت هاست. 

دیپلماسی فرانسه در ایران به دنبال چیست؟ 
یادداشــت

علی اصغر زرگر
تحلیلگر مسائل بین الملل

همه قیل و قال هـای انتخابات یک طرف، موضـوع هزینه های 
انتخابـات هـم یک طـرف؛ هزینه هایی کـه گاهی گفته می شـود 
میلیـاردی اسـت و گاهـی هـم نـه. وقتـی بحـث اصـاح قانـون 
انتخابـات در مجلـس مطرح شـد یکـی از انگیزه های ایـن اصاح 
بحـث شفاف شـدن هزینه هـای انتخابـات بـود کـه تـاش شـد 
ایـن موضـوع در قانـون پیش بینـی شـود، هرچنـد ایـن مصوبه 
مجلـس در شـورای نگهبان رد شـد، امـا همچنان تاش هـا برای 
قاعده مندکـردن هزینه هـای انتخاباتـی ادامـه دارد. هرچنـد 
بعید اسـت این تاش هـا به انتخابـات مجلـس یازدهم برسـد اما 
در آن قانـون نحـوه نظـارت بـر هزینه هـای انتخابـات، تبلیغات و 
هزینه کردها پیش بینی شـده  اسـت کـه در این صـورت می تواند 
نظارت بـر انتخابـات افزایـش پیـدا کنـد. از آنجـا که بعید اسـت 
این قانـون بتواند انتخابـات مجلس یازدهـم را پوشـش دهد برای 
همین تدبیری اندیشـیده  شـده تا طرح پیشـنهادی را بـه وزارت 
کشـور بدهیم و از آنها بخواهیم که این مـوارد را رعایت کنند. نکته 
دیگری که نبایـد از نظر دور داشـت حرف و حدیث هایی اسـت که 
در هر انتخاباتی و اتفاقا درباره هزینه ها مطرح می شـود شـاید این 
صحبت  را که می گوینـد نمایندگان با پول وارد مجلس می شـوند 
صد درصد قابـل قبول ندانیم امـا این هـم دور از واقعیت اسـت که 
انـکار کنیم هزینـه  زیـادی در این راه مصـرف نمی شـود. بنابراین 
باید گفت حتما با پول نیسـت، اما به هـر حال هزینه هایـی در این 
راه صورت می گیرد. شـاید توجه به ایـن نکته هم بد نباشـد که در 
هر موضوعی سـود و زیان حرف اول را می زنـد. در جریان انتخابات 
هـم به ویـژه انتخابـات ریاسـت  جمهوری ایـن نکته جای سـوال 
اسـت کـه اگـر هزینه هـای دفاتـر نماینـدگان را کنـار بگذاریم با 
حقوق ماهیانه ۱0میلیون در پایان 4سـال می شـود 480 میلیون 
تومان. در این شـرایط مشـخص نیسـت وقتی برخی افراد بیش از 
یک میلیارد هزینه انتخابات می کنند بر چه اساسـی سـود و فایده 

ایـن کار را می سـنجند؟ 

حرف و حدیث ها بر سر نمایندگان میلیاردی
دیــدگـــاه

نظـرگـــاه

آرمان ملی: تولید فکر و اندیشه روزآمد در کنار 
استفاده از جوانان برای پیشبرد این افکار و اندیشه ها 
ســبب اثرگذاری در جامعه و به ثمر رساندن برخی 
اهــداف اصاح طلبان در برهه هایی از زمان شــد. با 
این وجود از میانه های دهه 80 شمســی به این سو، 
این زایایی فکر و اندیشــه عما دیگــر جایگاهی در 
میان اصاح طلبان نداشته و ندارد و مسائلی دیگر در 
جریان اصاح طلبی پررنگ شده که عما به ضعیف 
شدن این جریان انجامیده است. محمدرضا تاجیک، 
فعال سیاســی اصاح طلب در گفت وگــوی خود با 
انصاف نیوز می گوید که 9۵ درصد از اصاح طلب ها 
را نمی شناسد؛ زیرا نه در یک جلسه حضور داشته اند 
و نه یک مفهوم و نه یک کلمه به گفتمان اصاح طلبی 
افزوده اند و نــه آنجایی که هزینه بــوده، هزینه ای 
پرداخت کرده اند و نه آنجایی که حصر و زندان بوده، 
سر و کله شان پیدا شده. او تأکید دارد »اصاح طلبی 
موجود دیگر جواب نمی دهد«؛ چرا که نمی تواند در 

جامعه نقش آفرینی داشته باشد. 
 مصائب کنونی جریان اصاحات

تاجیک معتقد اســت عدم توانایی اصاح طلبان 
در جامعه به تعریف اصاح طلبی در چارچوب قدرت 
برمی گردد و همین امــر توان گفتمان ســازی را از 
اصاح طلبان گرفته. او می گوید: »دیربازی است که 
در جامعه این جریان هستی خود را در فضای قدرت 
تعریف کرده. بیرون از فضای قــدرت نمودی ندارد و 
دیگر گفتمان ساز نیســت. اصا نمی تواند با توجه به 
شرایط تاریخی، ذائقه جامعه و نیازهای نسل جدیدش 
تولید و بازتولید گفتمان کند. دیربازی است که این 
اصاح طلبی موجود نمی تواند برای خودش تولید و 
بازتولید مشروعیت و مقبولیت کند؛ بنابراین به طور 
فزاینده ای به حاشــیه رانده و از بطــن جامعه خارج 
می شود«. یکی دیگر از مســائلی که پیش از این نیز 
بارها به آن اشاره شده و در نگاه تاجیک نیز نمود ویژه ای 
دارد، بحث عدم استفاده از جوانان در جریان اصاحات 
است؛ اتفاقی که می تواند جان تازه ای به پیکر کم رمق 
جریان اصاح طلبی در کشور تزریق کند، اما با تنگ 
نظری برخی قدما مانع از این امر شده است. تاجیک 
تأکید دارد: »همواره یک عده مشــخص در همه جا 
حضور دارند و به نام اصاح طلبی سخن می گویند و 
از جریان اصاح طلبی ابزاری ساخته اند برای رسیدن 
به قدرت و تقسیم قدرت. جریان اصاح طلبی جامعه 
مدنی و اصاحی و روشنفکری خود را از خود دور کرده 
است و به یک کنشگر مرسوم در یک بازی بزرگ قدرت 
تبدیل شــده«. او می گوید که عده ای باید در جریان 
اصاح طلبی دامن خود را جمع کنند و کنار بکشند 
تا باد بیاید و بعد مشخص می شــود چه نسیمی این 

پشت نهفته است. 
 راهبرد خروج از رکود

اغلب متفکران و فعاان سیاســی صرفا به بیان 
مشــکات موجود و انتقاد از وضعیت کنونی بسنده 
می کنند اما تاجیک چنین نکرده و راه حلی برای عبور 
اصاح طلبی از رکود فعلی ارائــه می کند. این فعال 
سیاسی می گوید که اگر می خواهیم اصاح طلبی در 
دهه پنجم خود حضور شکوفا و بالنده ای داشته باشد 
نخست باید اصاح طلبی را از چنبره و چنگ برخی از 
اصاح طلبان و شبه اصاح طلبان که هدف آنها جز 
کسب قدرت و منفعت نیست؛ برهانیم. به گفته تاجیک 
قرار بود جریان اصاح طلبی نقش نخ تسبیح را اجرا 
کند و نه نقش دانه تسبیح را، اما امروز عما به دانه ای از 
تسبیح قدرت بدل شده. او با بیان این که اصاح طلبی 
باید »قاعده مندی در کثرت« ایجاد کند، تأکید دارد: 
»بدون اینکه ناقض و نافی هویت های متکثر شویم و 
بدون اینکه بخواهیم تفرد را ازبین ببریم؛ بدون اینکه 
بخواهیم خرده فرهنگ ها را در هم مستحیل کنیم 
باید بتوانیم آنها را در یک همزیستی مسالمت آمیز 
در کنار هم قرار بدهیم؛ جامعه همین است و از آغاز 
تاکنون از هویت های متکثر تشکیل شده و جامعه ای 
وجود نداشته که در آن همه مثل هم باشند؛ اگر کسی 
استعداد و ایده ای دارد همه پژواکش باشند. در زمان 
معصومین هم چنین جامعه ای شکل نگرفته؛ به قول 
بدیو در امر کثیر امر واحد را باید ایجاد کنیم، یعنی این 
کثرت ها می توانند کنار هم باشند بدون اینکه ناقض 
هم باشند؛ می توانند کنشگری جمعی داشته باشند 
بدون اینکه یکسان باشند. بنابراین جامعه ای داریم که 
در اوجش مثل ظرف سااد است و قرار نیست گوجه 
در کاهو یا زیتون در قارچ مستحیل شود و همه هویت 
خود را دارند، قرار نیست جامعه به آش شله قلمکاری 
تبدیل شود که همه هویت ها در هم مستحیل شوند و 
دست در دست هم بدهند. جامعه مثل ظرف سااد 
است و جریان اصاح طلبی با فهم این طبیعت جامعه 
باید تاش کند، نقش آن ظرف را بازی کند بدون اینکه 

هویت خود را از دست بدهد«. 
 اراده ای برای خروج از بحران نیست

خمودگی فکری شایع در اصاح طلبان و مزه کردن 
قدرت در دهان بسیاری از شاخصان این جریان سیاسی 
ســبب شــده، عما میلی به ایجاد تغییرات بزرگ در 
اصاح طلبان دیده نشود. تاجیک می گوید که عده ای 
روی فضا چنبره زده اند و منافع و قدرت خود را در این فضا 
جست وجو می کنند و نمی خواهند روزنه ای برای حضور 
دیگری ایجاد شود. او توصیه می کند: »باید اراده  جمعی 
باشد که هل بدهد و جا را خالی کند وگرنه به  صرف اینکه 
بگوییم لطف کن جا را خالی کن نباید انتظار داشته باشیم 
که کسانی لبیک بگویند. آنهم کسانی که قدرت و ثروت 
و منفعت را زیر دندان خود مزه کرده اند«. او همچنین 
نیاز امروز اصاح طلبی را به وجود آمدن عزم جمعی در 
یک لحظه تاریخی برای تصفیه این جریان از افرادی که 
صرفا برای به دست آوردن منافع مالی و سیاسی خود را 

اصاح طلب می کنند، دانست. 

محمدرضا تاجیک: 
 اصاح طلبی موجود 
دیگر جواب نمی دهد

قاسم میرزایی نیکو
نماینده دماوند در مجلس 

با مقام معظم رهبري وارد گفت و گو شوید

  عکس : حجت سپهوند
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وجود چین در نرمه گوش و یک هاله سفید دور عنبیه  چشم 
می تواند حاکی از بیماری قلبی احتمالی باشد. اگر شما نیز این 
عامت های ویژه را در بدن خود دارید بهتر است بی درنگ به پزشک 
مراجعه کنید.وب سایت هفته نامه آلمانی  فوکوس  در گزارشی از 
نشانه های ویژه در بدن سخن گفته که ممکن است زنگ خطری 
برای وجود بیماری قلبی باشد. فوکوس می نویسد: یک  چهارم 
همه موارد مرگ و میر بر اثر ضایعات قلبی رخ می دهد و اغلب زمانی 
متوجه موضوع می شویم که نخستین نشانگان ناشی از بیماری قلبی 
بروز کرده است. در حالی که عامت هایی در ظاهر ما وجود دارند 
که به صورت تعجب آوری از خطر بیماری قلبی سخن می گویند؛ 
 عامت هایی که بهتر است با دیدن آنها بی درنگ به پزشک 

مراجعه کنیم:
 چین مورب روی نرمه گوش

دکتر  ساندرز فرانک  کسی بود که از ارتباط بین چین های مورب 
بر اله گوش و بیماری های عروق قلب سخن گفت. به گفته او، این 
چین ها که به آن  عامت فرانک  نیز گفته می شود ممکن است نشانه 
وجود تصلب شرائین، باریک شدن عروق و تجمع  پاکت های خونی 
حتی در عروق اصلی قلب باشد.دکتر فرانک می گوید: در حالت 
معمولی اله گوش از خونرسانی خیلی خوبی برخوردار است و این 
قسمت از بدن در صورت وجود اشکال در عروق خونی تحت تاثیر قرار 
گرفته و آن را به صورت چین مورب نشان می دهد. وقتی اله گوش از 
احتمال تصلب در شرائین خبر می دهد احتمال این که عروق قلبی 

دچار مشکل شده باشد زیاد است. 
   هاله دور عنبیه

چهارمین نشانه، وجود هاله ای اطراف عنبیه چشم است. تجمع 
چربی می تواند حلقه ای خاکستری در اطراف قسمت خارجی 
عنبیه ایجاد کند.وجود این حلقه خاکستری در افراد سالمند 
به وفور اتفاق می افتد. اما اگر این هاله در چشم افراد زیر ۴۵ سال 
پدیدار شود ممکن است اشکالی در سوخت و ساز چربی وجود 
داشته باشد. وجود این هاله بر بینایی تاثیر ندار، اما می تواند ناشی 

از بیماری قلبی باشد.

زنگ خطر بیماری قلبی با عائم  ویژه
جدول سودوکو                                          نـــکــته جدول کلمات متقاطع                                                شماره 498
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با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان، احتمال ابتا 
به بیماری های مرتبط با گرما نیز بیشتر می شود؛ یکی 
از شایع تریِن این بیماری ها، گرمازدگی است.افزود: 
به عبارت دیگر تولید گرما در بدن، به علت افزایش شدید 
حرارت محیط و ناتوانی در دفع حرارِت ایجاد شده با 
مکانیسم های طبیعی خنک کننده بدن همچون ادرار، 
مدفوع و تعریق باعث گرمازدگی می شود.وی با اشاره 
به دمای متعادل بدن، بیان کرد: دمای طبیعی بدن در 
حدود 37 درجه سانتیگراد بوده و اگر این مقدار به بیش 
از ۴0 درجه سانتیگراد برسد گفته می شود که فرد دچار 
گرمازدگی شدید شده است؛ همچنین دمای بدن 
نباید از 3۵ درجه سانتیگراد نیز کمتر باشد.حسینی در 
خصوص عائم ابتا به گرمازدگی، اظهار کرد: افزایش 
دمای بدن، سردرد، سرگیجه، تپش قلب، تند نفس 
کشیدن، ضعف و خستگی، درد عضات، استفراغ و 
حالت تهوع و غش کردن از عائم گرمازدگی است.وی 
با بیان این که عائم این بیماری در همه سنین یکسان 
است، گفت: کودکان و نوزادان، سالمندان، زنان باردار 
و افراد دارای بیماری های جدی آسیب پذیرتر بوده 
و جزو گروه های پرخطر هستند.این پزشک عمومی 

با بیان روش های درمان اولیه فرد گرمازده شده، بیان 
کرد: اولین اقدام، کاهش هر چه سریع تر دمای بدن 
فرد است، به همین علت فرد گرمازده باید به جای 
خنک منتقل شده، لباس های اضافی او را در آورده و 
در صورت به هوش بودن فرد به او مقدار زیادی آب داد.

وی افزود: اگر شخص بی هوش باشد، نمی توان به او آب 
داد بلکه  می توان دمای بدن وی را با شستن بدن با آب 
سرد یا خنک کردن آن با یک حوله مرطوب  کاهش داد؛ 
همچنین باید ضربان وی را چک کرده و تا زمان بهبود 
نسبی در کنار فرد ماند.حسینی با اشاره به راهکارهای 
پیشگیری از گرمازدگی، بیان کرد: نوشیدن آب خنک، 
پرهیز از بیرون رفتن از خانه در ساعات گرم روز، نماندن 
در زیر تابش مستقیم آفتاب، پوشیدن لباس های 
گشاد و به رنگ روشن و استفاده از کولر و پنکه برای 
خنک کردن، از روش های پیشگیری از گرمازدگی 
است.وی خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که با انجام 
ندادن اقدامات مراقبتی مناسب، گرمازدگی پیشرفت 
کرده و به غش کردن به علت گرما تبدیل می شود؛ در 
این صورت به مغز و سایر اندام های حرارتی بدن آسیب 

رسیده و حتی می تواند  به مرگ فرد منجر شود.  

برخی از مواد خوراکی قلیایی و ضد التهابی 
می تواند به بهبود سامت مبتایان به زخم معده 
کمک کند. مصرف این غذاها در واقع یک مکمل عالی 
برای درمان زخم معده است.زخم معده از ضایعاتی 
است که در غشای مخاطی معده ایجاد می شود. علت 
این ضایعات ترشح بیش از حد اسید است. شایع ترین 
علت زخم معده هلیکوباکترپیلوری یا مصرف بیش از 
حد برخی داروها نیز می تواند باشد.با این حال انواع 
مختلفی از غذاها وجود دارند که می توانند با تنظیم 

pH معده، این عارضه را تسکین دهند:

 هویج
هویج یکی از سبزیجات توصیه شده برای بیماران 
مبتا به زخم معده است.هویج خواص قلیایی دارد و 
اسید معده را از بین می برد. هویج را می توانید به صورت 
آب هویج، پوره هویج و یا سااد هویج مصرف کنید. 
این سبزی فوق العاده سوزش و ریفاکس اسید را 

کنترل می کند.
   سیب

 سیب سرشار از مواد مغذی ضروری با خاصیت 
دارویی است. سیب دارای اسیدهای آلی است که 

تنظیم کننده سیستم گوارش هستند. مصرف سیب 
برای تسکین زخم معده، گاستریت، یبوست و اسهال 

توصیه می شود.
    آلوئه ورا

 کریستال های موجود در آلوئه ورا خواص 
ضدمیکروبی دارند.مصرف آلوئه ورا منجر به مهار 
رشد بیش از حد باکتری  هلیکوباکترپیلوری می شود 

و اجزای آسیب دیده بافت معده را ترمیم می کند.
   موز

موز غنی از نشاسته و ترکیبات قلیایی است که 
پس از جذب در بدن، pH را تنظیم معده را تنظیم 
می کنند.خوردن موز سبب توقف زخم مخاطی 
معده شده و بافت های آسیب دیده را ترمیم می کند. 
مصرف این میوه ریفاکس اسید و گاستریت را نیز 

کاهش می دهد.
   سیب  زمینی

 سیب زمینی سرشار از نشاسته، فیبر و آنتی اکسیدان  
برای بهبود فرایند هضم است. خاصیت قلیایی این گزینه 
غذایی التهاب را کاهش داده و به بهبود بافت های تحریک 

شده توسط اسید کمک می کند. 

تحقیقات نشان می دهد مصرف غذاهای غنی 
از فیبر، یعنی مصرف بیش از 30 گرم فیبر در طول 
روز باعث می شود تا خطر مرگ و بروز بیماری های 
نتقال کاهش چشمگیری پیدا کند. غیرقابل  ا

پژوهش های متخصصان نیوزلندی ثابت کرد که 
مصرف بیش از 30 گرم فیبر در طول روز در پیشگیری 
از ابتا به بیماری های غیرقابل  انتقال و افزایش طول 
عمر موثر است.وجود فیبرهایی چون غات کامل، 
حبوبات، سبزیجات و میوه ها در رژیم غذای طبیعی 
می تواند تاثیر بسیار خوبی بر سامت بدن داشته 
باشد.همچنین نتایج این تحقیقات نشان می دهد 
مصرف غذاهای غنی از فیبر بین 1۵ تا 30 درصد هر 
نوع مرگ ومیر و حتی مرگ های ناشی از بیماری های 
قلبی وعروقی را کاهش می دهد.عاوه بر این بروز 
بیماری های قلبی وعروقی، سکته مغزی، دیابت 
نوع 2 و سرطان روده بزرگ را بین 16 تا 2۴ درصد 
کاهش می دهد.افزایش مصرف فیبر با کاهش وزن 
و کلسترول همراه بوده درحالی که این اثر در مصرف 
کم فیبر یا استفاده از فیبرهای مصنوعی یا عصاره های 
فیبری خیلی کمتر خواهد بود.پروفسور »جیم مان«، 

سرپرست تیم تحقیق در رابطه با نتایج این تحقیقات 
می گوید: »یافته های ما شواهد متقاعدکننده ای 
برای دستورالعمل های تغذیه ای و تمرکز بر افزایش 
فیبر رژیمی و جایگزینی غات کامل به جای غات 
تصفیه شده ارائه می دهند.این گونه رژیم های غذایی 
خطر مرگ ومیر و بروز طیف وسیعی از بیماری های 
مهم را کاهش می دهد.« او در ادامه افزود: »تمام مواد 
غذایی غنی از فیبر که نیاز به جویدن دارند و تاثیرات 
مثبتی بر روده ها می گذارند، باعث افزایش احساس 
سیری و کنترل وزن شده و می توانند بر میزان چربی 
و قند بدن نیز تاثیرگذار باشند.هضم و تجزیه فیبرها 
توسط باکتری های روده بزرگ صورت می گیرد که 
این عمل دارای اثرات مفیدی همچون محافظت از 
روده در مقابل ابتا به سرطان است.« مصرف روزانه 
بین 2۵ تا 29 گرم فیبر برای بدن مفید بوده و کفایت 
می کند، اما داده ها نشان می دهد مصرف بیش ازحد 
فیبر در رژیم غذایی می تواند از بدن در برابر بیماری ها 
بیشتر حفاظت کند. محققان اعام کردند که افزایش 
مصرف فیبر به حفاظت بدن در برابر سکته مغزی 

و ابتا به سرطان سینه نیز کمک بسزایی می کند.

بیماری های مرتبط با گرما تغذیه  و  زخم معده افزایش طول عمر با مصرف   فیبر

نقرس شایع ترین نوع آرتریت التهابی است که از تجمع اسیداوریک در بدن ناشی می شود. این عارضه هیچ درمانی ندارد و تنها 
با رژیم غذایی و درمان های خانگی کنترل می شود.در این بیماری سطح اسیداوریک افزایش یافته و باعث تشکیل کریستال هایی 
می شود که در مفاصل تجمع پیدا می کنند. درد شست پا یکی از مهم ترین نشانه های نقرس است. تورم و درد مچ پا، زانوها، پاها، 
مچ دست و آرنج نیز از دیگر عائم این بیماری است.اسیداوریک ماده زایدی است که از تجزیه برخی مواد غذایی به خصوص 

پروتئین ها در بدن تولید می شود.تصفیه اسیداوریک در بدن توسط کلیه ها انجام می شود و این ماده مضر با ادرار دفع می شود؛ 
ولی زمانی که مقدار آن زیاد باشد، فرآیند تصفیه و دفع با موفقیت انجام نمی شود و مقدار اضافی آن در بدن انباشته می شود.افزایش 

غلظت اسیداوریک در خون در نهایت تبدیل به کریستال های )دانه های بلوری( اورات می شود که در اطراف مفاصل و بافت های نرم تجمع 
می یابد.این کریستال های سوزنی شکل مسئول التهاب و عائم دردناک نقرس هستند. این عارضه هیچ درمانی ندارد و تنها با رژیم غذایی و 

درمان های خانگی کنترل می شود.برخی از مهم ترین راهکارهای کنترل نقرس عباتنداز:

درمان نقرس با چند راهکار 

افزایش 
مصرف 
منیزیم 
منیزیم عنصری 
برای کاهش التهاب 

است و دفعات و شدت 

حمات نقرس را کاهش 

می دهد، از طرفی این ماده 

معدنی میزان اسیداوریک را 

کاهش می دهد.اسفناج، انواع بادام 

و آجیل و آووکادو منبع غنی منیزیم هستند.

مصرف گیاس و آب گیاس
بر اساس گزارش مبتایان به نقرس، مصرف گیاس و آب آن درد ناشی از نقرس را به 
میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این ماده غذایی به هضم اسیداوریک کمک می کند.

گیاس حاوی یک آنتی اکسیدان به نام آنتوسیانین است و براساس آمار، مصرف گیاس 
احتمال حمله نقرس را 3۵ درصد کاهش می دهد.

مصرف کرفس
کرفس خاصیت ضدالتهابی دارد و از فعالیت یک نوع آنزیم جلوگیری می کند. این آنزیم 
اسیداوریک تولید می کند.مطالعات صورت گرفته در سال 2018 میادی نشان می دهد 

عصاره کرفس منجر به کاهش اسیداوریک می شود.

ریشه زنجبیل
مصرف زنجبیل و دم کرده آن یک روش برای کاهش التهاب و کاهش حمات نقرس است. 
از طرفی می توان مناطق آسیب دیده ناشی از نقرس را با زنجبیل مالش داد تا درد و التهاب 

کاهش یابد.

گزنه
مصرف گزنه از مدت ها قبل برای دیابت و بیماری های قلبی توصیه 
شده است. مطالعات جدید نشان می دهد این گیاه به صورت دم کرده 
برای کاهش حمات نقرس موثر است.عدم درمان نقرس به تدریج 
باعث آسیب به مفاصل و کلیه ها می شود. بیماری شایع نقرس بیشتر در 
مردان و در سنین ۴0 تا ۵0 سال دیده می شود.داشتن سابقه خانوادگی 
نقرس، اضافه وزن، داشتن مشکات کلیوی، قرارگرفتن در معرض 
سرب، مصرف برخی داروها به خصوص داروهای مدر یا نیاسین از عوامل 

خطر ابتا به نقرس هستند.

تغییر رژیم غذایی
رژیم غذایی مدیترانه ای و کاهش دهنده فشارخون، 
مهم ترین روش برای جلوگیری از حمات نقرس است؛ 
زیرا این رژیم غذایی خاصیت ضد التهابی دارد.آجیل، 
سبزیجات، انواع میوه ها، حبوبات، ماهی و اسیدهای 
چرب امگا 3 در این رژیم غذایی گنجانده شده است.

مصرف غذاهای شور، فرآوری شده، چرب و شیرین با 
افزایش التهاب، نقرس را تشدید می کنند.مصرف آب 
کافی در روز و حداقل 8 لیوان برای جلوگیری از رسوب 

اسیداوریک توصیه شده است.

اینفوگرافیک:  طا امیری



کنــدوکــاو

»هنـگ کنـگ« بزرگتریـن مرکز مالـی دنیا 
در جنـوب چین کـه این روزهـا به صحنـه تقابل 
دو جریـان اصلـی تبدیـل شـده اسـت بـار دیگر 
شـب و روز گذشـته عرصه خودنمایـی موافقین 
و مخالفیـن قانـون اسـترداد بـود قانونـی کـه 
خانم »کـری لـم« رئیـس اجرایـی ایـن منطقه 
می گوید »مرده اسـت« امـا معترضین همچنان 
آرام نمی گیرنـد. بـه گـزارش ایرنـا، ایـن روزهـا 
خیابان هـای هنگ کنـگ محل حضـور دو گروه 
اسـت گـروه نخسـت کـه مخالـف ایحـه قانون 
اسـترداد مجرمیـن بـه چیـن هسـتند و گـروه 
دوم یعنـی حامیـان دولـت فعلـی هنـگ کنگ 
کـه خـود را مدافعـان هنـگ کنـگ می داننـد و 
راهپیمایی هـای خـود را بـا ایـن عنـوان، برگزار 
می کننـد. اعتراضـات در منطقـه ویـژه اداری 
هنـگ کنـگ از ۱۹ خرداد امسـال شـروع شـد، 
عـده ای از جوانـان هنگ کنگـی در اعتـراض بـه 
ارائـه ایحـه »اسـترداد مجرمیـن به چیـن« در 
پارلمـان ایـن منطقـه، تظاهرات هایـی برگـزار 
کردنـد آنهـا معتقـد بودند ایـن ایحه کـه اجازه 
اسـترداد مجرمیـن بـه چیـن را ممکـن می کند 
موجب بـه خطـر افتـادن اسـتقال هنگ کنگ 
می شـود. دولـت محلـی هنـگ کنـگ بعـد از 
اعتراض مردم منطقه تصمیـم گرفت این ایحه 
پیشـنهادی را به مدت نامحدود بـه حالت تعلیق 
در آورد امـا معترضـان همچنـان بـه تظاهـرات 
ادامـه می دهنـد و هرازگاهـی خیابان هـای 
بزرگتریـن مرکـز مالـی جهـان را بـه تصـرف 
خـود در می آورنـد. معترضـان، پیش تـر بـرای 
دور جدیـد تظاهرات علیـه دولت محلـی در روز 
یکشـنبه، فراخوان داده بودند اما گـروه مدافعان 
هنـگ کنـگ نیـز بیـکار ننشسـتند و فراخوانی 
مشـابه برای روز قبـل از ایـن تجمع یعنـی برای 
روز شنبه منتشـر کردند.آن طور که خبرگزاری 
شـینهوا گزارش کرده اسـت بعـد از ظهر شـنبه 
بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شـهروندان هنگ کنگی 
با وجـود باران شـدید، بـرای بیان خواسـته های 
خود مبنی بر »مخالفت با خشـونت، پشـتیبانی 
از پلیـس، دفـاع از قانونمداری و تأمیـن امنیت و 
آرامش«، گردهمایی گسـترده ای به اسم »دفاع 
از هنـگ کنـگ« برگـزار کردنـد تـا پشـتیبانی 
اکثـر شـهروندان هنـگ کنـگ از حفـظ نظـام 
اجتماعـی بـر اسـاس قوانیـن و با کمـک پلیس 
و خواسـته قلبـی آنـان بـر حفـظ صلـح، امنیت 
و آرامـش جامعـه هنـگ کنـگ را اعـام کننـد. 
شـهروندان از بخش های »جزیره هنگ کنگ«، 
»شـبه جزیـره کوئولـون« و »سـرزمین های 
جدیـد« شـهر کنـگ کنـگ، در پـارک تامـار 
محل اصلـی برگـزاری گردهمایـی با سـر دادن 
شـعارهایی، پرچم هـای ملـی چیـن بـا رنـگ 
روشـن و پرچم هـای منطقـه اداری ویـژه هنگ 
کنگ را به دسـت گرفتـه بودنـد بنـدر ویکتوریا 
در نزدیکـی مـکان اصلـی برگـزاری گردهمایی 
هـم شـاهد حضـور قایق هـای ماهیگیـری بـا 
پرچم ها و شـعارهایی درباره همیـن گردهمایی 
بـود. در ایـن میـان نماینـدگان انجمن هـای 
بازرگانـی هنگ کنگ بیـش از همه نگـران ادامه 
تجمعـات غیرقانونـی هسـتند آنها درخواسـت 
دارنـد تمام اعضـای جامعـه هنگ کنـگ تاش 
خـود را بـرای احیـای هـر چه سـریع تر شـرایط 
مطلوب تجاری بـه کار بندند. با پایـان تظاهرات 
مدافعـان هنـگ کنـگ در عصـر روز شـنبه، این 
بار نوبـت به تجمـع مخالفان رسـید آنهـا تجمع 
خـود را از بعدازظهـر یکشـنبه آغـاز کردنـد و تا 
پاسـی از شـب خیابان هـا را در اختیـار گرفتـه 
بودنـد کـه در نهایـت بـه درگیـری بـا پلیـس 
منجـر شـد.اعتراضات در هنـگ کنگ همیشـه 
به آرامـی برگزار شـده اسـت اگـر برخـی اوقات 
خشـونتی هم در ایـن تظاهرات روی داده اسـت 
چندان بزرگ نبوده اما تظاهرات شـب دوشـنبه 
معترضـان در هنگ کنگ بـه درگیری بـا پلیس 
کشـیده شـد و پلیس مجبـور شـد با پرتـاب گاز 
اشـک آور آنـان را پراکنـده کنـد. پلیـس بـرای 
پایـان و اتمـام راهپیمایـی معترضیـن خـط 
پایانـی در نظـر گرفتـه بـود امـا آنـان بـا نادیده 
گرفتـن ایـن محدودیت هـا و عبـور از خـط 
پایـان، خـود را بـه سـاختمان مرکـزی دولـت 
چین رسـاندند و شـروع به پرتـاب تخم مـرغ به 
سـمت ایـن سـاختمان کردنـد دولـت مرکزی 
چیـن، برخـی کشـورهای خارجـی از جملـه 
آمریـکا و بریتانیـا را بـه تحریـک شـهروندان 
هنـگ کنگـی بـرای تظاهرات هـای خشـونت 
آمیـز متهـم کـرده اسـت. سـازمان دهنـدگان 
این تظاهـرات معتقدند بیـش از ۴۳۰ هـزار نفر 
در آن شـرکت کردنـد، امـا پلیـس شـمار آنها را 
زیر ۱۴۰هـزار نفر می دانـد. در ۴۵روز گذشـته 
هنگ کنگ یکشـنبه ها تقریباً شـاهد تجمعات 
و اعتراضـات خیابانـی بـوده اسـت تحلیلگـران 
معتقدند کـه خشـونت معترضـان در تظاهرات 
شـب گذشـته به رغم اینکـه از نظر تعـداد کمتر 
از روزهـای دیگـر بودنـد امـا از تظاهرات هـای 
دیگر بیشـتر بوده اسـت کـه زنگ خطـری برای 
افزایش تنش ها در این شـهر است.کارشناسـان 
معتقدنـد تـداوم اعتراضـات باعـث فلج شـدن 
این منطقـه تجـاری، تعطیلـی ادارات و اختال 
در عملیـات تجـاری در این شـهر می شـود و بر 
اقتصاد آن تاثیـر می گـذارد و ضربه ای بـر ثبات 
و شـکوه هنـگ کنـگ وارد می کند.منطقـه 
خودمختار هنـگ کنگ با هفـت میلیون و ۲۳۰ 
هزار نفر جمعیت، شـهری جزیـره ای در جنوب 
چیـن و از مهم تریـن بازارهـای مالـی و تجـاری 
آسـیا و جهان به شـمار می رود این شـهر از سال 
۱۸۴۲ تـا ۱۹۹۷ جـزو مسـتعمرات امپراتوری 
بریتانیا بـود ولی در سـال ۱۹۹۷ و پـس از پایان 
یافتن پیمان پیشـین بـه جمهـوری خلق چین 
پیوسـت.منطقه هنـگ کنـگ در کنـار ماکائـو 
یکی از دو منطقه تقسـیماتی ویژه در جمهوری 

خلـق چین اسـت.

هنگکنگوتداومناآرامیها

بلوک حاکم متعلق به نخست وزیر ژاپن همانطور که پیش بینی می شد در انتخابات مجلس ُعلیای پارلمان این کشور توانست اکثریت کرسی ها را به دست بیاورد 
اما در نهایت این بلوک و همپیمانانش نتوانستند اکثریت دو سومی ازم برای آغاز کردن فرآیند بازبینی در قانون اساسی ژاپن را کسب کنند.به گزارش خبرگزاری 

رویترز، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که در دسامبر ۲۰۱۲ دور فعلی نخست وزیری اش را آغاز کرد، وعده داده اقتصاد ژاپن را با یک شروع مجدد روبه رو کرده و 
مواضع نظامی و دفاعی ژاپن را تقویت کند. 

13جهـان
در حال حاضر دو نامزد برای تصدی پســت نخست وزیری 
سودان در دوره انتقالی مطرح شــده اند که در این میان شانس 
نامزد ائتاف گروه های آزادی و تغییر بــا توجه به حمایت این 
گروه ها از او و توانمندی اقتصادی و مقبولیت مردمی وی برای 
تکیه بر صندلی نخست وزیری ســودان بیشتر از رقیبش یعنی 
کاندیدای حزب نداء است.به گزارش ایسنا، شبکه اسکای نیوز 
با انتشار گزارشی درباره تحوات و مسأله انتخاب نخست وزیر 
سودان نوشــت: چهار حزب از میان پنج حزب تشکیل دهنده 
ائتاف گروه هــای آزادی و تغییر دربــاره کاندیدای خود برای 
تصدی پست نخســت وزیری ســودان در دوره انتقالی توافق 
کرده  و عبداه حمدوک را که یک چهره اقتصادی است، معرفی 
کرده اند.در مقابل، عمر الدقیر، رئیس حزب کنگره ســودان از 
سوی حزب نداء انتخاب شده که متشکل از احزاب اپوزیسیون 
و گروه های مسلح است. در سند توافق سیاسی که اخیراً توسط 
شورای نظامی انتقالی و ائتاف گروه های آزادی و تغییر امضا شد، 
به این گروه ها اجازه داده شــده که نخست وزیر و اعضای دولت 
انتقالی را از میان افراد دارای صاحیــت انتخاب کنند تا دوره 
انتقالی که انتظار می رود سه سال و ســه ماه به طول بینجامد، 
اداره کنند. ازجمله اسامی که در دوره گذشته برای تصدی پست 
نخست وزیری سودان مطرح شد، می توان به عبداه حمدوک، 
منتصر الطیب، اســتاد دانشــگاه دانشکده پزشــکی دانشگاه 
خارطوم، مضوی ابراهیــم، فعال در نهادهــای جامعه مدنی و 
عمر الدقیر اشــاره کرد.اما طولی نکشــید که مضوی ابراهیم و 
منتصر الطیب از این لیست خارج شدند. دلیل انصراف ابراهیم 
ماحظات برخــی از اعضای گروه هــای آزادی و تغییر بود، اما 
الطیب به دنبال بازنگری حزب نداء در تصمیم خود و جایگزین 

کردن عمر الدقیر به جای وی از این لیست خارج شد.
 بیشترین شانس

با توجه به شرایط، تعیین حمدوک به عنوان نخست وزیر به 
دلیل توافق میان چهار حزب تشکیل دهنده ائتاف گروه های 
آزادی و تغییر از جمله انجمن مشاغل که تظاهرات ها را از همان 
ابتدا راهبری می کرد، تقریباً قطعی اســت.در همین راســتا، 
منابعی در ائتاف گروه هــای آزادی و تغییر تأکید کرده اند که 
شانس الدقیر برای تصدی پســت نخست وزیری سودان تقریبا 
صفر بوده، چراکه وی شخصیتی حزبی است. این منابع گفتند 
که الدقیر حتی در صورتی که حزب نداء بتواند همپیمانانش در 
گروه های آزادی و تغییر را متقاعد کند، اما با مخالفت شــورای 
نظامی انتقالی در شــورای حاکمیتی مواجه خواهد شــد که 
پیش تر تأکید کرده بــود، دولت و به ویژه نخســت وزیر باید از 
افراد دارای صاحیت و به دور از احزاب سیاســی باشد. ماهر ابو 
الجوخ، تحلیلگر مسائل سیاســی معتقد است که حمدوک به 
منصب نخست وزیری نزدیک تر است، چراکه عاوه بر مقبولیت 
بین المللی و منطقــه ای از حمایت چهار حــزب اصلی از پنج 
حزب تشکیل دهنده ائتاف گروه های آزادی و تغییر برخوردار 
است و همچنین مورد قبول شــورای نظامی و ملت سودان نیز 
هست. کمال بواد، رهبر حزب بعث سودان و از رهبران ائتاف 
گروه هــای آزادی و تغییر اظهارات ابو الجــوخ را تأیید می کند 
و معتقد اســت که حمدوک به دلیل تجربه زیــادش در زمینه 
حکومتداری و فعالیت های سیاســی، از شانس بیشتری برای 
تکیه بر صندلی نخست وزیری این کشور برخوردار است. بواد 
می گوید که صاحیت اقتصادی حمدوک مهمترین شــاخص 
برای کاندیداتوری اســت، چراکه بزرگترین چالش پیش روی 

دولت آینده مسائل اقتصادی خواهد بود.
 چالش های سیاسی

با این حال، ناظران معتقدند که پرونده های سیاسی از اهمیت 
کمتری نسبت به امور اقتصادی برخوردار نیستند، چراکه دولت 
انتقالی سودان با چالش های سیاسی مختلفی از جمله برقراری 
صلح داخلی، عادی ســازی روابط بین المللی، رفع تحریم های 
آمریکا و حذف نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم 
مواجه خواهد بود.در همین راستا، ابوالجوخ معتقد است، اولین 
آزمون خارجی که دولت انتقالی با آن مواجه خواهد شد، نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آتی در نیویورک است. 
این نشست به منزله آزمایش رهبران جدید سودان در این محفل 
بین المللی اســت تا میزان بهره برداری اقتصادی و سیاســی از 
آن برای بهبود روابط خارجی ســودان مشخص شود.اما درباره 
چالش های داخلی، این تحلیلگر بر این باور است که بزرگترین 
چالش داخلی پیش روی دولت آینده سودان مسأله فساد است؛ 
به ویژه اینکه مقابله با آن گامی به سوی بهبود اوضاع اقتصادی و 
از بین بردن دولت عمیق محسوب می شود.بواد نیز معتقد است 
که دولت آتی ســودان با اراده واقعی و تکیه به جنبش مردمی 
و هماهنگی بــا آن می تواند از این چالش ها عبــور کند، اما این 
چالش ها به ویژه دستیابی به توافقنامه صلح با گروه های مسلح 
و متوقف کردن جنگ و بررسی ریشــه های آن بزرگ و عمیق 

خواهند بود.

چهکسینخستوزیرسودانمیشود؟
فــــرا رو

در صورتی که او تا ماه نوامبر به نخست وزیری 
ادامه دهد تبدیل به پرســابقه ترین نخست وزیر 
تاریخ ژاپــن خواهد شــد.برآورد مقام های ژاپن 
نشان داده که میزان شــرکت رای دهندگان در 
انتخابات اخیر مجلس ُعلیای پارلمان این کشور 
موســوم به مجلس مشــاوران به زیر ۵۰ درصد 
رسید و این اتفاق برای نخستین بار از سال ۱۹۹۵ 
برای یک انتخابات در سطح کشوری در ژاپن رخ 
می دهد. این میزان کم شــرکت رای دهندگان 
نشان می دهد که بسیاری از آنها انتخابات را جذاب 
نمی دانند و در عین حال ایــن میزان در رده دوم 
رکوردهای کمترین سطح شرکت رای دهندگان 
در انتخاباتی در ژاپــن از زمان جنگ جهانی دوم 
تاکنون محسوب می شود.در این انتخابات، حزب 
لیبرال دموکرات متعلق به شینزو آبه نخست وزیر 
ژاپن و حزب کومیتو همپیمان رده پایین ترش از 
مجموع ۱۲۴ کرسی مورد رقابت دراین انتخابات 
۷۱ کرسی را کسب کردند.این در حالی است که 
مجلس ُعلیای پارلمان ژاپن مجموعا ۲۴۵ کرسی 
دارد. با این حال شــبکه ان اچ کــی ژاپن گزارش 
کرد، بلوک حاکــم و همپیمانانش نتوانســتند 
مجموع ۸۵ کرســی که برای دستیابی به یک اَبَر 
اکثریت دو سومی نیاز داشتند را در این انتخابات 
به دســت بیاورند؛ اکثریتی که برای آغاز کردن 
فرآیند بازبینی در قانون اساسی صلح محور ژاپن 
به هدف دادن مشروعیت بیشتر به مفهوم ارتش 

در این کشــور نیاز داشتند.شینزو آبه اظهار کرد 
که در مجموع کلیت این پیروزی نشان می دهد 
رأی دهندگان از تغییر قانون اساسی ژاپن برای 
نخستین بار از زمان تصویب آن در دوران پس از 
جنگ جهانی دوم حمایت می کند. شینزو آبه در 
مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی، بعد از مشخص 
شــدن پیروزی ائتافش در این انتخابات اظهار 
کرد که افزایــش مالیات فــروش از ۸ درصد به 
۱۰ درصد در ماه اکتبر را برنامه ریزی کرده و این 
مساله برای نظام امنیت اجتماعی و کسب اعتماد 
بین المللی ضرورت دارد.او گفت که رای دهندگان 
در انتخابات اخیر نشــان دادند که از آغاز مناظره 
در مورد طرح پیشــنهادی او بــرای بازبینی در 
قانون اساسی صلح طلب ژاپن حمایت می کنند.

او خاطر نشان کرد: البته ما نمی توانیم زمان چنین 
تغییری در قانون اساســی را به صورت قطعی در 
نظر بگیریم و من مایل هستم که سرانجام در طول 
دوره ی نخســت وزیری ام اصاح قانون اساسی 
را عملی کنم.دوره رهبری شــینزو آبه بر حزب 
لیبرال دموکرات تا سپتامبر ۲۰۲۱ ادامه خواهد 
داشت. یکی از برنامه هایی که شینزو آبه در دوره 
نخست وزیری اش در نظر داشته اما تاکنون موفق 
به اجرایی کردن آن نشده اصاح بندی در قانون 
اساســی ژاپن مشهور به بند ۹ اســت که به ژاپن 
اجازه داشــتن یک ارتش را نمی دهد و صرفاً آن 
را مجاز به داشتن نیروهای مسلح دفاع شخصی 

کرده است. با این حال احتمال می رود که شینزو 
آبه برای جلب نظــر قانونگذاران مخالف دیگر به 
منظور حمایت از طرح پیشــنهادی خود برای 
اصاح این بند قانون اساسی و گنجاندن موضوع 
ارتش در آن تاش کند.در عین حال گزارش شد 
که در این انتخابات دو نامزد معلول ویلچرنشین 
نیز دو کرسی را در مجلس ُعلیای ژاپن به دست 
آوردند. این نشــان دهنده تغییر نگرش ژاپنی ها 
نســبت به افراد معلول است در حالی که معمواً 
در این کشــور افراد معلول در وضعیتی منفعل 
قرار می گرفتند.یکی از این کاندیداهای پیروز، 
یاســوهیکو فوناگو، معاون رئیس یک شــرکت 
اســت که به ارائه مراقبت هــای درمانی و دیگر 

مراقبت ها برای افراد سالمند و بیمار می پردازد 
و خودش نیز مبتا به بیماری فلج ALS اســت؛ 
نوعی بیمــاری نورولوژیکــی پیش رونده که در 
آن بیماران به تدریج کنترل اکثر عضاتشــان را 
از دست می دهند.پیش از این نیز یک قانونگذار 
مجلس ســفای پارلمان ژاپن بعــد از آنکه یک 
 ALS کرسی را برنده شده بود مبتا به بیماری
شد، اما تاکنون هیچ کاندیدایی وجود نداشته که 
بعد از احراز ابتایش به این بیماری در انتخابات 
وارد و پیروز شود و کرسی کسب کند. کاندیدای 
دیگر نیز به نام ایکو کیمــورا مبتا به فلج مغزی 
است. هر دوی این کاندیداها متعلق به یک حزب 

مخالف کوچک هستند.

با وجود پیروزی در انتخابات مجلس مشاوران

ائتاف آبه از کسب اکثریت دو سومی 
در بخشی از پارلمان باز ماند

ارتش های هند و پاکســتان با اتهام زنی علیه یکدیگر، دور 
تازه ای از درگیری ها در نوار مرزی که منجر به کشته و مجروح 
شدن چند نفر شده را آغاز کردند. ارتش های هند و پاکستان از 
صبح دوشنبه دور تازه ای از درگیری و تیراندازی سنگین علیه 
هم را آغاز و هرکدام دیگری را به نقض آتش بس متهم کرده است.

به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک« در گیری های جدید در خط 
کنترل نظامی میان بخش های تحت کنترل هند و پاکستان در 
ایالت »جامو« و »کشمیر« از صبح دوشنبه ازسرگرفته شد. این 
در حالی است که روز شنبه نیز به دلیل تیراندازی بین طرفین، 
یک نظامی پاکستان کشــته و چهار هندی نیز مجروح شدند.

به نوشته اســپوتنیک، یک مقام ارتش هند در این زمینه گفت 
که دســتکم یک نظامی هندی پس از نقض آتش بس از سوی 
پاکستان کشته شد. ارتش پاکستان نیز متقابا روز شنبه هند را 
به شلیک راکت و گلوله خمپاره از مواضع خود به مناطق »باتال«، 
»ساتوال«، »نیکیال« و »جاندروت« متهم و ادعا کرد ارتش هند 

مناطق غیر نظامی را هدف گرفته است.

وقوع انفجاری مهیب، صبح دوشــنبه در »موگادیشــو« 
پایتخت سومالی تلفات جانی و مالی سنگینی برجا گذاشت. 
به گزارش »خبرگزاری فرانسه« در این انفجار دست کم ۱۷ تن 
کشته و ۲۸ نفر نیز مجروح شــدند. این انفجار صبح دوشنبه 
در یک ایســتگاه ایســت وبازرســی واقع در جاده منتهی به 
فرودگاه بین المللی »آدم عدی« رخ داد. بعد از این انفجار گروه 
تروریستی »الشباب« مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اخیرا نیز 
یک گروه مسلح با حمله به هتلی در شهر ساحلی »کیسمایو« 
در سومالی ۲۶ نفر را کشــته و ۵۶ نفر را زخمی کردند. گروه 
تروریستی الشباب با برعهده گرفتن مسئولیت این انفجار اعام 
کرد که یک عامل انتحاری به این هتل حمله کرده و به دنبال آن 
تعدادی از عناصر این گروه شروع به تیراندازی کرده اند. گروه 
تروریستی الشباب سال ۲۰۱۱ از موگادیشو بیرون رانده شد و 
سیطره خود بر بسیاری از پایگاه ها را از دست داد، اما با این حال 
همچنان یک تهدید امنیتی خطرناک است و عناصر آن هر از 

چند گاهی عملیات  انفجاری در سومالی و کنیا اجرا می کنند.

نیروهای شــرق لیبی موســوم به »ارتش ملی لیبی« تحت 
فرماندهی خلیفه حفتر دیروز دور جدید حمله گسترده به طرابلس 
را آغاز کردند. نیروهای حفتر روز دوشــنبه حمله گســترده به 
پایگاه های نیروهای دولت وفاق ملی در مناطق عین زاره، الخله و 
وادی الربیع در جنوب طرابلس پایتخت لیبی را آغاز کردند.شبکه 
الجزیره با اعام این خبر گزارش کرد که این حمات پس از انتشار 
فایل صوتی »صالح اعبوده« رئیس اتفاق عملیات نیروهای حفتر 
در شــبکه های اجتماعی که طی آن دستور حمله به طرابلس را 
صادر کرد، آغاز شــد.خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبی 
است که از فروردین گذشــته در عملیاتی نظامی علیه پایتخت، 
تاش می کند طرابلس را اشــغال کنــد. طرابلس تحت کنترل 
دولت »وفاق ملی« لیبی است که سازمان ملل آن را نماینده لیبی 
می داند.مرکز اطاع رسانی تیپ ۷۳ وابسته به حفتر نیز از پیشروی 
نیروهای حفتر به سمت همه محورها خبر داد.در این بیانیه آمده 
است که نیروهای حفتر به طور گسترده در حال پیشروی به سمت 

عین زاره و محور وادی الربیع هستند.

تبادل آتش سنگین 
میان ارتش هند و پاکستان

 حمله تروریستی در سومالی 
با ۱7 کشته و ۲8 مجروح

 حمات نیروهای حفتر
 به پایتخت لیبی

گرچه تاش هفته گذشــته دموکرات های 
مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب قطعنامه 
استیضاح ترامپ با شکســت مواجه شد اما این 
دموکرات ها هنوز کوتــاه نیامده اند و به تاش 
خودشان برای طرح استیضاح ادامه می دهند.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، 
رهبران دموکرات مجلــس نمایندگان آمریکا 
چهارشــنبه گذشــته تاش برای استیضاح 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریکا را به 
تعویق انداختند اما این مســاله موجب نشد تا 
قانونگذاران حامی اســتیضاح دست از تاش 
بکشــند و تاش های آنها با توقف کامل، هنوز 
فاصله بسیاری دارد.تعداد دیگری از دموکرات ها 
نامشــان را به لیســت درخواســت کنندگان 
استیضاح اضافه کردند و این تعداد به بیش از یک 
 سوم اعضای این حزب رسیده است. ال گرین، 
از دموکرات های مجلس نماینــدگان آمریکا 

که رأی استیضاح هفته گذشــته را به جریان 
انداخت، به بررســی مجدد این مساله تهدید 
کرده است. اســتیو کوهن، نماینده دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا هم که مفاد استیضاح 
را در کنگره پیشین معرفی کرد، می گوید قصد 
تکرار ایــن کار را دارد و احتماا این اقدام را بعد 
از تعطیــات طوانی مــاه اوت انجام می دهد. 
کوهن به پایگاه هیل گفت: کل سال روی آن فکر 
کرده ام و موارد پیشینی که داشتیم دربرگیرنده 
تمامی مســائلی بود که او در نوامبر ۲۰۱۷ و در 
زمان فایل کردن این موارد مرتکب شــده بود و 
گمان می کنم شــامل مهمترین اقدامات قابل 
اســتیضاح او بوده باشــد. او ادامه داد: احتماا 
دوباره در پاییز اینها را فایل کنم اما این به دیگر 
رفتارهای او که قابلیت استیضاح داشته باشد، 
بســتگی دارد؛ البته اگر کار دیگری انجام دهد 
که انتظار دارم انجام دهد. تشــدید تاش های 

دموکرات ها برای عزل رئیس جمهوری آمریکا 
می تواند مســاله غامضی که نانســی پلوسی، 
رئیس دموکرات مجلــس نمایندگان آمریکا و 
تیم رهبری او با آن مواجه هستند، عمیق تر کند؛ 
آنها مسیر حساسی را در پیش گرفتند که از میان 
سست کردن استیضاح، که اکثر رای دهندگان 
مخالف هســتند، بدون تحریک یــک پایگاه 
لیبرال که روز به روز با رفتار ترامپ بر خشمشان 
افزوده می شود و استراتژی عدم فشار رهبران 
دموکرات، می گذرد.نانسی پلوسی و مقام های 
ارشد حزبش یک رویکرد تحقیقاتی روش مند 
را می پذیرنــد که بازتاب تحقیقــات کمیته ها 
درباره اقدامات ترامپ باشد و از جمله مواردی 
که به تحقیق رابرت مولر درباره مداخله روسیه 
در انتخابات ۲۰۱۶ مرتبط می شــود، شــامل 
شود. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ساعاتی 
پیــش از رای گیری روی قطعنامه اســتیضاح 

ال گرین گفته بود: ما شــش کمیته داریم که 
روی حقایق مرتبط با سوء اســتفاده از قدرت، 
مانع تراشــی در اجرای عدالت و مابقی مواردی 
که رئیس جمهوری آمریــکا احتماا درگیر آن 
شده بود، کار می کنند. مســیری که ما در آن 
قرار داریم، بسیار جدی است.هنوز شمار رو به 
رشدی از دموکرات های آمریکایی از یک اقدام 
جســورانه تر برای اجرای تحقیقات استیضاح 
حمایت می کنند و دســت کم چهار قانونگذار 
به جمع کسانی پیوستند که از استیضاح رهبر 
جمهوری خواه کاخ ســفید حمایت می کنند. 
بدین صورت، تعــداد دموکرات هــای حامی 
استیضاح به ۸۷ تن رسیده است. تعداد اعضای 
این لیســت احتماا پس از شهادت رابرت مولر 
در کمیته هــای قضائــی و اطاعاتی مجلس 
نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه)۲۴ ژوئیه( 

افزایش می یابد.

پافشاری دموکرات های آمریکا بر استیضاح ترامپ

سه شنبه 
1398 . 5 .1 
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سال  سوم 
a شماره 498  r m a n m e l i . i r

وزیر خارجه ترکیــه دیروز دوشــنبه اعام کرد که ســامانه های 
خریداری شده اس ۴۰۰ روسیه تا اوایل سال ۲۰۲۰ در ترکیه مستقر و 
عملیاتی می شود. »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه در بحبوحه 
تنش ها بین این کشور با آمریکا بر سر خرید سامانه اس ۴۰۰ روسیه از 
آغاز عملیاتی شدن این ســامانه در اوایل سال آینده میادی خبر داد و 
همچنین تحریم های احتمالی واشنگتن علیه آنکارا به دلیل خرید این 
سامانه را »غیرقابل قبول« خوانده است. بنا بر گزارش »رویترز«، وزیر 
خارجه ترکیه در مصاحبه با شبکه »خبر تی جی آر تی« این کشور درباره 
مواضع آمریکایی ها علیه خرید ســامانه اس۴۰۰ روسیه از سوی آنکارا 
اعام کرد، ســامانه های پدافند هوایی اس۴۰۰ اوایل سال ۲۰۲۰)دی 
و بهمن ۱۳۹۸( عملیاتی خواهند شــد. مولود چاووش اوغلو با اشاره به 
اقدام دولت آمریکا در کنار گذاشتن ترکیه از برنامه تولید جنگنده اف 

۳۵ گفت، شــرکای حاضر در این برنامه با تصمیم آمریکا برای تعلیق 
ترکیه از این برنامه موافق نیســتند. این مقام ارشد ترکیه ای همچنین 
اعام کرد که آنکارا از دونالد ترامپ و دولت آمریکا انتظار دارد که بر سر 
اختافات درباره خرید سامانه اس۴۰۰، با توسل به قانون »کاتسا« علیه 
ترکیه تحریم اعمال نکند. چاووش اوغلو افزود، درباره اینکه آیا آمریکا 
به دنبال اعمال تحریم ها علیه ترکیه باشد یا نه، تردیدهایی وجود دارد 
چرا که رئیس جمهور این کشــور خواهان این کار نیست. وزیر خارجه 
ترکیه البته تاکید کرد که این کشور اعمال تحریم آمریکا علیه ترکیه به 
دلیل اختافات درباره اس۴۰۰ را »غیرقابل قبول« می داند و در صورت 
اعمال تحریم از سوی واشنگتن، آنکارا تافی خواهد کرد. ترکیه ۲۱ تیر 
از ورود اولین محموله سامانه روسی اس ۴۰۰ به این کشور خبر داده بود 
اما این اقدام با واکنش های منفی آمریکا و ناتو مواجه شده است.مولود 

چاووش اوغلو در بخش دیگری از مصاحبه دیروز خود به ســفر »جیمز 
جفری« نماینده ویژه آمریکا در امور ســوریه به آنکارا هم اشاره کرد.او 
اعام کرد، در صورتی که یک »منطقه امن« در شــمال ســوریه ایجاد 
نشود و تهدیدات علیه ترکیه ادامه یابند، آنکارا در شرق رودخانه فرات 
به عملیات نظامی دست خواهد زد. وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه 
این کشور با آمریکا برای ایجاد این »منطقه امن« در امتداد مرز ترکیه 
و سوریه در حال مذاکرات بوده است، ابراز امیدواری کرد که در نتیجه 
رایزنی های دولت ترکیه با هیات آمریکایی به ریاست جیمز جفری در 
آنکارا دو طرف به یک توافق در این زمینه دست یابند.پیشتر واشنگتن 
در توضیح سفر جیمز جفری به آنکارا اعام کرده بود که او طی دیدارهای 
دو روزه با مقام های ترکیه ای در خصوص سوریه و »نگرانی های مشروع 

ترکیه« رایزنی خواهد کرد. 

آنکارا:  اس ۴۰۰ اوایل سال ۲۰۲۰ در ترکیه عملیاتی می شود

نـتـــز ا پــــر

کمیســیون مرکزی انتخابــات اوکراین اعــام کرد که با 
شــمارش ۳۰.۹ درصد آرای اخذ شــده از صندوق های رأی 
گیری، حزب خادم ملت به رهبری وادیمیر زلنسکی )رئیس 
جمهوری اوکرایــن( ۴۲.۱۵ درصد آرا را به دســت آورد.به 
گزارش ایرنا، کمیســیون مرکزی انتخابات اوکراین دوشنبه 
اعام کرد: پس از حزب زلنســکی، حزب »مخالفان خواهان 
زندگی« مخالف دولت به رهبری یوری بویکو ۱۲.۷ درصد آرا 
را به دست آورد و در مکان دوم قرار گرفت.حزب همبستگی 
اروپایی به رهبری پترو پروشــنکو ۸.۷ درصد آرا، حزب خانه 
پدری به رهبــری خانم یولیا تیموشــنکو ۸.۲ درصد و حزب 
صدا به رهبری سویاتســاو واکارچوک)آهنگســاز (۶.۴۱ 
درصد آرا را به دســت آوردند.این پنج حزب با کسب بیش از 
پنج درصد آرا به پارلمان اوکرایــن راه می یابند.حزب خادم 
ملت متعلق به رئیس جمهــوری اوکراین برای اینکه اکثریت 
کرسی های پارلمان را به دست آورد نیاز به کسب بیش از ۵۰ 
درصد آرا دارد بنابراین بنظر می رسد حزب زلنسکی با حدود 
۲۳۸ کرسی، اکثریت پارلمان را به دست آورده است.رئیس 
جمهوری اوکراین اعام کرده است که حزبش به هیچ حزب 
یا بلوک انتخاباتــی ائتاف نخواهــد کرد.انتخابات پارلمانی 
زودهنگام اوکراین روز یکشنبه برگزار شد و ۲۲ حزب و بلوک 
با یکدیگر رقابت کردند.به عقیده کارشناســان، احزابی که به 
پارلمــان راه می یابند به غیر از خادم ملــت که تحت رهبری 
زلنســکی قرار دارد بــرای رئیس جمهوری مشــکل آفرین 

خواهند بود.

پارلماناوکراینبهدستزلنسکیافتاد



کـوتـاه حوادثی

فرمانده انتظامی خنج، گفت: مردی که با ورود 
به منزل یکی از شهروندان اقدام به سرقت یک کیلو 
طا و جواهرات کرده بود با تاش ماموران دستگیر 
شد. سرهنگ  کرامت ا... کریمی خبری پلیس، بیان 
کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طاجات از یک 
منزل مســکونی و ایجاد رعب و وحشت در مردم، 
دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه 
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات 
اولیه به سرنخ هایی در این پرونده دست یافتند و 
پس از تحقیقات فنی، سارق حرفه ای را شناسایی 
و دستگیر کردند.این مقام انتظامی با بیان اینکه 
متهم تحویل مراجع قضائــی و از آن طریق روانه 
زندان شد، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این 
ســارق حرفه ای، یک کیلو طای مسروقه کشف 
شد.فرمانده انتظامی خنج، خاطرنشان کرد: پلیس 
این شهرســتان به مجرمان اجازه نخواهد داد تا 
امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند و با آنها 

برخورد قاطع و قانونی می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از مرگ ۲ تن 
هنگام بریدن یک اصله درخت کهنسال در بخش 
الموت شرقی خبر داد.ســرهنگ  رسول فراهانی 
اظهارداشت: در پی اعام مرکز پیام ۱۱۰ مبنی بر 
وقوع سقوط درخت کهن سال روی ۲ کارگر مرد و 
مرگ آنان در یکی از روستا های بخش الموت شرقی 
بافاصله عوامل واحد گشت یگان انتظامی الموت 
شــرقی در محل اعامی حاضر شدند.وی در ادامه 
افزود: با حضور ماموران انتظامی و انجام تحقیقات 
مشخص شد هنگام بریدن یک اصله درخت کهنسال 
توسط فردی در محل اعامی با توجه به کهنسال 
بودن درخت، پس از بریدن درخت، متاســفانه با 
سقوط درخت بر روی ۲ کارگر ۵۲ و ۳۸ ساله باعث 
مرگ آنها شده است.فرمانده انتظامی شهرستان 
قزوین در پایان گفت: پیکر ۲ متوفی برای بررسی 
بیشتر توســط عوامل امدادی به پزشکی قانونی 

منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان، گفت: سواری 
سمند به شدت با 4 عابر پیاده در محور تندران - 
تیران برخورد کرد که متاسفانه یکی از آنها در دم 
فوت و ۳ نفر دیگر نیز مجروح شدند.ســرهنگ 
حســین پورقیصری، اظهارداشت: پس از تماس 
یکی از شهروندان با ســامانه ۱۱۰ پلیس و اعام 
تصادف یک سواری با چندین عابرپیاده در محور 
تندران - تیران بافاصله گشت بررسی صحنه های 
تصادفات جاده ای پلیــس راه نجف آباد به محل 
اعزام شــد.وی افزود: در اثر این حادثه رانندگی،    
یکی از عابران در دم فوت و ۳ عابر دیگر نیز به شدت 
مجروح و برای اقدامات درمانی به بیمارســتان 
منتقل شدند.این مقام انتظامی بیان داشت: علت 
وقوع این حادثه رانندگی توســط کارشناســان 
تصادفات جاده ای، تخطی از ســرعت مطمئنه و 
عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعام 
شده اســت.رئیس پلیس راه اصفهان در پایان به 
رانندگان توصیه کرد: با سرعت مجاز و مطمئنه 
رانندگی کنیــد و در همه حال بــه جلو و اطراف 
توجه داشته باشید تا انشاءا... شاهد وقوع حوادث 

جاده ای نباشیم.

با تاش ماموران پلیس آگاهــي دورود یک 
سارق محتویات خودرو با ۲۰فقره سرقت دستگیر 
شد.سردار حاجي محمد مهدیان نسب گفت: در 
پي وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو 
در شهرســتان دورود، بررسي موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار عوامل انتظامي وپلیس آگاهي 
شهرستان قرارگرفت.وي تصریح کرد: ماموران 
پلیس آگاهي شهرســتان با انجــام تحقیقات 
گسترده یک ســارق را با هماهنگي مقام قضائي 
شناســایي و در عملیاتــي غافلگیرانه در محل 
ســکونتش دســتگیر کردند.فرمانده انتظامي 
اســتان ادامه داد: متهم در بازجویي فني پلیس 
و مواجهه با دایل ومستندات به ۲۰فقره سرقت 
محتویات خودرو اعتراف که محل هاي ســرقت 
بازسازي ومال باختگان شناسایي شدند.وي در 
پایان با توصیه به شهروندان درخصوص رعایت 
نکات پیشــگیرانه اظهارداشت: سارق به مراجع 

ذي صاح معرفي شد.

دستگیری سارق با یک کیلو طا

مرگ ۲ تن هنگام قطع  درخت

تصادف سمند با 4 عابر 

دستگیری سارق محتویات خودرو 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: مراقب دام 
کاهبرداران در سایت های درج آگهی و فروش کاا 
باشید. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در تشریح 
این خبر گفت: به دنبال طرح شکایت شهروند خانمی 
در این پلیس پرونده در دستور کار کارشناسان قرار 
گرفت.شاکی در توضیح شکایت خود بیان کرد: در 
ســایت درج آگهی و فروش »دیوار« به کاایی که 
مورد نیازم بود برخورد نمودم، سپس با فرد فروشنده 
تماس تلفنی گرفتم، ایشان بسیار موجه و متین با 
من صحبت نمود، بنا به درخواست فروشنده قرار 
شد ابتدا کاا به آدرس پستی من ارسال شود پس از 
تایید و پسندیدن کاا، پول به حساب فروشنده واریز 

شود و در این بین فروشنده از من درخواست نمود 
فقط مبلغ کرایه پیک را به حسابی که از طریق درگاه 
پرداخت بانکی ایشان بود، انتقال دهم، ولی غافل از 
اینکه این دامی مخفی و پیچیده برای دسترسی به 
حساب بانکی من بود، چون به او اعتماد کردم مبلغ 
ناچیزی از طریق درگاه بانکی به حساب متهم واریز 
نمودم، ولی ناگهان در عرض چند دقیقه بعد متوجه 
خالی شدن تمامی موجودی حساب بانکی ام به مبلغ 
۱۸ میلیون ریال شدم و هر چه با وی تماس گرفتم، 
پاسخ نداد.سرهنگ کاظمی در ادامه گفت: ماموران 
پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه شدند متهم با 
درست داشتن درگاه جعلی شبیه سازی شده بانک 

با درج کاا در سایت »دیوار« با افراد متقاضی ارتباط 
گرفته و پس از ثبت مشخصات دارنده حساب بانکی 
در صفحه جعلی طراحی شده، در گام بعدی اقدام 
به دسترسی و ســرقت موجودی حساب می نمود 
و توانسته بود با این ترفند مبلغ ۱۸ میلیون ریال از 
حساب شاکی سرقت کند.رئیس پلیس فتای تهران 
در ادامه گفت: موضوع در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت و ماموران در بررسی اولیه متوجه شدند متهم 
با ترفندی زیرکانه بــرای پنهان ماندن هویتش در 
فضای مجازی، اقدامات خود را از طریق آی پی های 
VPN انجام می داده و با این شــگرد قصد مخفی 
نمودن خود در این فضا را داشــته، ولی با اقدامات 

مهندسی کارآگاهان پلیس فتا طراح سایت جعلی 
به نام )م.ص( ۳۱ ساله شناسایی شد و طی هماهنگی 
با دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای، متهم در یک 
قرار صوری دستگیر و به پلیس انتقال یافت.متهم در 
اظهارات خود به ایجاد صفحه جعلی و هدایت کاربران 
و افراد متقاضی و با انگیزه کسب درآمد گفت: برخی 
از شهروندان به راحتی مورد اغفال صحبت های من 
می شدند و از روی اعتماد در این دام قرار می گرفتند 
حتی برخی از افراد قصد واریز پول به عنوان بیعانه و 
پیش پرداخت را داشتند، ولی من قبول نمی کردم 
و این باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران می شد و 
من هم با استفاده از فیلترشکن  قصد انحراف نمودن 
ذهن پلیس را داشتم و فکر نمی کردم روزی در دام 

خود گرفتار شوم.

دستگیری عامل کاهبرداری ۱۸ میلیونی در »دیوار«

     سه  شنبه 14حـوادث  
1398 . 5 .1 
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معاون مبــارزه با جرایم جعــل و کاهبرداری پلیــس آگاهی از 
دستگیری ۱۰ عضو یک شرکت هرمی موسوم به »کیونت«، خبر داد. 
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور گفت: ۲۷ تیرماه امسال، فردی به 
پلیس آگاهی پایتخت به همراه پرونده ای از دادسرای ناحیه ۳۱ تهران 
مراجعه و به کارآگاهان اعام داشــت: برادرم »جاسم« ۲۵ ساله ۱۶ 
تیرماه از شهر آبادان برای استخدام و مشغول به کارشدن در سازمان 
گمرکی به تهران آمد و طی تماسی عنوان داشت برای رهن خانه نیاز 
به مبلغ 4۰ میلیون تومان پول دارد که مبلغ را تهیه و به حســاب وی 
واریز کردیم تا اینکه ارتباطش با خانواده قطع شد و در آخرین روز ها 
چند پیامکی حاوی اینکه امکان تماس گرفتن، بیرون رفتن و... ندارم 
را به من فرستاد و به این موضوع مشکوک شدم و شکایتی به دادسرا 
برای پیداشدن برادرم کردم.وی با بیان اینکه کارآگاهان در تحقیقات 
اولیه دریافتند که برادرش گرفتار شرکت هرمی »کیونت« شده افزود: 
با بررسی های انجام شده مخفیگاه برادر شــاکی در محدوده خلیج 
شناسایی و با کسب مجوز قضائی او به همراه ۹ نفر دیگر در محل دستگیر 
شدند.معاون مبارزه با جرایم جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت 
عنوان داشت: شــرکت هرمی »کیونت« با تغییر عنوان و رویه این بار 
تحت عنوان استخدام در شرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب عضو 
عمدتا جوان می کند و پس از جذب عضو، اعضای فعال در این شرکت به 
بهانه عدم امکان استخدام، اعضای جدید شرکت را به فعالیت در زمینه 
بازاریابی شبکه ای تشویق کرده و در چند جلسه آموزشی برای عضو های 
جدید می گذارند و در نهایت به بهانه واهی خرید تور های مســافرتی 
خارجی از افراد مبالغی مابین ۳۰ تا 4۰ میلیون تومان دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: پس از دریافــت این مبالغ، عضو های فعال، عضو های 
جدید را به بهانه دریافت سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان، 
بستگان و یا سایر اعضای خانواده می کنند تا فعالیت خود را گسترش 
دهند.سرهنگ تقی پور خاطرنشان کرد: کلیه متهمان با صدور قرار 
قانونی از سوی مقام قضائی روانه زندان شدند. وی به خانواده ها هشدار 
داد که هرگونه استخدام در سازمان های دولتی از طریق رسانه های 
جمعی اعام می شود، در صورت تماس یک دوست قدیمی در مورد 
استخدام در این سازمان ها و وسوسه و دعوت فرزند شما به تهران به 
نیت فرد در عضوگیری برای شرکت های هرمی شک کرده و مانع پاسخ 

مثبت فرزندتان به این دعوت شوید.

فرمانده انتظامي استان گلستان از دســتگیري سارق حرفه ای 
و اعتراف وی بــه ۳۳ فقره ســرقت قطعات خودرو در شهرســتان 
علی آبادکتول خبر داد.سردار روح اامین قاسمی، گفت: در پي وقوع 
چندین فقره ســرقت قطعات خودرو و با توجه بــه اهمیت موضوع، 
دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار تیمي از ماموران انتظامی 
و پلیس آگاهی علی آبادکتول قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی ادامه 
داد: در این راستا ماموران با بررسي شیوه سرقت ها و انجام یک سری 
اقدامات اطاعاتي موفق شــدند، سارق ســابقه دار را شناسایي و در 
عملیاتی موفقیت آمیز وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.فرمانده 
انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس و پس 
از مشاهده مستندات غیرقابل انکار به ۳۳ فقره سرقت قطعات خودرو 
در علی آبادکتول اعتراف کرد.سردار قاسمی در پایان با اشاره به معرفی 
سارق به مراجع قضائی، تصریح کرد: استان گلستان محل امنی برای 

فعالیت مجرمان نیست.

فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از انهدام باند ســارقان 
حرفه ای با 4۰ فقره ســرقت در فردیس و غرب استان تهران خبر 
داد. سرهنگ بیژن جنتی در تشــریح این خبر گفت: در پی ارجاع 
یک فقره پرونده شکایت مبنی بر ســرقت از یک مرکز تجاری در 
فردیس، پیگیری موضــوع به صورت ویژه در دســتورکار پلیس 
آگاهی شهرستان فردیس قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات اولیه 
از مالباخته محرز شد که وی به یکی از همسایه  های خود مظنون 
اســت که با هماهنگی مقام قضائی  به پلیــس آگاهی احضار و در 
بازجویی های ماموران منکر هرگونه سرقت شد که با توجه به اینکه 
هیچ مدرکی از وی در دست نبود رها شــد، اما با توجه به اظهارات 
ضدونقیض وی به صورت نامحســوس تحت کنترل قرار گرفت.

ســرهنگ جنتی گفت: کارآگاهان پس از چندیــن روز مراقبت و 
تحت نظر قراردادن نامبرده را در حال فروش لوازم صوتی - تصویری 
و خانگی مشــاهده کرده و متهــم را در یک عملیــات غافلگیرانه 
دستگیر کردند و در بازرسی از منزل وی، تعداد زیادی لوازم مسروقه 
کشف شد.وی ادامه داد: متهم در مواجهه با مدارک موجود به ناچار 
لب به اعتراف گشوده و به 4۰ فقره سرقت از منازل و اماکن تجاری 
در مناطق مختلف شهر فردیس و غرب استان تهران با همدستی 
۲ نفر دیگر اعتراف کرد که با تاش  شبانه روزی کارآگاهان تمامی 

اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: بــرای انتقال وجه، کپی 
یا عکس کارت بانکی نیاز نیســت؛ شــماره کارت کفایت می کند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت وگو 
با فارس، درخصوص حفاظت از اطاعات شــخصی و عدم انتشار و 
اشتراک گذاری تصویر کارت بانکی اظهارداشــت: از نظر امنیتی و 
عقانی حکم می کند که افراد اطاعات شــخصی خود را حفاظت 
و نگهداری کرده و از انتشار مشــخصات یا تصاویرکارت بانکی خود 
در فضای مجازی بپرهیزند.رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: 
برای انتقال پول فقط داشتن شــماره کارت کفایت می کند و نیازی 
به داشــتن cvv۲ و تاریخ انقضا نیست؛ پس ازم نیست که عکس 
کارت بانکی خود را به بهانه واریز پول در اختیار دیگران قرار دهیم. وی 
با بیان این مطلب که در هر کارت بانکی ۵ پارامتر وجود دارد تصریح 
کرد: 4 پارامتر در روی کارت نقش بســته و فقط یک پارامتر که رمز 
دوم است، می ماند که چرخه کامل شود و دست کاهبرداران برای 
خالی کردن حساب باز شود.سرهنگ کاظمی گفت: با انتشار تصویر 
کارت بانکی عما اطاعات کارت به راحتی در اختیار کاهبرداران و 
سوءاستفاده کنندگان قرار گرفته و کافی  است آنها رمز دوم را از طرق 
مختلف به دست آورده و  به راحتی سرقت اینترنتی خود را انجام دهند. 
وی با بیان این مطلب که مواردی از کاهبرداری با این شکل و شمایل 
به پلیس اطاع داده شده، از شــهروندان درخواست کرد که عکس 

کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند .

هشدار درباره شگرد جدید
 شرکت هرمی »کیونت«

سرقت  قطعات خودرو 

انهدام باند سارقان حرفه ای 

تلنگر

خبر

هشدار

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت گفت: 
سارقی که با ارتباط با دختران جوان مجرد و دادن 
وعده ازدواج طا هــای آنان را ســرقت می کرد، 
دستگیر شــد. ســرهنگ کارآگاه کامیار چهری 
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی پایتخت گفت: 
در ساعت ۱۱و۳۰ دقیقه روز ۳۰ خردادماه امسال 
با تماس تلفنی خانمی جوان به مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰، ماموران کانتری ۱۰۳ گاندی از 
سرقت طا های دختر جوان )النگو( توسط فردی به 
هویت »کامران« ۳۰ ساله مطلع شدند، که شکایت 
طرح شده برای کشــف جرئیات پرونده به پایگاه 
سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.این مقام 

انتظامی عنوان کرد: شاکی پس از حضور در پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: چند روز 
پیش از طریق فضای مجازی )تلگــرام( با مردی 
جوان ۳۰ ساله که خود را »کامران« و مهندس برق 
معرفی می کرد، آشنا شدم.این فرد مدعی بود که در 
شرکت خصوصی مشغول به کار است تا اینکه بعد از 
گذشت چند روز صحبت کردن؛ باهم قرار ماقات 
حضوری در پارک طالقانی گذاشتیم، عکس های 
او را در پروفایلش دیده بودم که فردی خوش تیپ 
و موجه بود و آن روز هم وی با تیپ بسیار موجهی 
به پارک آمد، ناخودآگاه به وی اعتماد کردم.شاکی 
ادامه داد: این مرد در مورد اینکه تحصیاتم چیه؟، 

چرا ازدواج نکردی و... باهم  صحبت کردیم که در آخر 
وی پیشنهاد ازدواج به من داد و من هم قبول کردم. 
ناگهان »کامران« یک چاقو از جیبش در آورد و زیر 
گلویم گذاشت و به زور ۶ النگویی که در دست داشتم 
را گرفت. من بهت زده شدم، واقعا غافلگیر شدم که در 
یک لحظه »کامران« متواری شد.این مقام انتظامی 
در خصوص شناسایی و دستگیری متهم توضیح 
داد: کارآگاهان با شنیدن اظهارات شاکی، تحقیقات 
پلیســی را آغاز و در پایش هــای اطاعاتی موفق 
شــدند هویت واقعی و مخفیگاهش را شناسایی 
کنند.سرهنگ چهری با بیان اینکه متهم در یکی 
از شهر های شمالی کشور ساکن بود، تصریح کرد: 

در تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم تاکنون 
چندین مرتبه با وعده واهی ازدواج از دختران مجرد 
سرقت کرده است.رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی 
افزود: با هماهنگی مقام قضائی، متهم در ۲۷ تیرماه 
زمانی که به پارکی در محدوده خیابان جشــنواره 
تهران مراجعه کرده بود، دستگیر و برای تحقیقات 
تکمیلی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
منتقل شد.وی افزود: »کامران« در بازجویی های 
تکمیلی به جرم ارتکابی اعتــراف و اظهارکرد: با 
استفاده از فضای مجازی )تلگرام( خانم های مجرد 
را شناسایی می کردم و به بهانه آشنایی قرار ماقات 
می گذاشتم. پس از مدتی گفت وگو طاهایشان را 
سرقت و بافاصله از محل متواری و به شهر خودمان 
در شمال کشور برمی گشتم. متهم ادامه داد: حدود 
دو ماه است که سرقت می کنم و طا های سرقتی 
را به فردی حدودا 4۰ ساله در مرکزشهر به قیمت 
پایین تر از قیمت واقعی می فروختــم و پول آن را 
صرف خوشــگذرانی می کردم.سرهنگ چهری 
با اشــاره به اینکه متهم تاکنون به 4 فقره سرقت 
اعتراف کرده است، گفت: در ۲۹ تیرماه مالخر اموال 
مســروقه نیز در خیابان صفا شناسایی و دستگیر 
شــد. کارشناســان ارزش ریالی اموال مسروقه را 
۵۰۰ میلیون ریال برآورده کرده اند.رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به 
دستگیری سارق و مالخر طا های سرقتی، هر دو 
متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس هشتم 
دادســرای ناحیه ۳4 تهران برای انجام تحقیقات 
تکمیلی و شناسایی سایر شاکیان پرونده در اختیار 
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار دارند.

سرقت طا و جواهرات دختران مجرد با وعده ازدواج
سال سوم

a شماره 498 r m a n m e l i . i r

فرمانده انتظامی اســتان خراسان شمالی از دســتگیری ۶ کاهبردار 
حرفه ای با کشف ۱4 فقره کاهبرداری به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷4۵ میلیون 
ریال در استان خبر داد.سردار علیرضا مظاهری  گفت: در پي شکایت جمعی 
از شهروندان مبني  بر اینکه افرادی با سوءاســتفاده از اعتماد آنان اقدام به 
کاهبرداری به روش فروش مال غیر و جعل دســته چک کرده اند، موضوع 
به  صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وي با 
اشاره به اینکه ماموران با استفاده از شگردهای فنی و پلیسی موفق شدند، 
محل اختفای کاهبرداران را مورد شناســایی قرار دهنــد، افزود: در یک 
عملیات کاما غافلگیرانه هر ۶ متهم دســتگیر و برای تکمیل تحقیقات به 
مقر انتظامی منتقل شدند.این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه 
متهمان در تحقیقات به عمل آمده به ۱4 فقــره کاهبرداری به ارزش ۱۳ 
میلیارد و ۷4۵ میلیون ریال  شهروندان اعتراف کردند، تصریح کرد: متهمان 
بعد از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.فرمانده انتظامی استان 
خراسان شمالی با اشاره به اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که باعث مختل شدن 
امنیت و آرامش شهروندان شود، برخورد می  کند، گفت: شهروندان در صورت 
مشاهده هرگونه مورد مشکوک بافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ 

به پلیس اطاع دهند.

تشکیل پرونده میلیاردی
فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد از غرق شدن ۲ نفر  برای  کاهبرداری

به علت سقوط در استخر آب دانشگاه آزاد این شهرستان 
خبر داد.سرهنگ  محمدحسین باباکانی، با اعام این خبر 
گفت: در پي اعام مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر 
غرق شدن ۲ نفر در استخر آب دانشگاه آزاد اسامی واحد  
نجف آباد بافاصله ماموران انتظامي براي بررسي موضوع به 

محل حادثه اعزام شدند.این مقام انتظامي افزود: با حضور 
ماموران پلیس و تیم هاي امدادي در محل مورد نظر مشخص 
شد، ۲ مرد 4۵ و ۲۷ ساله در استخر آب سقوط و غرق شده اند.

وي با اشاره به اینکه یکی از این افراد درحال کارکردن اطراف 
استخر بوده که داخل آن سقوط  و دیگری نیز برای نجات او 
داخل آب می شود که هر ۲ نفر غرق می شوند، بیان داشت: 
جسد این افراد به بیرون از آب انتقال و برای اقدامات قانونی 

به پزشکی قانونی منتقل شد.

مرگ 2 نفر در استخر آب 

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری و اعتراف ۲ سارق 
مأمورنما با ۱۰۰ فقره سرقت در شهر قم خبر داد و گفت: با 
توجه به دستور قضائی مبنی بر انتشار تصویر بدون پوشش 
متهمان، مال باختگان می توانند برای شکایت به پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان قم مراجعه کنند.سردار عبدالرضا 
آقاخانی در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس، اظهارداشت: 
متهمان با پرسه زنی با خودروی پژو ۲۰۶ سفید در اطراف حرم 
طعمه های خود را از بین زائران خارجی انتخاب و با معرفی 
خود به عنوان پلیس درخواست بازرسي بدني و بررسی کیف 
شاکي را کرده و در فرصتی مناسب با سرقت کیف و محتوای 
داخل آن از محل متواری می شدند.فرمانده انتظامی استان 
قم، گفت: در ادامه با تاش ماموران پلیس آگاهی استان قم 
متهمان شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه 
دستگیر و در بازرسی از منزل این افراد بي سیم دستي و 
اسکناس هاي خارجي کشف شد.وی با بیان اینکه هر ۲ متهم 

به علت ارتکاب جرایم مشابه متعدد در استان های تهران، قم 
و البرز تحت تعقیب پلیس بودند، تصریح کرد: متهمان در 
تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف و با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی استان معرفی شدند.

سارقان  مامورنما را شناسایی کنید

فرمانده انتظامي شهرستان الیگودرز گفت: براثر بي احتیاطي والدین، دختر 
بچه ۶ ساله در رودخانه آبشار آب سفید غرق شد. سرهنگ عباس محمدی گفت: 
در پي اعام یک فقره غرق دختر بچه اي در رودخانه آبشار آب سفید الیگودرز، 
بافاصله ماموران انتظامي و امدادي به محل اعزام شدند.وي اظهارداشت: با حضور 
ماموران مشخص شد، خانواده اي برای تفریح به آبشار آمده بودند که متاسفانه 
براثر غفلت والدین دختر بچه ۶ ساله که کنار آب رودخانه مشغول بازی بود غرق 
و جان خود را از دست داده است. فرمانده انتظامي الیگودرز بیان داشت: تاش 
عوامل امدادي و اهالي محل جهت پیداشدن جسد ادامه دارد.سرهنگ محمدي 
گفت: در فصل تابستان خانواده ها در کنار رودخانه ها و آبشارها جهت تفریح و 
تفرج حضور پیدا مي کنند که این استقبال در صورت بي توجهي به موارد ایمني 
مي تواند خطرات ناگواري چون غرق شدگي را به دنبال داشته باشد و مي طلبد 

والدین مراقبت بیشتري از فرزندان داشته باشند.

دختر بچه 6 ساله غرق شد

برای انتقال پول، عکس کارت بانکی را 
منتشر نکنید

    عکس تزئینی است



گپ

ویژه

آرمان ملی:  تیــم پیکان با 
هدایت حســین فرکــی خود را 
برای حضور در فصل جدید لیگ 
برتر آمــاده می کند. ســرمربی 

خودروسازان در این خصوص صحبت کرد. 
   شرایط پیکان قبل از شروع مسابقات 

چگونه است؟
تیم پیکان در حاشــیه تهران در حال پیگیری 
تمرینات خود است. پیکان تیمی است که همواره 
از حواشی دور بوده اســت. تاش کادر فنی بر این 
بود تمرینات از یکم تیر شــروع و تــا پانزدهم تیر 
آماده سازی تیم ادامه  داشــته باشد.تا هفته سوم 
تمرینات به کار های تاکتیکــی روی آوردیم و در 
هفته چهارم نیز ۳ بازی تدارکاتی برگزار کردیم. از 
ابتدای همین هفته نیز وارد هفته پنجم تمرینات 
شدیم. در اردوی بروجرد به سر می بریم و به زودی 
در این اردو یک بازی تدارکاتــی برگزار خواهیم 

کرد.  
   در مورد یارگیری تیم پیکان برای لیگ 

نوزدهم  توضیح می دهید؟
 تیم ما حدود ۱۵ خروجی داشت و ۱۰ بازیکن 
نیز در نهایت اضافه شد. هماهنگ کردن این نفرات 
برای ما اهمیــت دارد تا در بازی هــای تدارکاتی 
بتوانیم به اهداف خودمان دســت پیــدا کنیم و 
بازیکنان قبلی با جدیــد تیم را به اوج هماهنگی و 

آمادگی برسانیم.  
   اهداف تیم برای لیگ جدید چیست؟

 بابت کسب  سهمیه آسیایی تاش خواهیم کرد 
و به آن فکر می کنیم، چرا که اتفاقی است که دور 
از دسترس هم نیست.فکرکردن به کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا شامل حال تمام تیم های لیگ 
برتری می شود، اما شرایط خاصی می طلبد، ما نیز 
براساس داشــته هایمان تاش می کنیم تا به این 

مهم دست پیدا کنیم.  
   در مورد استفاده از var  در مسابقات 

لیگ برتر چه نظری دارید؟
 ما موافق  شــرایط اســتانداردی هستیم که 
در دنیا رواج دارد که var نیز جزو آن می شــود. 
پشــت var در دنیا تجربیات متعــددی وجود 
دارد که نشــان می دهد در روند بازی های فوتبال 
تاثیرگذار است، بنابراین اســتفاده از کمک داور 
ویدیوئی درفوتبال ما اتفاق خوبی است و به کاهش 
اشتباهات داوری در لیگ ما کمک شایانی می کند. 
من شخصا موافق var هستم و امیدوارم سریعتر 
با انجام آموزش های ازم و فراهم کردن شــرایط 
سخت افزاری در لیگ به کار گرفته شود. اما بعید 
است کمک داور ویدیوئی تا هفته پنجم رقابت ها 

به لیگ برتر فوتبال اضافه شود.
   در مورد مارک ویلموتس سرمربی تیم 

ملی فوتبال ایران نظرتان چیست؟
 عملکرد ویلموتس را نمی توان اکنون قضاوت 
کرد و باید به او زمان داد. امــا او نگاه متفاوت تری 
نســبت به کارلوس کی روش به فوتبــال ما دارد. 
من در هر مقطعــی بازیکنانــم را در اختیار تیم 
ملی گذاشــتم، کما اینکه از نبود آنها در ترکیب 
تیمم دچار ضرر شدم. اما با ویلموتس مانند سایر 
بازیکنان برای در اختیار گذاشتن شاگردانم نهایت 
همکاری را خواهم داشــت، چرا که اولویت اصلی 

من تیم ملی است.  

عزیزا... محمدی در گفت وگو با شــبکه سوم 
ســیما مورد احتمال لغو جام شــهدا گفت: ما 
پیگیری هایی در این مورد داشتیم و جام شهدا 
چون به نام شــهدا برگزار خواهد شد، جلسه ای 
در این خصوص حواهیم داشــت و انشاءا... این 
جام برگزار می شــود. وی دربــاره کناره گیری 
ماشین سازی تبریز از این جام گفت: ما این مساله 
را شــنیدیم و به خاطر همین شرایطی که برای 
جام پیــش آمد اقدامی نکردیــم و رایزنی هایی 
را با باشــگاه های دیگر انجام داده ایم تا یک تیم 
دیگر را جایگزین ماشین ســازی کنیم. وی در 
مورد اینکه اتحادیه باشگاه ها دقیقا چه کارهایی 
را انجــام می دهد، گفت: خود اتحادیه از ســال 
77 تا اان فعالیت داشــته، چندین بار مدیران 
باشگاه ها را به کشــورهای مختلف برده است، 
اتحادیه مربیان و داوران را شکل داده، در بحث 
حرفه ای سازی و استانداردسازی به فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ کمک کرده ایم. در مسائل 
حقوقی و بازاریابی هم به آنهــا کمک کرده ایم. 
نایب رئیس اتحادیه در مورد اینکه این اقدام شما 
موازی کاری با سازمان لیگ و فدراسیون نیست، 
گفت: خیر، برخــی از کارها را ما  انجام می دهیم 
زیرا فدراسیون به دلیل آنکه درگیر اجرا است در 
برخی مســائل نمی تواند به تنهایی کار کند و ما 
کمک آنها می کنیم. در بحث نظام باشگاه داری 
 NGO و حرفه ای سازی باشگاه ها به عنوان یک
وارد می شــویم و زیرنظر وزارت کشور فعالیت 
داریم. محمدی درباره اینکه درودگر از او خواسته 
که شماره ثبت اتحادیه را اعام کنند، گفت: من 
اان نکته ای را می خواهم بگویم ســازمان لیگ 
برتر در ثبت شــرکت ها هنوز به نام من است و به 
همین دلیل در برخی مسائل درگیر آن شده ام. 
وی در مورد اینکه فعالیت شــما قانونی است یا 
نه، گفت: بله، ما زیر نظر وزارت کشــور فعالیت 
می کنیم. تا دو سال گذشته انتخابات داشتیم که 
درودگر برای دبیرکلی آن نامزد شد و رأی نیاورد 
و بعد وزارت کشــور او را خواســت ما سپس در 
کتابخانه ملی و با حضور نمایندگان وزارت کشور 
انتخابات را مجددا برگزار کردیم و کارها را  انجام 
می دهیم. اکنون بحث ماده ۱۰ احزاب در مجلس 

است و منتظریم که مجلس آن را تایید کند.

حسین  فرکی: 
پیکان به دنبال سهمیه آسیا  است! 

سازمان لیگ برتر هنوز به نام 
من  است

آرمان ملی: تاریخ آغاز نوزدهمین فصل رقابت های لیگ برتر مشخص نیست. در این بین برخی باشگاه ها موافق و برخی مخالف شروع دیرهنگام این مسابقات هستند. 
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 رفع  مشــکات مالی و دریافت مطالبات از فیفا تنها از عهده 
فدراســیون فوتبال برنمی آید و باید دولت به کمک فدراسیون 
بیاید. بحث پرداخت نشدن مطالبات فدراسیون هم مانند حضور 
بانوان در ورزشگاه جزو مواردی اســت که دولت باید برای حل 
آنها پای کار بیاید. شک نکنید با توجه به قوانین فیفا حرف این 
نهاد هم به کرسی می نشیند و در نهایت ما باید با اتخاذ راهکاری 
زمینه حضور بانوان و خانواده ها را در ورزشــگاه ها فراهم کنیم. 
با توجه به مسدودبودن حســاب ها و راه های بین المللی تبادل 
پول فوتبال دچار مشکل شده است و  وقتی فدراسیون فوتبال 
ایران نمی تواند میلیون ها دار پول خود را از فیفا بگیرد نه تنها 
مدیران فدراسیون بلکه عاقه مندان به فوتبال هم دچار مشکل 
می شوند چراکه در دراز مدت این موضوع سبب تضعیف فوتبال 
می شود.فدراسیون باید برای پرداخت حقوق سرمربی تیم ملی 
و اعزام تیم هایش به ســفر های خارجی ارز هزینه کند و وقتی 
نمی تواند حقش را بگیرد، باید از سوی دولت راهکاری برای رفع 
این مشکل اتخاذ شود. در شرایط فعلی دولت و وزارت ورزش باید 
به فدراسیون کمک کرده و معادل رقمی که از فیفا طلب داریم به 
این فدراسیون قرض بدهند و هر زمان شرایط دریافت طلب مان 
ایجاد شد آن پول را برای خودشان بردارند. فدراسیون فوتبال 
خصوصی و NGO اســت که طبق قوانین بین المللی دخالت 
دولت در آن ممنوع است، اما این موضوع به معنی ممنوع بودن 
کمک دولت یا وزارت ورزش به فدراســیون نیست. همین اان 
هم می بینید در شــرایطی که پول فدراسیون بلوکه شده دولت 
هم به کمک فدراســیون نمی آید که نباید این اتفاق رخ بدهد. 
باشگاه های سرخابی پایتخت  متعلق به وزارت ورزش و جوانان 
هستند و همانگونه که وزارت ورزش مکلف است پول مربیان شان 
را پرداخت کند به عنــوان متولی ورزش کشــور باید به کمک 
فدراسیون فوتبال هم بیاید و شرایط را برای پرداخت مطالبات 
مارک ویلموتس از هر طریقی که امکان دارد فراهم کند. تیم ملی 
فوتبال ایران متعلق به یک مملکت است و تیم من یا فدراسیون 
نیست. شــک نکنید با تدابیر وزارت امورخارجه مشکاتی که 
برای انتقال ارز به ایران وجود دارد در آینده حل می شــود و اگر 
اان دولت یا وزارت ورزش به فدراســیون پول بدهند، به زودی 
می توانند این پول را از فیفا بگیرند.مــا نمی توانیم تمام امور را 
گردن مدیران عامل پرسپولیس، استقال یا مدیران فدراسیون 
بیندازیم.رئیس فدراسیون فوتبال به تنهایی نمی تواند راهکاری 
برای رفع مشکل فعلی به کار بگیرد و باید همه به او کمک کنند. 
حتی همین افرادی که به عنوان اعضــای کمیته صدور مجوز 
حرفه ای و اســتیناف تعیین شــده اند با توجه به تجاربی که در 
عرصه مدیریت فوتبــال دارند می توانند راهــکار ارائه بدهند. 
در کل همه باید در این شرایط ســخت فکرهایمان را روی هم 
بریزیم و اجازه ندهیم فوتبال ضربه بخورد. تاج تاکنون هر کاری 
توانسته برای بازشــدن پول بلوکه شده فدراسیون انجام داده و 
با افراد مختلفی هم مذاکره کرده، اما با توجه به شرایط موجود 
نقش وزارت امورخارجه پررنگ تر می شود.حتی مانند کاری که 
پیش از این انجام شد و در ماجرای برجام میلیارد ها دار از طریق 
چمدان به ایران آمد، در نهایت باید فیفا را قانع کنیم که پول را به 
ایران بدهد تا آن را با چمدان به کشورمان بیاوریم! وزارت ورزش 
هم به عنوان متولی ورزش باید مبلغی را به فدراسیون اختصاص 

بدهد تا بتواند امور جاری اش را پیش ببرد.

   فارس: علیرضا بیرانوند که همراه این تیم در اردوی ترکیه 
حاضر شــده بود، هنوز به دنبال لژیونرشدن و بازی در اروپاست 
و این در حالی است که مربیان تیم پرسپولیس حساب ویژه ای 
روی این دروازه بان برای فصل آینده کرده اند. در قرارداد بیرانوند 
بندی وجود دارد مبنی بر اینکه این دروازه بان با داشتن پیشنهاد 
خارجی می تواند تیم پرســپولیس را ترک کند، اما مســئوان 
باشگاه پرسپولیس از این دروازه بان خواسته اند تا این بند مهم را 
از قراردادش پاک کند که البته بیرانوند موافق این مساله نیست 
و راضی به برداشتن این بند از قراردادش نشده است. این مساله 
نشان دهنده این است که بیرانوند کماکان شانس لژیونرشدن را 
برای خود قائل اســت و می خواهد این فرصت را از دست ندهد. 
به نظر می رسد تا هفته آینده وضعیت ماندن یا جدایی بیرانوند از 
پرسپولیس مشخص شود و باید دید که این دروازه بان ملی پوش 
حاضر می شود درخواست باشگاه پرسپولیس را برآورده کند و 

این بند از قرارداد او پاک خواهد شد یا نه.

   ماتیس دلیخت در گفت و گو با نشریه فوتبال اینترنشنال 
هلند، درباره انصراف یکی از مشــتریانش اعتراف جالبی انجام 
داد. پیش از قطعی شــدن انتقال 8۵ میلیــون یورویی دلیخت 
به یوونتــوس، شــایعات فراوانی دربــاره آینده ایــن بازیکن 
هلندی منتشــر و از تیم های مانند بارسلونا، منچستریونایتد و 
پاری سن ژرمن به عنوان مشــتریان او نام برد شد. در این میان 
خبری عجیب هم توسط نشریه میرر انگلیس منتشر شد مبنی بر 
اینکه منچستریونایتد به یک دلیل عجیب از رقابت برای خرید 
مدافع میانی آژاکس کنار کشــیده که اکنون کاپیتان ســابق 
آژاکس آن را تایید کرده است. این نشــریه مدعی شده بود که 
استعدادیاب باشگاه منچستریونایتد این تیم را از خرید دلیخت 
منع کرده، چرا که پدر او اضافه وزن دارد و ژن چاقی در خانواده 
دلیخت موروثی اســت.دلیخت در این خصوص گفت: هر روز 
داستان هایی جدید ساخته می شوند. یک بار هم خبری منتشر 
شد مبنی بر اینکه یک باشگاه از خرید من انصراف داده بود، چون 
پدرم بیش از اندازه چاق اســت و من هم ژن چاقی را از او به ارث 
برده ام و در آینده اضافه وزن پیدا خواهم کرد. این واقعا مسخره 
است. دلیخت سپس درباره رویکرد باشگاه پاری سن ژرمن برای 
عقد قرارداد بــا او که در نهایت موفق به انجام این کار نشــد هم 
تاکید کرد: مساله پول هرگز مهم ترین مساله در انتخاب گزینه ام 
نداشت. همه آنهایی که مرا می شناسند می دانند که پول هرگز 
آن عاملی نبــوده که مرا به یک طرف یا طرف دیگر بکشــاند. از 
این رو هر کسی می تواند نظر خودش را داشته باشد و من به آن 
احترام می گذارم اما واقعیت این است که برخی چیزهای خاص 

به شیوه ای بیان شدند که نمی شود آنها را خیلی جدی گرفت.

کمک وزارت ورزش  به  فوتبال 
یادداشــت

کوتاه

جهان

    سپاهان
مسعود تابش مدیرعامل باشــگاه سپاهان در 
خصوص اینکه رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای 
سازمان لیگ  اظهاراتی را در مورد اعتراض به تاخیر 
در شــروع لیگ مطرح کرد، گفت: مــن به تاخیر 
شــروع لیگ اعتراض نکردم. گفتم اگر مشخص 
شود که لیگ چه زمانی شروع می شود ما می توانیم 
برنامه ریزی کنیم. نمی دانم چرا وقتی صحبت از 
تاخیر لیگ می کنیم به بعضی ها برمی خورد. من 
گفتم اگر تاخیر لیگ طوانی باشــد برنامه ها به 
هم می ریزد اما اگر این تاخیــر نهایتا دو هفته ای 
باشد مشــکل خاصی پیش نمی آید. ضمن اینکه 
باید ورزشگاه های ما شرایط بهتری برای برگزاری 
مسابقات پیدا کنند. تابش در مورد رأی صادر شده 
توسط کمیته انضباطی برای خسارات وارد شده به 
خودروها و وسایل خبرنگاران در بازی نیمه نهایی 
جام حذفی مقابل پرسپولیس که در شهر اصفهان 
اتفاق افتاد و باشگاه ســپاهان به پرداخت حدود 
۱22 میلیون  تومان خسارت محکوم شد، گفت: 
بیشــتر این ماشــین ها در پارکینگ نبودند و در 
مسیر پارک شده بودند.آیا واقعا خسارت از سمت 
هواداران ما بوده اســت؟ طبیعی است که به این 
رأی اعتراض داشته باشیم، اما به هر حال مشکلی 
نیست و خسارت خبرنگاران را هرچه باشد پرداخت 
می کنیــم.وی در خصوص اینکه آیــا با پرداخت 
مبلغ اعام شده مشکلی ندارد، گفت: مشکل که 
در این شــرایط اقتصادی برای همه وجود دارد. ما 

به این رأی اعتراض داریم و حق مان اســت که به 
این رأی اعتراض کنیم. آقایــان اعام کردند که 
برایشان محرز شده این خسارت از جانب هواداران 
سپاهان بوده است.ما از آنها می خواهیم که بگویند 
دایلشان چیســت که می گویند برایشان محرز 
شده آنها هواداران سپاهان بودند؟ به هرحال اگر 
محرز شده و دایلی دارند که این خسارات از جانب 
هواداران سپاهان بوده، ما در مقابل قانون گردن مان 
از مو باریک تر است و هرچه اعام کنند آن را قبول 

می کنیم.
   سایپا

مرتضی فراهانی؛ قائــم مقام مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره باشگاه سایپا با بیان اینکه آماده حضور 
در جام شهدا هســتیم به روابط عمومی شرکت 
فرهنگی ورزشی سایپا گفت : کادر فنی تیم فوتبال 
بزرگساان باتوجه به دعوتی که برای حضور در جام 
شهدا بود، برنامه ریزی انجام داده و آماده حضور در 
این جام هستیم. برای ما بزرگداشت نام شهدا مهم 
است و نه نام برگزار کننده این جام. مرتضی فراهانی 
در پاســخ به تعویق افتادن مســابقات لیگ برتر 
فوتبال ایران گفت: ابتدا چند سوال  دارم، اگر قرار 
به برگزاری مسابقات نبود، چرا جلسه هم اندیشی 
مربیان را برگزار کردند؟ آیا لیگی که هر ســاله با 
برنامه انجام می شــد در طول و انتهای فصل دچار 
وقفه های ناخواسته نمی شد؟ گناه و جایگاه تیم های 
با برنامه در این فوتبال چیســت؟ مسئول تجهیز 
ورزشگاه ها کیســت؟ آیا مجهزکردن ورزشگاه ها 

ظرف مدت یک الی دو ماه امکان پذیر است؟ باید 
بگویم متاسفانه اختاف نظر ها و این بی برنامگی 
به تیم های با برنامه ضربه می زند و این برای فوتبال 
ایران مناسب نیست.قائم مقام مدیرعامل گفت: با 
مسئوان ورزشگاه دستگردی برای میزبانی فصل 
جدید لیگ برتر به توافقات نهایی رسیده ایم و در 
برنامه های باشگاه طبق توافقاتی که با مسئوان 
شهر اسامشهر داشته ایم به دنبال بازسازی و تجهیز 
اســتادیوم هفت هزار نفری شــهدای اسامشهر 
هســتیم و با تکمیل آن، میربانی خود را در فصول 
آینده در این شــهر انجام دهیم. فراهانی در پایان 
خاطرنشان کرد به دنبال کمک به توسعه  فوتبال در 
ایران هستیم در اردوی داخلی پیش فصل  مان این 

امر را پیگیری کردیم.
    نفت مسجد سلیمان 

مهدی تارتار ســرمربی نفت مسجدسلیمان 
در خصوص اینکــه به دلیل بدهی باشــگاه ها، 
فدراســیون تصمیم گرفته تا شــروع مسابقات 
را به تعویق بینــدازد، عنوان کــرد: این بهترین 
تصمیم است که فدراسیون گرفته و باید از آقای 
تاج تشکر کنیم که خیلی ســفت و سخت برای 
اجرای این دستور مصمم هستند. این خوب است 
که تا رفع مشــکات نمی گذارند بازی ها برگزار 
شوند. بااخره باید از یکســالی یا یک فصلی این 
اتفاق می افتاد. با اتفاقاتی که فصل گذشــته در 
ورزشــگاه ها افتاد به نظر می رسد که این بهترین 
تصمیم بود. وی درباره اینکه مشکات مالی تیم 

نفت مسجدسلیمان برطرف شده یا خیر، گفت: 
فعا در تاش هســتیم و قول های خوبی هم به 
ما داده اند. مســئوان هم تاش هستند تا قبل از 
مسابقات، به قولشــان عمل کنند.سرمربی نفت 
مسجدسلیمان درباره اخراج محمد طیبی از تیم 
گفت: به هیچ وجه اینگونه نبوده و او در تمرینات 
حضور دارد. ما تمام تمرکزمان روی مسائل فنی 
است و دوست نداریم که در حواشی حضور داشته 
باشیم. طیبی با روحیه، نظم و انضباط کار را انجام 
می دهد و کاری به گذشته نداریم. ما از روز اول در 
تیم که کارمان را آغاز کردیم، گفتیم هرکسی که 
بی انگیزه باشد کنار گذاشته می شود. هر سرمربی 
حق دارد که تیم خودش را داشته باشد. ما سعی 
می کنیم هر کسی که بر اساس سلیقه ما است را 
انتخاب کنیم تا در طول فصل با خیال راحت به کار 

خودمان ادامه دهیم.
    پاسخ  سازمان  لیگ 

سعید فتاحی، مدیر مســابقات سازمان لیگ 
فوتبال ایــران دربــاره آخرین وضعیت شــروع 
نوزدهمین دوره لیگ برتر بیان کرد: از سه ماه پیش 
برنامه رقابت ها را تدوین کرده و حتی نشســتی را 
با ســرمربیان تیم های لیگ برتری برگزار کردیم 
و نظرات آنها را در تقویم مــان اعمال کردیم، اما با 
توجه به مســائلی که سال گذشــته رخ داد و تنها 
معطوف به بازی فینال جام حذفی هم نمی شــد 
بلکه از ابتدای لیگ با آنها درگیر بودیم، فعا شرایط 
برگزاری لیگ فراهم نیســت. بخــش اعظم این 
مشکات هم مربوط به زیرساخت ها است. بسیاری 
از اتفاق هایی که در لیگ مــا رخ داد، در لیگ های 
معتبر اروپایی هم افتاده است و بار ها اعام کردیم 
باید مانند اروپایی ها ورزشــگاه های  ما به سیستم 
بلیت فروشــی الکترونیکی، گیت های بازرسی، 
صندلی های شــماره دار و دوربین های مداربسته 
مجهز شود تا با افراد خاطی برخورد صورت بگیرد. 
او ادامه داد: وضعیت فوتبال ایران از فوتبال ۱۰، ۱۵ 
سال انگلیس که بدتر نیست. بی شک یادتان می آید 
لیگ انگلیس در چه شرایطی برگزار می شد و حتی 
در مسابقات ملی آن بین هواداران درگیری به وجود 
آمد. خودم یاد دارم هواداران انگلیس در زمان بازی 
تیم ملی این کشور با آلمان در برلین درگیری ایجاد 
کردند، اما انگلیســی ها با کار کارشناسی، مسائل 
ایمنی و امنیتی را جدی گرفتند. اکنون هر فردی 
در ورزشگاه های انگلیس خاف کند بافاصله به 
مراجع قضائی معرفی شــده و پس از صدور حکم 
جلب برای او همان شــبی که مرتکب تخلف شده 
باشد دستگیر می شود. حتی اگر او را به صورت مثال 
بین 2 تا ۵ ماه از حضور در ورزشگاه ها محروم کنند، 
موظف است خود را به کانتری محل معرفی کرده 
و در آن محل بازی را ببیند. تــا زمان اتمام دوران 

محکومیتش حتی نمی تواند وارد ورزشگاه شود.

پاسخ به مخالفان و موافقان باشگاهی! 

فعا شرایط برگزاری  لیگ مهیا  نیست! 

سال سوم
a شماره 498 r m a n m e l i . i r

 داریوش  مصطفوی 
 رئیس سابق فدراسیون  فوتبال  

نشــریه موندودپورتیوو نوشــته اســت که 
باشــگاه رئال مادرید قصد دارد با بارســلونا برای 
جذب نیمار وارد رقابت شــود و به همین منظور 
به پاری سن ژرمن پیشنهاد معاوضه این بازیکن 
برزیلی و گرث بیل به عاوه پرداخت 9۰ میلیون 
یورو به تیم فرانسوی را مطرح کرده است.با اینکه 
بارسلونا مشتری اصلی نیمار اســت، اما باشگاه 
پاری سن ژرمن به خاطر اختافات کهنه ای که با 
این تیم اسپانیایی دارد، ترجیح می دهد بازیکن 
خود را به دیگر مشــتریان او بدهد.بــا این حال 

به نظر نمی رسد که پیشنهاد رئال مادرید بتواند 
قهرمان فرانسه را برای فروش نیمار متقاعد کند، 
چرا که این باشگاه تاکید کرده است نمی خواهد 
در فروش بازیکنی که برای جذب او 222 میلیون 
یورو هزینه کرد، متحمل ضرر هنگفتی شــود. 
ادعــای موندودپورتیوو در حالی مطرح شــده 
است که اصلی ترین هدف رئال مادرید در پنجره 
نقل وانتقاات خرید پل پوگبا از منچستریونایتد 
است و تا اان حاضر نشــده 2۰۰ میلیون یوروی 

مدنظر شیاطین سرخ را بپردازد.  

آنتوان گریزمان با اعتراف به یک موضوع، این شائبه 
که احتماا پیوستن او به بارسلونا خوشایند کاپیتان 
این تیم یعنی لیونل مسی نبوده است را دامن زد. بعد 
از اریک آبیدال، مدیر فنی بارسایی ها که مجبور شد به 
سوالی درباره رویکرد لیونل مسی در قبال ورود آنتوان 
گریزمان پاسخ دهد، اکنون خود گریزمان هم به این 
موضوع اذعان کرده که هنوز هیچ بازخوردی درباره 
پیوستنش به بارسلونا از کاپیتان آبی و اناری ها دریافت 
نکرده است. او با اشاره به انتقالش به بارسلونا گفت: من 
سعی کردم که به بهترین شکل ممکن این کار را انجام 

دهم. می  خواستم که به خوبی جدا شوم، اما اتفاقاتی 
که رخ داد از جانب آنها بود. گریزمان در پاسخ به این 
سوال که رابطه اش با هم تیمی های جدیدش چگونه 
است و اینکه آیا لیونل مسی یا لوئیس سوارز از زمان 
پیوستن او به بارسلونا تماسی با این مهاجم فرانسوی 
داشته اند، اظهار داشت: حقیقت این است که حضورم 
در بارسلونا خیلی خوب شروع نشد، چون به من دو تا 
ایی زدند! اما در مورد تماس ها هم باید بگویم که 
مسی هنوز با من تماس نگرفته، اما سوارز این کار را 

انجام داده است.  

مسی  هنوز با من تماس  نگرفته استپیشنهاد معاوضه بیل و نیمار

امیررضا واعظ آشتیانی, درباره ابهاماتی که در نحوه اداره اتحادیه 
فوتبال مطرح می شود، اظهارداشت: باید این طور عنوان کنیم که 

اصا واژه »اتحادیه فوتبال« بی معنی و نادرست است.  
 اتحادیه و جام شهدا 

وی در ادامه افزود: اتحادیه ای که در ایران تحت عنوان اتحادیه 
فوتبال عنوان می شود، اتحادیه باشــگاه های فوتبال هم نیست و 
در اصل نام این اتحادیه، »اتحادیه مدیران باشــگاه های فوتبال« 
است. در اساسنامه این اتحادیه که به تصویب وزارت کشور رسیده 
است، این اتحادیه با نام فوق ثبت شــده است و این موضوع در بند 
یک اساسنامه به وضوح مشخص است. مدیرعامل پیشین باشگاه 
اســتقال ضمن اشــاره به اختیارات گســترده اتحادیه فوتبال 
انگلستان یادآور شد: اتحادیه باشگاه های انگلیس تحت عنوان نام، 
سابقه  و قدمتی که دارد حتی می تواند مسابقات را نیز برگزار کند، اما 
اتحادیه مدیران باشگاه ها در ایران می تواند بیشتر جنبه آموزشی و 
مشورتی برای مدیران داشته باشد و نه چیز دیگر! واعظ آشتیانی با 
اشاره به برگزاری مسابقات جام شهدا توسط اتحادیه فوتبال ایران, 
یادآور شد: اگر این اتحادیه می خواهد مانند اتحادیه انگلستان کار 
اجرایی کند، باید مجوز اتحادیه باشگاه ها را کسب کند، به این ترتیب 
که باشگاه ها جمع شوند، هیات موسس تشکیل دهند و شروع به کار 

کنند، اما ما شاهدیم این اتحادیه سال های سال نامش را در اذهان 
و گفتمان به جای اتحادیه مدیران باشگاه ها، »اتحادیه 

باشــگاه ها« یا »اتحادیه فوتبــال« عنوان می کند. 
وی تصریح کــرد: حاا اینکه برگزاری مســابقات 
جام شهدا توسط اتحادیه - که پیش از این زیر نظر 
سازمان لیگ برگزار می شــد - قانونی است یا خیر 

بحث دیگری اســت، اما برگزارکننده این مسابقات 
طبق قانون می بایست سازمان لیگ باشد. به طور 

کل اتحادیه فوتبال به این شکل نمی تواند کار 
اجرایی داشته باشد و بنابراین مسابقات را 
نیز نباید برگزار کند، چون اصا این اتحادیه 
فوتبال یا اتحادیه باشگاه های فوتبال نیست 

و در اصل اتحادیه مدیران فوتبال است.
     اساسنامه 

این مدیر پیشین ورزشی تاکید کرد: 
بهتر است یک بار برای همیشه اعام شود 
که اتحادیه مدنظــر،  اتحادیه مدیران 
فوتبال است و وظایف و اختیارات خاص 
خودش را دارد و چرا یک بار این موضوع 

شفاف سازی نمی شود؟ هر چند که اگر اتحادیه باشگاهی به معنی 
واقعی تشکیل شود، می تواند قابلیت و اختیارات اجرایی نیز داشته 
باشد و فدراسیون فوتبال نیز مختار است که این اختیارات را به این 
اتحادیه بدهد یا خیر، ولی در حالت عادی اتحادیه  بیشتر می تواند 
وظیفه مشورتی و آموزشی و پژوهشی داشته 
باشد.واعظ آشتیانی در واکنش به طرح 
این موضوع که در بخشی از اساسنامه 
این اتحادیــه برنامه ریزی، هدایت، 
کنترل و اجرای کلیه فعالیت های 
ورزش فوتبــال کــه از ســوی 
فدراســیون به اتحادیه واگذار 
شــده باشــد، جزو وظایفش 
 یاد شده اســت، توضیح داد: 
مساله مشــخص این است 
که این اتحادیــه، »اتحادیه 
فوتبال« نیســت، چــون این واژه 
به طــور کل بی معنــی اســت، همچنین 
ایــن اتحادیــه، »اتحادیه باشــگاه ها« نیز 
نیســت، چون اساســنامه اش ایــن نام را 
بیان نمی کنــد. در اساســنامه اتحادیه 
فوتبال قید شده که این اتحادیه با عنوان 
 »اتحادیه مدیران باشــگاه های فوتبال«

 مجوز فعالیت گرفته است.

واعظ آشتیانی:
واژه »اتحادیه فوتبال« بی معنی  است

واکنش اعتراض
خود  اعتراض  یوونتوس  پرتغالی  ستاره 
شدن  تعویض  از  بعد  تیم  سرمربی  به  را 
در دیدار دوستانه برابر تاتنهام نشان داد.
مصاف  به  دوستانه  دیداری  در  یوونتوس 
تاتنهام رفت. این دیدار با شکست سه بر 

دو بیانکونری ها به پایان رسید.

کارلوس کی روش چندی قبل در بخشی 
از صحبت هایش اعام کرد ابراهیم شکوری، 
در  فدراسیون  دبیرکلی  جوان  سرپرست 
ایمیلی به او بی احترامی کرده است.شکوری 
به  استوری در صفحه خود  با منتشرکردن 

ادعای های کی روش واکنش نشان داد.

س نوشت
عک
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   اذان صبح)فردا( 26: 04   طلوع آفتاب )فردا( 06: 06

دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه 
چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت هال احمر 

دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه با اشاره به اینکه این نهاد مر
چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت هال احمر 

با اشاره به اینکه این نها

مواد منفجره جان 7 نفر را در اردبیل گرفت!

حادثه  در روزهای  آخر  اسفند
مواد منفجره جان 7 نفر را در اردبیل گرفت!

حادثه  در روزهای  آخر  اسفند

یادداشــت
یادداشــت

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران

7اینفوگرافیک  
     سه  شنبه 
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چه ترامپ 

چه ملکه
محسن رضایی، دبیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام 
جمهوری اسامی در توئیتی 
نوشت: »ما به دنبال جنگ 

نیستیم ولی در مقابله به مثل 
کوتاه نخواهیم آمد، چه صدام 

باشد چه ترامپ چه ملکه.«

قاعــده 
مقابله به مثل

عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
 شورای نگهبان، در 

بیانیه ای نوشت: »اقدام 
ایران در توقیف نفتکش ها از 
مصادیق قاعده مقابله به مثل 

در حقوق بین الملل است.«

اجرای مقررات 
دریانوردی

محمدجواد ظریف در توئیتی 
ماجرای توقیف نفتکش 

بریتانیا در تنگه هرمز را با 
توقیف نفتکش ایرانی در 
جبل الطارق مقایسه کرد و 

نوشت: »برخاف دزدی دریایی 
در جبل الطارق، اقدام ما در 
خلیج فارس اجرای مقررات 

دریانوردی بوده است.«

مقابله 
به مثل

جرمی هانت، وزیر خارجه 
بریتانیا، بعد از یک تماس 

تلفنی با همتای ایرانی اش، 
محمد جواد ظریف، گفته ایران 
در پی توقیف نفتکش خود در 
جبل الطارق، این موضوع را از 

 دریچه »مقابله به مثل« 
می بیند

وزن
49683 تُن
طول نفتکش
183 متر 

سال ساخت
2018 میادی
تحت پرچم کشور انگلستان

توان حمل 
  46576000

لیتر مایعات )نفت یا مواد شیمیایی(

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای اعام کرد:عصر جمعه 28 تیر یک 

فروند نفتکش  انگلیسی با نام »stena impero« هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و 

مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری 

منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد

اینفوگرافیک: روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا: کیوان وارثی

آنچه باید درباره 
نفتکش انگلیسی  توقیف شده بدانید

شماره آی ام او* این شناور

9797400 
  بندر عبــاس   ایران  

 tena impero  نفتکش انگلیسی  
 رادار خود را خاموش کرده 

 وبه سمت آب های ایران تغییر 
مسیر داده است

  مسیر حرکت احتمالی نفتکش 
  به سمت عربستان سعودی

تنـــگه 
  دوحــهدوبــی   هــرمز 

  منـامه
  بحــرین

  بندر جوبیل

  قطر 

  امــارات
   خلــیج فارس  ابــوظبی

   عربستان
   سعـودی

3 تخلف 
نفتکش انگلیسی

تردد از مسیر خاف کشتیرانی در تنگه 

هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیت 

یاب و توجه نکردن به هشدارهای 

جمهوری اسامی ایران سه تخلف 

نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو بوده که 

برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی 

دستور توقیف آن از سوی سازمان بنادر 

هرمزگان صادر شد

 * شماره آی ام او یک مرجع منحصر به فرد از طرف سازمان بین المللی دریانوردی برای کشتی، صاحبان کشتی ثبت شده و 

 شرکت های مدیریت است. شماره های آی ام او برای بهبود ایمنی و امنیت دریایی و کاهش تقلب های دریایی تعریف شده است

دستگیری ۱۷ جاسوس تربیت یافته سیا در داخل کشور

 شبکه سیا 

در ایران متاشی شد
»آرمان ملی« از رایزنی ها میان ایران و آمریکا گزارش می دهد

ميانجيگري هاي بي فرجام
شیخ ااسام: میانجیگری  ها به جایی نخواهد رسید

ابوالفتح: ایجاد توازن تنها راه حل بحران میان ایران و آمریکاست

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات گفت: معاونت ضد جاسوسی وزارت اطاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری موفق به انهدام 
یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطاعاتی آمریکا شد...

صفحه 2

صفحه 2

                                                            یادداشت های آرمان ملی                            

کار سخت اصاح طلبان برای اقناع مردم
صادق زیباکام

صفحه 7

آنچه باید 
درباره 
نفتکش 
انگلیسی  
توقیف 
شده بدانید
اینفوگرافی

سه شنبه
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قیمت 2000 تومان 
16 صفحه    -  سال سوم

مقام معظم رهبری در دیدار هیاتی 
عالیرتبه   از جنبش حماس: 

 موضوع فلسطین قطعا 

به نفع مردم فلسطین و دنیای 
اسام تمام خواهد شد

 دعوای اصلی: 
جهش ایران یا تشدید تنش ها؟ 

به نظر می رسد مناقشه اصلی آمریکا و انگلیس 
با ایران فراتر از موضوعات جاری است. باراک اوباما 
دورانی طوانی از رویا رویی روســای جمهور قبلی 
آمریکا با ایران را به ارث برده تحقیقا به این نتیجه 
رسیده بود که تنها با به رسمیت شناختن جمهوری 
اســامی به عنوان یک قدرت منطقه ای و مذاکره 
با او امکان کم کردن تنش ها با ایــران وجود دارد. 
تنش هایی که آمریکا و حتی یــک اجماع جهانی 
نخواهد توانست آنها را با پیروزی فیصله ببخشد و 
یک بازی برد- باخت را رقم بزند. بر همین اســاس 
وی با اشتیاق و پشتکاری فراوان به مذاکره با ایران رو 
آورد تا حداقل هسته ای شدن جمهوری اسامی را 
چند سال به تاخیر اندازد. حوادث این روزها، درستی 
شناخت و تحلیل او از موقعیت جمهوری اسامی را 
نشان می دهد و این درست آن چیزی است که آقای 
ترامپ از آن بی بهره است و با نادیده گرفتن واقعیات 
پیرامونی وساده انگاری مفرط و پشت پا زدن به ۴0 
سال تجربه گذشته قدم در راهی گذاشته است که 
آینده ای مبهم و شاید خطرناک برای همه طرف ها 
را رقم بزند. رئیس جمهور آمریکا تصور کرد با خروج 
از برجام و ایجاد فشارهای حداکثری طی چند ماه یا 
به مذاکره ای از موضع باا دست می یابد یا جمهوری 
اسامی از درون می پاشد و در هر صورت دوره دوم 
ریاست جمهوریش از هم اکنون تضمین می شود. 
او معادات موجود خصوصــا در مواجهه با ایران را 
حیثیتی و صفرو صد کرد و سرعت بازی ها را چنان 
افزایش داد که جز از طریق شــدت یافتن تنش ها 
امکان رسیدن به هر نتیجه ای دور از دسترس قرار 
گرفت. در حال حاضر آقای ترامپ که درگیر شدن 
در یک جنگ بزرگ حکم پایان محتوم زمامداریش 
را دارد اگر عقب نشــینی کند پای ســند پیروزی 
جمهوری اســامی مهر زده است و جهش قدرت 
ایران را تثبیت کرده است واگر همچنان بر مواضع 
خود پافشاری کند هم خطر درگیر شدن ناخواسته 
با ایران را به جان خریده است و هم هزینه های این 
ایستادگی روز به روز باا می رود. معادله این است؛ 
جهش ایــران را بپذیرند یا به دعوای پر خســارت 
کنونی ادامه دهند؟ تا کی امکان ادامه وضع کنونی 
وجود دارد؟ نشــانه های متعددی هست که حتی 
متحدان آمریکا از این کارزار بی ســرانجام خسته 
ومدیریت ضعیــف، ابهام آلود و ســودجویانه کاخ 
سفید ایشان را مایوس کرده است. به همین دایل 
طرفداران و امیدواران به ادامــه وضعیت ملتهب 
کنونی روز به روز کمتر می شــوند و اگر کاخ سفید 
همچنان بر مواضع خود ایستادگی کند امکان تنها 
شدنش بیشتر می شــود. به نظر می رسد عقای 
ایاات متحده کم کم به این نتیجه برسند که خروج 
از معرکه کنونی هر چه زودتر اتفاق بیفتد آبروداری 
بیشــتری را در بر دارد و خروج دیرهنگام ممکن 
است به حیثیت و اعتبار آمریکا لطمات جدی بزند 
و رشته های ســالیان دراز را پنبه کند. تا همین جا 
هم ثابت شده است که کشــاندن پای دیگران در 
ماجرای کنونی چندان موفقیت آمیز نبوده و باری 
از دوش آمریکا بر نمی دارد. مثا اکنون انگلستان از 
بحرانی که در روابط خود با ایران ایجاد کرده است 
چه طرفی می بندد؟ در حالی که این کشور با یک 
دولت مستعفی اداره می شود وهمچنان با بحران 
پرحاشیه خروج از اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم 
می کند تا چه حد می تواند تنش با تهران را باا ببرد 
و آن را اداره کند؟ قطعا هر اقدام خصمانه ای با پاسخ 
ایران روبه رو خواهد شــد و اینگونه نیست که یک 
نفتکش ایرانی را توقیف و بدون پرداخت هزینه، آن 
را خرج خودشیرینی برای آمریکا کنند. ظاهرا برای 
امارات و عربستان هم دارد ثابت می شود که آمریکا 
شریک ومحور مطمئنی برای مواجهه با ایران نیست 
و هر اتفاقی در خلیج فارس بیفتد ابتدا آنها هستند 
که خسارت های غیرقابل پیش بینی خواهند دید و 
معلوم نیست بتوانند گلیم خود را از یک جدال بزرگ 
بیرون بکشــند. آنها همین حاا هم فقط به امید 
پشتیبانی آمریکا سعی می کنند ترس خود را نادیده 
بگیرند و هرگز وضعیت کنونی را مطلوب نمی دانند. 
اکنون امید اصلــی اغیار ضد ایرانــی معطوف به 
بروزیک اشتباه از سوی تهران است که انشا ا... هیچ 
وقت تحقق نیابد )در این زمینه سخن بسیار است( 
ولی این البته حاکی از قدرتشان نیست ویک طرف 
بازی هیچ گاه همه تخم مرغ هایش را در سبد اشتباه 

حریف نمی افکند. 

ســـخــن روز

جعفر گابی
روزنامه نگار
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معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

دختران باید در 
مدارس بتوانند 
 بدون حجاب 

درس بخوانند

1

محمد عطریانفر     عکس: فاطمه هاشمی
در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

مذاكره با شوراي نگهبان؟
- ناامید نیستیم

»آرمان ملی«  از ختم رسیدگي به 
پرونده نجفی گزارش مي دهد

قتل 
شبه    عمد?

کجا چنین شتابان؟ 

آخرین دادگاه نجفی و چند نکته 

ائمه جمعه محترم! بانوان را بی جهت دلخور نکنید

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

دختران باید در مدارس بتوانند 
بدون حجاب درس بخوانند

بعد از تشکیل سه جلسه محاکمه در دادگاه کیفری یک تهران، 

دیروز ریاست دادگاه ختم رســیدگی پرونده دکتر محمدعلی 

نجفی، شهردار اســبق تهران را اعام کرد و احتماا رای صادره 

ظرف یک هفته آتی اعام خواهد شــد. رسیدگی به این پرونده 

که از هفتم خردادماه سال جاری شروع شده بود تا دیروز که این 

رسیدگی به اتمام رسید، به نظر می رسد در مقایسه با رسیدگی 

به پرونده های مشابه کم نظیر باشد. درخصوص نحوه رسیدگی و 

تحقیقات اولیه در مراحل دادسرا و تعجیل در صدور کیفرخواست 

ایرادات و اشکاات قانونی فراوانی وجود داشت که نگارنده در این 

رابطه به صورت مفصل قبا بدانها اشاره کرده و طبعا تکرار آنها 

خالی از لطف خواهد بود. اما از آنجایی که هر پرونده اینچنینی که 

به لحاظ شخصیت خاص متهم یا مقتول یا نوع قتل توجه افکار را به 

خود جلب می کند و در جامعه به صورت گسترده انعکاس می یابد 

و افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، خواه ناخواه 

زیر ذره بین تفکر حقوقی صاحبنظران و سایر اندیشمندان علوم 

کیفری و بسیاری از دانشجویان دانشکده های حقوق یا کارآموزان 

وکالت و قضاوت قرار خواهد گرفت و همه اینها به نوعی به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر جزئیات رســیدگی به پرونده 

هستند. به همین خاطر ناگزیر هستیم که به لحاظ موارد پیش 

گفته، به نکاتی اشاره کنیم که فی الواقع جای تامل دارد. همانگونه 

که گفته شد به لحاظ تعجیل در رسیدگی به دایل نامعلوم، مرزها 

و قواعد و مقررات آیین دادرســی کیفری در مراحل مقدماتی 

درهم شکسته شد. چه بســیار مواردی که نمی بایستی انجام 

بگیرد و انجام گرفت و یا چه بسیار اقدامات و مقررات و قواعدی 

که می بایستی انجام می شد و لحاظ می گردید، اما نشد. در جلسه 

دیروز احدی از وکای متهم بحث قتل شبه عمد را مطرح نمود 

و در جهت اثبات ادعای خود نیــز دایلی آورد که بماند و در این 

مقال مختصر نیازی به طرح آن نمی باشد. اما در یک جمع بندی 

کلی می توان در رابطه با پرونده مقتول به چند نکته مهم اشاره 

کرد. اول، همان گونه که می دانیم قواعد و مقررات آیین دادرسی 

کیفری صرفا برای بایگانی در مجموعه قوانین مرتبط و یا تدریس 

در سر کاس های دانشکده های حقوق وضع نشده اند. رعایت این 

قواعد و مقررات در رسیدگی به پرونده های کیفری که متضمن 

حقوق طرفین بوده و سنگ اصلی زیربنای یک دادرسی عادانه 

است، قطعا الزامی است. شخصیت طرفین و نوع قتل و یا انگیزه 

قتل و یا شدت انعکاس آن در جامعه، نمی بایستی موجب آن شود 

که این مقررات در طول دادرسی کمتر دیده شده و به آنها توجهی 

نشود. رســیدگی به اینگونه پرونده ها به لحاظ بازتاب گسترده 

آن در رســانه ها در واقع کاس درس بزرگی است که می تواند 

آموزه های مثبت یا منفی بر اذهان عموم مردم جامعه به خصوص 

دانشجویان دانشکده های حقوق و عاقه مندان به حرفه وکالت یا 

قضاوت باقی بگذارد. دوم، به نظر می رسد آنچه که در این پرونده 

نادیده گرفته شد، یا ااقل کمتر دیده شد، حقوق اولیای دم بود و 

متاسفانه رسانه ها نیز آنچنان که باید و شاید خود را ملزم به حفظ 

اعتبار و آبروی خانواده مقتوله ندیدند. ضمن آنکه معلوم نبود در 

این پرونده آیا اولیای دم دارای وکیل مدافع بودند یا خیر و در هر 

صورت اگر هم برای دفاع از حقوق خود وکیلی اختیار کرده بودند، 

کســی از جزئیات یا کلیات دفاع وکیل یا وکای تعیینی آنان 

خبردار نشد و به نوعی پاسخگویی به اظهارات متهم و وکای او 

ضعیف بود تا آنجایی که کمتر شنیده شد. سوم، صرفنظر از همه 

مسائل و شــایعاتی که پیرامون این پرونده وجود دارد آنچه که 

مسلم است موضوع آن قتل است. خواه عمد و یا به تعبیر وکای 

متهم شبه عمد. بنابراین از منظر حقوقی و قضایی می طلبد که به 

این پرونده از زاویه این مسأله نگریسته شود واغیر. و طبعا اصل 

لزوم مستقل بودن قاضی ایجاب می کند که در اصدار رای فارغ از 

همه جوانب و حواشی و یا مسائل پیرامون آن که از منظر قضایی 

ارتباطی به مقوله قتل ندارد، بها داده نشود. طبعا در این صورت 

رای صادره مقبول موازین دادرسی عادانه خواهد بود. بدیهی 

است گفته اند اگر سیاست از در دادگاه وارد شود، عدالت از پنجره 
خواهد گریخت.

از ابتدای این رخداد و بر اساس تجربه وکالتم در سال های 

متمادی و با توجه به تعداد تیرهای شــلیک شده، نمی توانم 

صراحتا درباره قتل عمد نظر بدهم. یک دلیل به نظرم این است 

که اگر فردی قصد قتل داشته باشد یک گلوله شلیک می کرد. 

اما این در حالی است که ۴ گلوله در آن فضا کمانه کرده و گلوله 

پنجم سبب مرگ شده است. لذا ۵ گلوله ای که شلیک شده ۴ 

گلوله اولی در حالت نزاع بوده اند. آقای نجفی اعام کرد میترا 

استاد دستان من را گرفته بود. از سوی دیگر آزمایش اسلحه 

شناسی نیز نشــان داد که باروت کف دست میترا استاد بوده 

است. پس این دست کاما نزدیک بوده به گونه ای که می توان 

گفت دست به دست بودند. به عبارت دیگر ساح میان دستان 

دکتر نجفی و میترا استاد بوده است. دکتر نجفی اعام کرد من 

می گفتم رها کن اما میترا اســتاد که یا هول شده و یا ترسیده 

بوده، گلوله پنجم به میترا اســتاد اصابت کرد. بنابراین از نظر 

شیوه شــلیک و انگیزه و همچنین اینکه رکن معنوی یا قصد 

نهایی باشد انطباق آن با قوانین ما قتل شبه عمد بوده است. از 

نظر روند رسیدگی به پرونده دیروز آخرین دفاعیات را گرفته اند. 

من از آخرین دفاع متعجب شدم. به دلیل آنکه صراحت قانون 

آیین دادرســی کیفری باید پرونده شخصیت تشکیل شود. 

ما هر پرونده قتلی داشــته ایم حداقل چندماه طول کشیده 

است. به گونه ای که بر مبنای آن روانشناسان چندین ماه باید 

بنشینند با متهم گفت وگو کرده و مساله را از زوایای گوناگون 
مورد بررسی قرار دهند. 

ادامه صفحه ۲

دشــمنی های اســتکبار جهانی در رأس آن ها شیطان 
بزرگ آمریکا، با حجاب و عفــاف در واقع جنگ علیه نظام 

مقدس جمهوری اسامی ایران است. جنگی که هدف آن 

ایجاد تفرقه میان زنان ایران اســت. این رویکرد و جنگ از 

ابتدای شکل گیری نظام آغاز شده و تا امروز هم ادامه یافته 

است. همیشه هم زنان و مردان عزت منش و باغیرت ایرانی 

مقابل این توطئه جهانی ایســتاده اند. ائمه محترم و معزز 

جمعه که هر هفته ملت شــریف را در ضمن بیان احکام در 

جریان مسائل روز قرار می دهند، سعی کنند در نصیحت های 

دلسوزانه و غیرتمندانه شان تمام جوانب را در نظر بگیرند و 

بانوان را بی جهت دلخور نکنند چراکه بیانات باید دلسوزانه 

و پدرانه باشــد. جمعیت اندکی از بانوان محترمه جوان که 

آن ها نیز مسلمان و از بیوت باغیرت می باشند گاهی حجاب 

را رعایت نمی کنند که به آنها هم توصیه می کنیم به جای 

شادی دل دشمنان اسام و قرآن، دنبال شادی دل شکسته 

حضرت زهرا )س(و حضرت زینب )س( باشند که خیر دنیا و 

آخرت در آن است و با بی حجابی نمکی بر قلب مجروح آن ها 
نپاشند که در روز درماندگی بتوانیم از آن ها مدد بجوییم.

 دا چنان معاش کن که گر بلغزد پای
                                                                    فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

آرمان ملی: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
اظهار کرده اســت: حجاب در برابر نامحرم واجب است. در 

مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان 

بدون اشراف در آموزش وپرورش به دختران اجازه می دهد که 

بدون حجاب در کاس درس حضور یابند و به راحتی ورزش 

کنند. این موضوع در زمانی مطرح شــده که خبرها درباره 

حجاب و مســائل مربوط به آن افزایش چشمگیری یافته 

است. در روزهای اخیر سخنانی از برخی تریبون ها مطرح شد 

که واکنش های متعددی را برانگیخت. با افزایش واکنش ها 

به این موضوع انتظار می رود جامعه و مسئوان به توازن در 
دیدگاه ها برسند. 

  عدالت جنسیتی
معصومه ابتکار در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان که در اســتانداری قزوین برگزار شــد، با اشاره به 

اهمیت عدالت جنسیتی تصریح کرد: مفهوم قرآنی عدالت 

قسط است. فلسفه ایجاد انقاب نیز تحقق عدالت در همه 

امور است. وقتی از عدالت سخن می گوییم منظور ما صرفاً 

مســائل اقتصادی نیســت. وی تأکید کرد: یکی از شئون 

عدالت »عدالت جنسیتی« است بنابراین باید برنامه ریزی 

و سیاســت های ملی را به گونه ای برنامه ریــزی کنیم که 

زنان و مــردان را ببینیم. از ابتدای انقــاب برنامه ریزی ما 

برای همه بوده اســت و در بخش هــای مختلف آموزش و 

پرورش، بهداشت، سیاست و ســایر بخش ها نیز برای همه 

افراد برنامه ریــزی کردند. وی تصریح کــرد: حضرت امام 

خمینی)ره( بر مسأله زنان بسیار تأکید داشتند و حوزه زنان 

انگار یکی از مأموریت های امام)ره( بود، اما امروز فاصله هایی 

ایجادشده است. برای مثال اعتقادی مبنی بر اینکه دسترسی 

خانم ها به فضا های ورزشی باید کمتر از آقایان باشد وجود 

ندارد، ولی عماً این اتفاق افتاده است. معاون رئیس جمهوری 

در امور زنان و خانواده تأکید کرد: امروزه دختران نمی توانند 

در پارک های عمومی مانند پســران ورزش کنند که یکی 

از دایل آن اعتقاد ما به حجاب اســت. حجاب جزو شئون 

اسامی و قانون کشور ماست. وی افزود: برخورد سلبی با این 

موضوع درست نیست بلکه باید برخورد ایجابی داشته باشیم 

و با تأسیس پارک های بانوان شــرایط و فضای موردنظر را 

فراهم کنیم همچنین یکی از وظایف ما این است که فضا های 

آموزش وپرورش را به گونه ای طراحــی کنیم که دختران 
بدون حجاب در مدارس حضور یابند.

  سطح عمومی فرهنگ
ابتکار یادآور شد: حجاب در برابر نامحرم واجب است. در 

مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان 

بدون اشراف در آموزش وپرورش به دختران اجازه می دهد 

که بدون حجاب در کاس درس حضــور یابند و به راحتی 

ورزش کنند. وی تأکید کرد: اگر ایــن واقعیت ها را نادیده 

بگیریم فشــار های تجمعی بر دختران تحمیل می شود و 

محدودیت هایی این چنینی باعث ایجاد مشکات اجتماعی 

می شود. در حوزه برنامه ریزی، مسأله عدالت جنسیتی باید 

بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد. معاون رئیس جمهوری در 

امور زنان و خانواده تصریح کرد: عدالت جنســیتی در تمام 

کشور ها مطرح است. در کشور ما باید دسترسی ها عادانه 

باشد از طرفی زنان ما در حفظ خانواده و نسل نقش کلیدی 

دارند بنابراین به طور ویژه باید مورد توجه قرار بگیرند. وی 

افزود: بهداشت باروری، توجه به نیاز های زنان باردار، توجه 

به سامت خانواده، آموزش های پیش از ازدواج در حوزه زنان 

باید مورد توجه قرار بگیرد. خانواده سالم و شکوفا خانواده ای 

است که نگاه درستی به سامت و بهداشت جنسی و باروری 

دارد که اغلب اوقات مورد غفلت قرارگرفته است. وی تصریح 

کرد: در اســتان قزوین ســطح عمومی فرهنگ و توجه به 

آموزش باا است به طوری که ۶۷ درصد دختران تحصیلکرده 

هســتند. باید زنان روســتایی مورد توجه قرار بگیرند تا از 

تسهیات اشتغالی اســتفاده کنند، اما در حال حاضر این 
اتفاق نیفتاده است.

سیدهاشم بطحایی گلپایگانی
 عضو مجلس خبرگان رهبری

عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری
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غیرمحرمانه
دستگیری معاون استاندار لرستان 

در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی و اقتصادی در 
استان لرستان احمد مرادپور معاون استاندار لرستان به اتهام فساد مالی 
دستگیر و بازداشت شد. در هفته های گذشته چهار عضو شواری شهر 
الشتر، شهردار الشتر، یکی از اعضای شورای شهر بروجرد و شهردار 

سابق ازنا نیز به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.
حکم شاق و انفصال برای یک مدیر ورزشی

پرونده تخلفات یــک مدیرکل اســتانی وزارت ورزش و جوانان 
منتهی به صدور حکم علیه وی شد. در یک سال اخیر، شاهد احضار، 
بازداشــت و پرونده های قضائی مختلفی درباره برخی مدیران کل 
استانی وزارت ورزش و جوانان بودیم. در این راستا، اخیرا حکم دادگاه 
یکی از این مدیران کل ورزش استان ها از سوی دستگاه قضائی صادر 
شد و بر این اساس این مدیر به تحمل ۹۹ضربه شاق و دوسال انفصال 

از خدمات دولتی محکوم شده است. نکته حائز اهمیت این است که 
این مدیر محکوم به مجازات کیفری، همچنان در پست خود حضور 
دارد و به نوشته »تسنیم« وزارت ورزش تاکنون برای جابه جایی این 

مدیرکل متخلف، اقدامی انجام نداده است! 
از فرح پهلوی شکایت می کنیم

مدیرکل هنرهای تجســمی در واکنش به انتشار کتابی درباره 
آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران توســط فرح پهلوی در 
خارج از کشور تاکید کرد، این مساله را پیگیری حقوقی خواهد کرد. 
هادی مظفری  توضیح داد: »بعد از چاپ کتاب »ایران مدرن«، این 
کتاب مورد پیگرد قرار گرفت و محتویات کتاب بررســی و ترجمه 
شــد و در اختیار وکای وزارتخانه قرار گرفت و همچنین موضوع 
با وکای خارج از کشور مطرح شــد. بسته به کنوانسیون هایی که 
ایران امضا کرده است و همچنین تاش دوستان حقوق بین الملل، 

آن را پیگیری خواهیم کرد.« احسان آقایی درباره این کتاب گفت: 
»تصاویر موجود در این کتاب بســیار کیفیت پایینــی دارند و در 
مجموع یکی از ضعیف ترین کتاب های هنری موجــود در بازار و 
همچنین سیاسی است. در واقع این کتاب مستمسکی برای معرفی 

خاندان پهلوی قرار گرفته است.«
خانواده ای که ۱۲۵هزار خودرو وارد کرد

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس شــورای اســامی درباره واردات خودروی خارجی 
توسط چهار خانواده با استفاده از رانت و فساد و ثبت سفارش 
غیرقانونی ۳۴هزار خودرو توســط این افــراد، گفت: واردات 
۱۲۵هزار خودرو توســط یکی از چهار خانواده صورت گرفته 
است، این در حالی است که چهار خانواده خودروی خارجی به 

ایران وارد می کردند.

مزدک میرزایی از ایران مهاجرت کرد
گزارشگر و تهیه کننده ورزشی در اقدامی عجیب برای حضور در 
یکی از شبکه های فارسی زبان از ایران کوچ کرد. آفتاب  نیوز نوشت؛ 
مزدک میرزایی، گزارشگر باسابقه ورزشی که در امر تهیه کنندگی 
نیز فعالیت می کرد بعد از قبول پیشنهاد حضور و همکاری در یکی از 
شبکه های فارسی زبان از ایران کوچ کرد و برای همیشه ایران را ترک 
کرد. مزدک میرزایی که از چندی پیش با اختافاتی در صداوسیما 
مواجه شده بود و فعالیتی در گزارش  ها و برنامه های ورزشی نداشت، 
در اقدامی عجیب این پیشنهاد را پذیرفت تا بعد از سال ها مجبور به 

ترک ایران شود.
دادگاه صادق زیباکام 

یک استاد دانشگاه از برگزاری دادگاه خود به اتهام نشر اکاذیب 
به قصد تشــویش اذهان عمومی در اول مرداد در مجتمع قضائی 

کارکنان دولت خبرداد. »آرمان ملی« نوشــت؛ صادق زیباکام 
گفت: حجت ااســام عبدالفتاح نواب از مسئوان حوزه علمیه 
قم گفته بودند که ما نیاز به ســیصد هــزار روحانی برای تصدی 
مشــاغل آموزشــی و تربیتی تا ســال ۱۴۱۴ داریم و من هم در 
صفحه اینستاگرامم یک تخمینی از بودجه ســالیانه این تعداد 
را برآورد کرده بودم و آن را با بودجه استان های محروم و محیط 
زیست کشور مقایســه کرده بودم که باعث طرح شکایت به جرم 

نشراکاذیب علیه من شده است.
درخواست قطع آب منزل وزیر نیرو 

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی گفت: آب خانه 
وزیر نیرو را یک ساعت در ۲۴ســاعت قطع کنید تا وضعیت مردم را 
درک کند؛ شاید انتقال آب از دریای عمان به استان خراسان جنوبی 

برای ایشان اهمیت پیدا کند.
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صفحه   کاتون و طنز

روزنامه   آرن ملی
صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

احمدی نژاد: ترامپ مرد عمل است و باید با او شماره 1
وارد گفت وگو شد

طراوت نیکی

کیوان وارثی- دبیر صفحه کارتون و طنز آرمان ملی

گاهی برای حرف ُمفت هم 
صف می ایستند.

محمدآیین پرست

داشتم واسه مامانم خرارو میخوندم گفتم یک میلیارد 
یورو ارز دولتی گم شده، گفت اگه اون چشای کورت رو 

باز کنی میبینی همونجاست، بعد رفت در کابینت رو 
باز کرد یک میلیارد یورو رو برداشت 

گذاشت رو میز.

BILL BRAMHALL
TRIBUNE CONTENT AGENCY

»شهرداری تهران در تیغه کردن دکان مردم رعت عمل دارد.« کیهان

شا می توانید آثار کارتون و طنز خود را به نشانی ایمیل دبیر صفحه  »بن بست آرمان« ارسال کنید.
keyvan.varesi.art@gmail.com

@bonbast  همچنین می توانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید

به  روزمرگی ها  و  افکار  زندگی،  در  وقتی  آدم ها 
می شوند،  تقسیم  دسته  چند  به  می خورند،  بن بست 
اول  از  و  بازمی گردند  آمده اند  که  راهی  از  بعضی 
آغاز می کنند، بعضی در همان کوچه دو متر طناب 
پیدا کرده و خود را از تیر برق انتهای کوچه حلق آویز 
می کنند، بعضی هم تازگی ها باب شده سریع اپلیکیشن 
مسیریاب خود را از گوشی پاک و چند ناسزا هم در 
همان حین به خود و اپلیکیشن نثار می کنند، اما... اگر 
بن بست  به  بی تردید  می خوانید  را  مطلب  این  شما 
بن بست های  با  کلی  »بن بست«  این  ولی  رسیده اید 

دیگر توفیر دارد.
می پرسید چرا؟

یا  کاریکاتوریست  یک  برای  چون  گفت،  خواهم 
طنزنویس بن بست معنی ندارد، این جماعت وقتی به 
بن بست می خورند نه راه را برمی گردند، نه خودکشی 
می کنند و نه اساسا - از لحاظ وضعیت مالی- گوشی 
باشد،  داشته  مسیریاب  اپلیکیشن  که  دارند  خوبی 
به  شروع  و  می نشینند  بن بست  کوچه  انتهای  پس 
کاریکاتورکشیدن و نوشتن طنز می کنند و اگر روزی 
مانند امروز گذر شما به این کوچه »بن بست« افتاد با 
انبوهی از کاریکاتورها و طنزها که به در و دیوار آن 
آویزان شده، روبه رو و کا از بازگشت و خودکشی و... 

پشیمان می شوید.
پس کاما واضح و مبرهن است که حضور ما در 

بن بست ها چقدر حیاتی و مهم است. 
از امروز ما کاریکاتوریست ها و طنزنویسان روزنامه 
شما  انتظار  در  »بن بست«  همین  در  ملی«  »آرمان 
مخاطبانمان خواهیم بود، وقتی که از ابه ای ستون ها و 
گزارش ها و یادداشت ها و کلی تصاویر ریز و درشت 
صفحات پیشین می رسید به انتهای روزنامه و ما دقیقا 
همان جا در انتهای هر شماره منتظریم تا یک نفر از 
کوچه صفحه 15 بپیچد در »بن بست« صفحه 16 تا 
بنشینیم و بخندیم و البته فکر کنیم که خنده من از 

گریه غم انگیزتر است.
البته ناگفته پیداست که امروز طنز و کاریکاتور بیش 
از خنداندن، می تواند نقش بیدارکردن بخشی از افکار 
و جهان بینی ما را برعهده داشته باشد، همان چیزی 
که چندی پیش برای همه فقط گران شدن سیب زمینی 
بود اما برای ما خانواده تهیدستی بود که در هنگام 

پوست کندن سیب زمینی اشک می ریخت نه پیاز.
در پایان ناگفته پیداست همراهی و نظرات سازنده 
شما مخاطبان نقشی پررنگ در این مسیر دارد، امید 
ما همراهی شما در این فضای محدود است تا شاید 
روزی پشت دیوار این بن بست افقی زیبا و امیدبخش 

بیابیم.

هفته نامه گل آقا
سال سوم - شماره  چهل و چهارم
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بن بست داریم تا »بن بست«!

خواب مذاکره!
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در حاشیه توئیت های نژادپرستانه ترامپ 
و شعارهای طرفدارانش


