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ضرورت توسعه سواحل مکراناستقبال اصاح طلبان از ائتاف احمدی نژاد – قالیباف

 تاش برای ابطال انتخابات شورایاری
دیوانعدالت:پروندهانتخاباتشورایاریهاجزومواردخارجازدستورنیست

اصاح طلبان اصوا از هر حرکتی که بخواهد رقابت را در انتخابات مجلس 
98 تقویت کند، استقبال خواهند کرد. مطلوب آن است که در میان تمام 
جناح های سیاسی، ائتاف ها به سوی صدور لیست و برنامه مشخص 
پیش برود. چنین وضعیتی به ایجاد مجلسی هماهنگ تر و منسجم تر 
خواهد انجامید؛ مجلسی که از تشتت آرا و اختافات اساسی رنج نمی برد. 
ائتاف نیاز به پیش زمینه هایی دارد و اگر آن پیش  زمینه ها فراهم نباشد، 
حتی اگر چهره ها باهم دیدار و مذاکره کنند ائتافی صورت نمی گیرد. 
دیدار آقایان احمدی نژاد و قالیباف هم دیداری تشکیاتی نیست؛ بلکه 
دو فرد که سابقه آنها بیشتر غیرتشکیاتی است باهم دیدار کرده اند تا 
تدابیری در خصوص انتخابات مجلس آینده اتخاذ کنند. آقای قالیباف 
که هیچ گاه چهره ای حزبی نبوده و پس از نیروی انتظامی با استفاده از 
موقعیت هایی که برایش به وجود آمده، خود را به جایگاه کنونی رسانده. 
آقای احمدی نژاد نیز رشد اولیه اش را مدیون آبادگران است که با پیروزی 
حداقلی در شورای دوم مقدمات حضور او را در قدرت فراهم کردند. از 
دل ائتاف اصولگرایان و آبادگران در انتخابــات 1384 به مرور جبهه 
پایداری متولد شد و این جبهه تا اواسط دولت دهم از رئیس جمهور وقت 
حمایت می کرد، اما در آخر احمدی نژاد ماند و اقلیتی از یارانش. در نتیجه 

با دو تشکل با سابقه مواجه نیستیم. به هر صورت اما اصاح طلبان نباید 
حرکات رقیبان خود را دست کم بگیرند؛ زیرا اگر جریان اصاحات رقیب 
را کوچک بپندارد، فضای رقابت تشدید نمی شود و مردم پای صندوق ها 
نمی آیند. اصاح طلبان باید برنامه ای داشــته باشند که رضایت اذهان 
عمومی را فراهم کند. بعد باید ببینند برای اجرای این برنامه اعام شده، 
چه روش هایی را می توان استفاده کرد و با طرح ریزی صحیح روش اجرای 
برنامه های خود را نیز تشریح کنند. این مسائل هم برای شب انتخابات 
نیست و از اان باید روی آنها کار شود. مسأله انتخاب کاندیدا نیز دقیقا 
همین گونه است؛ یعنی نمی شود صبر کرد تا دقیقه90 و بعد با رعایت 
ماحظات تحمیلی لیست ارائه داد. در سال 94 همین اتفاق افتاد و زمانی 
که فرصت چندانی برای ارائه لیســت نبود، عده ای در لیست گنجانده 
شدند. برای انتخاب افراد باید چند پارامتر را در نظر گرفت. اوا فرد باید 
توانایی اجرای برنامه های مد نظر حزب یا جبهه را داشته باشد. دوما باید 
دید آیا آن فرد امکان رأی آوری دارد یا خیر. در ادامه باید برنامه های رقیب 
دیده شود و در مواقع مورد نیاز، به نقد آن بپردازند. همچنین اجازه ندهیم 
دو قطبی های کاذب به نفع رقیب شکل گیرد. نمونه این اتفاق را می توان 
در انتخابات سال 1384 دید. در آن زمان آقای هاشمی نماد وضع موجود و 
آقای احمدی نژاد نماد مخالفت با وضع موجود معرفی شد و به این ترتیب 
به سان یک اپوزیســیون با تخریب آقای هاشمی و سیاه نمایی از وضع 
موجود توانست رأی بیاورد. این دو قطبی به نفع رقیب شد و باید حواس 

اصاح طلبان جمع باشد تا دو بار از یک سوراخ گزیده نشوند.

ســواحل مکران اندک زمانی اســت که وارد ادبیات توســعه و 
گردشگری کشور شده اســت. این منطقه گرچه به لحاظ زمانی 
قدمت طوانی دارد؛ اما اطاعات و شــناخت نسبتا کمی نسبت 
به این منطقه در میان عامه مردم وجود دارد و متناســب با این 
اطاعات، در دولت های گذشته هم کمتر مورد تاکید قرار گرفته 
اســت. اما در دولت یازدهم و دوازدهم که رویکرد بر فعال سازی 
ظرفیت های بومی جهت اشــتغال و آبادانی بیشتر است؛ توسعه 
مناطق محروم و ســاحلی به اولویت اصلی سیاســتگذاری های 
دولتی تبدیل شده اســت. به لحاظ جغرافیایی سواحل مکران 
جایی است بین بندر جاسک تا چابهار که به لحاظ اقلیمی آب و 
هوایی نامناسب دارد. از لحاظ اقلیمی جزو منطقه بیابانی خارجی 
ایران قرار دارد، فاقد منابع آب جاری و منطقه ای خشــک است. 
این منطقه با توجه به قرار گرفتن در استان هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان که عموما منطقه ای ضعیف و کمتر توسعه یافته 
است؛ چندان مورد توجه قرار نگرفته است. شرایط زیستی در این 
سواحل در ضعیف ترین شکل ممکن قرار دارد و امکانات زیستی 
مناسبی از نظر منابع آب و خاک برای اسکان به اندازه کافی ندارد 
مگر اینکه با بهره گیری از فناوری، سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
تامین آب برای منطقه فراهم آید. بنا به تصمیم دولت مقرر شده 
است طی برنامه ششم حدود 150 هزار نفر در این منطقه اسکان 
داده شوند. حدود دو سال پیش کنفرانسی بین المللی در رابطه 
با ظرفیت های سواحل مکران برگزار شد که در این کنفرانس بر 
لزوم رسیدگی بیشتر جهت ایجاد رونق و توسعه سرمایه گذاری به 
عنوان کانونی جدید در گردشگری کشور تاکید شد. از این جهت 
می توان با به کارگیری تکنولوژی، شــرایط زیست جمعی را در 
این منطقه ایجاد کرد. البته در این عرصه سیاست خارجی دولت 
می تواند موثر واقع شود. جذب سرمایه گذاری های بین المللی و 

برگزاری نشست ها و کنفرانس های بین المللی برای جلب حضور 
و سرمایه گذاری ها از جمله مواردی است که دولت می تواند برای 
توسعه مکران در دستور کار خود قرار دهد. باید توجه داشت که 
امروز اشتغال دغدغه بزرگ دولت است و یکی از راه های موثر در 
ایجاد اشــتغال، فعال کردن اقتصاد های محلی است. در همین 
ســواحل مکران غیر از صنعت ماهیگیری می تــوان جاذبه های 
بزرگ گردشگری ایجاد کرد. در این عرصه باید توجه داشت که 
در داخل ســرمایه های ملی کافی برای توسعه سواحل مکران و 
تبدیل کردن آن به قطب جدید گردشگری منطقه وجود دارد که 
نیازمند تضمین و ایجاد انگیزه برای جلب سرمایه گذاری داخلی 
است. در تشویق رقبای سرمایه گذاری می توان نسبت به جلب و 
جذب سرمایه گذاری اقدام کرد. با برنامه ریزی برای جذب سرمایه 
گذاری های خارجی از ترکیه، چین و کشورهای همسایه می توان 
پروژه های بین المللی تعریف کرده به مناقصه گذاشت. هم اکنون 
هندوستان در بندر چابهار مشغول سرمایه گذاری است. دولت 
می تواند با یک دیپلماسی هوشمندانه پای هندی ها را به مکران 
هم باز کند. ترکیه دیگر کشــور مهم منطقه مشتاق حضور در 
صنعت گردشگری و زیرساختی ایران است. کما اینکه این کشور 
به سبب برخورداری از سواحل دریا و بنادر مهم هم تجربه و هم 
دانش مدیریتی ازم را برای توسعه مناطق ساحلی دارد. به هر حال 
ظرفیت ها وجود دارد و مهم همت و عزم مدیریتی قوی برای اجرای 
کار است. نکته مهم دیگری که باید دولت محترم بدان توجه نماید، 
تجربه و برنامه ریزی دولت های ساحلی خلیج فارس است. همه این 
دولت ها از امارات تا کویت و قطر بهینه ترین استفاده را از آب های 
خلیج فارس می کنند. اما در این ســو، ایران چه استفاده مفید و 
موثری از ظرفیت های گردشگری در سواحل طوانی خلیج فارس 
دارد. جالب اینجاست که ایران بیشترین و بهترین سواحل را در 
خلیج فارس دارد. بنا به گزارش ها طول ســواحل ایران در خلیج 
فارس با احتساب جزایر 1800 کیلومتر است و این فرصتی بزرگ 
برای اشتغال آفرینی در استان های هرمزگان و بلوچستان است. 

استان هایی که اتفاقا بیشترین بیکاری را دارند.

برخی هنــوز هم که هنــوز اســت نمی خواهند شــاهد آغاز 
شورایاری های جدید باشــند و به هر نحو سعی دارند رأی مردم 
برای انتخاب شورایاران را بی اهمیت نشان دهند به آنچه استناد 
می کنند که پیــش از برگزاری انتخابات شــورایاری در جریان 
بود مانند اعام غیرقانونی بودن برگزاری این انتخابات از سوی 
سازمان بازرسی کل کشور که در نهایت سازمان بازرسی دو روز 
پیش از برگزاری انتخابات، شکایتی را مبنی بر غیرقانونی بودن 
انتخابات شــورایاری ها به دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما در 
نهایت انتخابات شورایاری برگزار شــد و دلواپسان برای نیل به 
اهدافشان به سراغ مسئوانی می روند که در برگزاری انتخابات 
شورایاری تردید داشتند مانند تسنیم که دیروز با مدیرکل حوزه 
ریاست دیوان عدالت اداری گفت وگو کرد. محسن قائمی نسب 
درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده انتخابات شورایاری ها 
که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری 
ارسال شده است اظهار کرد: پرونده در حال طی روند معمولی و 
قانونی خود برای رسیدگی است و فعا برای اتخاذ نظر و تصمیم به 

هیأت تخصصی دیوان عدالت ارجاع شده است. این مقام مسئول 
در دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که رسیدگی های 
دیوان به پرونــده مزبور خارج از نوبت صــورت می گیرد یا خیر 
گفت: این پرونده جزو موارد خارج از نوبت نیســت. در 9 مرداد 
هم محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در حال بررســی این 
انتخابات است، اظهار داشت: احتمال اینکه برگزاری این انتخابات 
از سوی این دیوان ابطال شود نیز وجود دارد. خبرگزاری دلواپس 
تســنیم تاش زیادی برای ابطال انتخابات شــورایاری دارد و 
گزارش هایی هم منتشر می کند تا ادعاهایش در اذهان به واقعیت 
نزدیک شود مانند روزی که نوشــت: »باوجود اینکه ثبت نام از 
کاندیداهای شورایاری ها در دوره پنجم تا 15 تیر اعام شده بود 
اما مسئوان برگزار کننده در اقدامی خاف قانون، 10 روز پس 
از پایان مهلت ثبت نام، اقدام به ثبت مشخصات یک کاندیدای 
خاص کردند وی موفق به حضور در شــورایاری ها شد!« اکنون 

باید منتظر تصمیم مسئوان ذی ربط بود.
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این روزها شـاهد اشک های تمسـاح دلواپسـانی هستیم که 
برای تحریـم محمـد جـواد ظریـف از سـوی دونالدترامپ و 
کاخ سـفید در ایران شـروع به ریختن کرده اسـت. این هم از 
عجایب روزگار ما اسـت که کسـانی که ظرف 6سال گذشته 
از هیچ تهمـت، افترا و بهتانی بـه ظریف خـودداری نکردند و 
اگر هـم  همچنـان تردیدی نسـبت به نگاهشـان بـه ظریف 
وجود داشـت در گاندو حرف آخر را علیه وی مطرح ساختند، 
حـاا ابـراز ناراحتـی می کنند کـه چـرا ظریف تحریم شـده 
اسـت! باید از آنها پرسـید که بااخـره تکلیفتـان را با ظریف 
مشـخص کنید. اگـر ظریف وطـن پرسـت و دوسـتدار نظام 
اسـت و در6 سـال گذشـته برای منافـع ملی کشـور زحمت 
کشـیده و 22 ماه مذاکـره وی با جـان کری و تیـم آمریکایی 
خدمت به منافع ملی و کشـور بـوده پس آن حرف هـا که در 
طول مذاکـرات، بعـد از برجـام و همچنان نسـبت به ظریف 
می زنیـد و آن نسـبت هایی کـه در سـریال گاندو بـه ظریف 
دادید، چیسـت؟ اگـر هم ماهیـت ظریـف آن چیزی اسـت 
که دلواپسـان ظـرف 6 سـال گذشـته گفته اند پـس چگونه 
اسـت کـه اکنـون ابـراز ناراحتـی می کننـد. اگر ظریـف آن 
چیزی اسـت کـه سـعی کردنـد در سـریال گاندو بـه تصویر 
بکشـند پس چرا حـاا بـرای او اشـک می ریزند، ابراز تاسـف 
می کننـد و قیافه حـق به جانـب و متاثـر به خـود می گیرند. 
اگر هـم ظریـف وطـن پرسـت اسـت تکلیـف آن حرف ها و 
نسـبت های نـاروا کـه در این 6 سـال بـه او نسـبت دادند چه 
می شـود؟ واقعیت مطلب آن اسـت که دلواپسان در حقیقت 
به اصول چندانـی پایبند نیسـتند و گویایی هدف برایشـان 
وسـیله را توجیه می کند. هدف این اسـت که آمریکا ستیزی 
را همچنان ادامه دهند و بنابر این اگـر ظریف مورد بی مهری 
آمریکایی هـا قرار گرفتـه از او حمایت و پشـتیبانی می کنند. 
احتمـاا اگر کس دیگـری هم مـورد بی مهـری آمریکایی ها 
قـرار می گرفـت شـاید از او نیـز پشـیبانی می کردنـد. وقتی 
صدام بـه کویت حمله کـرده بـود و زمانـی کـه آمریکایی ها 
برای حمله بـه عراق آمـاده شـدندکم نبودند دلواپسـانی که 
می گفتند ما باید به کمک صدام بشـتابیم. خداوند رحمتش 
کند مرحوم آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی تاش فراوانی کرد 
که مبـادا ایـران و صـدام در یـک جبهـه در برابر آمریـکا قرار 
بگیرند. کـم نبودند دلواپسـانی کـه می گفتند صـدام »حر« 
شده و در گذشـته هر چه بود اکنون باید به کمک او بشتابیم 
چـون در برابـر آمریکا قـرار گرفته اسـت. لـذا؛ تحریم ظریف 
نشـان می دهد که در حقیقت بسـیاری از مواضع دلواپسـان 
به جـز مواضـع پوپولیسـتی و منطق سیاسـی تند بـه هیچ 
اصـول دیگـری پایبنـد نیسـت. ای کاش داسـتان ظریـف 
باعث می شـد که دلواپسـان به خود آینـد و از زدن برچسـب 
نفوذی و ... مثـل آب خوردن بـه دیگران، پرهیـز کنند. البته 
جریان دلواپس ضمن محکوم کردن آمریکا و ریختن اشـک 
تمسـاح برای ظریف همچنـان می داند که اگـر خیلی قرص 
و محکم به حمایت از ظریـف برخیزد؛ آن وقـت علی القاعده 
باید به مـردم پاسـخ دهد که اگـر ظریف آن اسـت کـه امروز 
می گوییم و از وی حمایت می کنیم پـس تکلیف آن حرف ها 
و نسـبت های ناروایی که در 6 سـال گذشته به ظریف نسبت 

دادیـم چه می شـود؟

دلیلنارضایتیها
ناشیازعملکرد

مدیراناست

پیشنهاداتیدرباره
سودبانکی
بهوزیراقتصاد

عکس:آرمانملی/حجتسپهوند

تحریم ظریف تهدید یا فرصت؟

تحریم محمد جواد ظریفوزیر امور خارجه ایران  پس از ســفر او به 
نیویورک، دیدارش با رســانه ها و همچنین ســناتور آمریکایی که 
»کاتن« نام دارد و سپس بیان اینکه او از سوی ترامپ به کاخ سفید 
دعوت شد تا گفت و گویی با رئیس جمهور آمریکا در باب اوضاع ایران 
داشته باشد که اکنون در صدر خبرها قرار گرفته نمی تواند بدون یک 
چشم انداز معنادار از سوی آمریکایی ها صورت پذیرفته باشد. اینکه 
فکر کنیم ترامپ با امضاهای خود بر تحریم افراد گوناگون براساس یک 
جهت گیری فردی وارد عمل می شود و آنگونه که بعضی از تحلیلگران 
در داخل و خارج از کشور او را بازیگر دیوانه و تیم او را تیمی متزلزل در 
عرصه سیاست خارجی می دانند برای من چندان قابل قبول نیست. 
آنچه که مسجل است در میان دیپلمات های ایرانی در چندین دهه 
اخیر و شاید بتوان گفت در سده اخیر فردی مانند محمد جواد ظریف 
با توانایی های متعدد علمی و تجارب گرانســنگی که در این بالغ بر 
30 سال در عرصه دیپلماسی پیدا کرده نمی توان یافت. آنچه که در 
باب ظریف گفته می شود می تواند بسیار معنادار باشد. چرا که او یک 
شخصیت معنادار در عرصه دیپلماسی بین المللی است؛ کد تعریف 
شده دارد و از طرف دیگر وزیر امور خارجه کشوری است که می تواند 
در عرصه های گوناگون بین المللی و مذاکرات مختلف با درایت خاص 
خود وارد شده و همانگونه که در برجام توانست آمریکایی ها را مجاب 
کند؛ زمینه هایی را بر ســازد که ایران بتواند از آن بهره برداری کند. 
اینکه ظریف تحریم می شود یک امر نمادین برای تحریم دیپلماسی 
ایران در قالب دولت به عنوان زیر مجموعه حکومت در ایران است. در 
دو ساله اخیر بارها مسئوان آمریکایی از رئیس جمهور آمریکا گرفته 
تا برایان هوک و دیگر افراد موثر در سیاست خارجی آمریکا در دولت 

حاکم بر واشنگتن بیان کرده اند که ظریف با همه توانایی ها و جایگاه 
خود به عنوان یک دشمن دانا جایگاهی در نظام تصمیم گیری در 
جمهوری اسامی ایران ندارد و تنها به عنوان یک دیپلمات بیانگر 
مطالب موجودی است که از سوی نهادهای فرادولتی به دولت تجویز 
می شود. این معنا به گونه ای از سوی آمریکایی ها پیگیری شد که 
اکنون جهان این گزاره آمریکایی ها را پذیرفته و در داخل کشور نیز در 
ایه های گوناگون مردم این معنا تا حدود زیادی توانسته رخنه کرده 
و مورد پذیرش قرار بگیرد. این نکته را باید مورد توجه قرار بدهیم که 
بدین واسطه کل دیپلماسی ایران؛ نه تنها ظریف بلکه دیپلمات های 
ایران در کشــورهای گوناگون و ســفرای ایران از سوی دولت های 
پذیرنده ماموریت آنها؛ حالتی برزخ گونه پیدا کرده و بدین ترتیب 
دستگاه دیپلماسی ایران در کل جهان با گونه ای برخورد مستقیم اما 
موثر روبه رو می شود و بسیاری از کشورهایی که از این به بعد با سفرای 
ایران برخورد می کنند نوعی برخورد معنادار نسبت به گذشته خواهند 
داشت. اینجاست که باید گفت آیا تحریم ظریف فرصتی خواهد بود 
یا یک تهدید؟ نوع بازیگری ظریف بسیار مهم می شود. او می تواند 
تحریم را برای خود به یک فرصت تبدیل کرده و بعدها از این فرصت 
به نفع آنچه که ایران نیاز دارد استفاده برد. اکنون ظریف در یک حالت 
چالش گونه در برابر چالشی قرار گرفته که هم می تواند برای او و کشور 
فرصت باشد و هم می تواند برای خود و کشور تبدیل به تهدید شود. 
به هر تقدیر امروز ظریف در صدر اخبار مربوط به ایران قرار گرفته و 
این دیپلمات خندان با توجه به آنچه که از توئیت های خویش گرفته 
تا مصاحبه های خود بیان کرده مورد توجه افکار عمومی در داخل 
کشور، منطقه و فرامنطقه است. همه این احتماات و امکان ها در 
گرو نوع بازی است که ظریف انجام خواهد داد. باید منتظر بود و دید 
آیا ظریف می تواند خود برای آینده خویش تصمیم بگیرد یا برای او و 
آینده وی تصمیم هایی در ایه های گوناگون دیپلماسی از داخل تا 

خارج کشور می تواند ترسیم شده باشد.

مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

شکایترئیسیادبیرخانهشورا؟
پشت پرده شکایت شورای 
عالی امنیت ملی از 2 نماینده
معاونپارلمانیدولت:رئیسجمهورازهیچ

نمایندهایشکایتنکردهاست
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 انتصاب عضو در شورای عالی اجرای اصل 44
رئیس جمهوری در حکمی عباس عرب مازار را به عنوان 
»عضو صاحب نظر اقتصادی در شورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« منصوب کرد. 
متن حکم حجت ااسام روحانی به این شرح است: در 
اجرای بند17 ماده41 قانون اصاح موادی از قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسامی ایران و سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون 
اساسی مصوب 1386/11/8 مجلس شورای اسامی، نظر 
به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی و با توجه به پیشنهاد 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب این حکم 
به عنوان »عضو صاحب نظر اقتصادی در شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« منصوب 
می شوید. توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با 
رعایت اصول قانون مداری، اعتدالگرایی و منشور اخاقی 

دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.

جزئیاتی از جلسه هیأت حل اختاف قوا
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی جزئیاتی از جلسه 
هیأت حل اختاف قوا برای حل اختاف دولت و مجلس 
بر سر اجرای آیین نامه داخلی مبنی بر گزارش دهی 
رئیس جمهور و وزرا به مجلس را تشریح کرد. محمد 
کاظمی گفت: از سوی قوه مقننه آقای غامرضا کاتب رئیس 
کمیسیون آیین نامه داخلی، بنده به عنوان عضو کمیسیون 
قضایی و حقوقی، آقای داوود محمدی رئیس کمیسیون 
اصل90، در این جلسه حضور یافتیم و استدال های مجلس 
در مورد ضرورت اجرای ماده 215 آیین نامه داخلی را بیان 
کردیم. وی ادامه داد: از سوی دولت نیز حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی رئیس جمهور و خانم جنیدی معاون حقوقی 
رئیس جمهور حضور یافتند و ابوترابی فرد ریاست جلسه را 
بر عهده داشت. کاظمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس و 
معاونان رئیس جمهور هرکدام استدال های خود را در مورد 
اجرا و عدم اجرای این ماده از آیین نامه داخلی مجلس اعام 
کردند. نتیجه و رأی هیأت حل اختاف قوا در مورد اجرای 
این ماده از آیین نامه داخلی مجلس از طرف هیأت حل 

اختاف قوا به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.

واکشن حجاریان به تحریم ظریف
سعید حجاریان واکنش متفاوتی را به تحریم ظریف 
از سوی آمریکا نشان داد. سعید حجاریان، صاحب نظر 
سیاسی در واکنش به تحریم ظریف گفت: در موضوع تحریم 
وزیر امورخارجه ایران به جای جدل های بی حاصل و صرفا 
تبلیغاتی باید تمهیداتی اندیشیده شود تا محمدجواد 
ظریف به عنوان شخصیتی صلح طلب و نماد مذاکره مکرر از 
سوی سازمان ملل متحد به خاک آمریکا دعوت شود تا نهایتا 
اندیشه های ترامپ و بولتون و پمپئو به حاشیه برود. وی 
افزود: برای این منظور باید مذاکراتی قوی با آقای گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل صورت بگیرد و اا ممکن است دولت 
کنونی آمریکا در گام بعد به سمت تعلیق دفتر نمایندگی 

ایران حرکت کند.

الزام اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان 
عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: همانطور که در 
قانون آمده است باید میزان مرخصی زایمان برای زنان 
شاغل در دستگاه های اجرایی به مدت 9ماه اجرایی شود. 
فاطمه ذوالقدر افزود: میزان مرخصی زایمان تا سال های 
گذشته فقط 6 ماه بود اما در مجلس این مدت به 9ماه تغییر 
کرده است و باید تامین اجتماعی نسبت به اجرای آن اقدام 
کند. اگرچه سازمان تامین اجتماعی به خاطر مسائل مالی 
نمی تواند از 9ماه مرخصی برای زنان شاغل در دستگاه های 
اجرایی استفاده کند اما باید نسبت به اجرای این قانون اقدام 
شود تا زنان شاغل برای تربیت فرزند خود در هنگام استفاده 
از مرخصی زایمان دغدغه ای نداشته باشند. وی ادامه داد: از 
آنجا که برای اجرای این قانون خأ قانونی داریم، باید زمانی 
که بودجه سنواتی تنظیم می شود، بودجه مورد نیاز این 

طرح هم درنظرگرفته شود.

شروع مذاکرات با خانواده میترا استاد
وکیل مدافع محمدعلی نجفی از شروع مذاکرات با 
خانواده مرحوم میترا استاد برای اخذ رضایت خبر داد. حمید 
گودرزی گفت: به دنبال تقاضای خانواده دکتر نجفی و تاش 
تعدادی از معتمدین طرفین برای تشکیل جلسات مذاکره به 
منظور صلح و سازش، سرانجام مورد موافقت خانواده محترم 
داغدیده قرار گرفت و به عنوان وکیل مدافع نجفی موفق 
شدم دیدارهایی برای تشفی خاطر بازماندگان و حل و فصل 
موضوع برگزار کنم. وی افزود: در این نشست ها با پدر و مادر 
داغدار مرحومه و همچنین مسعود استاد به عنوان نماینده 
تام ااختیار اولیای دم بحث و گفت وگوهایی را آغاز کردیم که 
می تواند در حل مسالمت آمیز پرونده راهگشا باشد. گودرزی 
یادآور شد: هنوز مذاکرات به اعام گذشت قطعی از سوی 

خانواده مرحوم استاد منتهی نشده است.

بن سلمان در حال بررسی گفت وگو با تهران
پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی مدعی 
شد که امارات و عربستان تماس های مخفیانه خود با ایران 
را افزایش داده اند و بن سلمان ولیعهد سعودی به طور جدی 
درحال بررسی گفت وگو با تهران است. پایگاه صهیونیستی 
دبکا، نزدیک به نهادهای اطاعاتی رژیم صهیونیستی به نقل از 
منابع ویژه خود مدعی شد که عربستان و امارات تماس هایی 
مخفیانه در رابطه با امنیت کشتیرانی در خلیج فارس با ایران 
برقرار کرده اند. این پایگاه به نقل از منابع خود نوشت: امارات و 
عربستان به این نتیجه رسیده اند که اهداف دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در رابطه با ایران با اهداف ریاض و ابوظبی تطابق 
ندارد. برخی منابع اطاعاتی با اشاره به سفر اخیر هیات اماراتی 
به تهران اعام کردند که مسئوان اماراتی در دیدار با مسئوان 
ایرانی در رابطه با مساله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه 

هرمز و تنگه باب المندب بحث و گفت وگو کردند. 

چرا یک نماینده یکباره میلیاردر می شود؟
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم گفت: کسانی 
که میلیاردها پول صرف آمدن به مجلس می کنند، در 
صورتیکه تمام حقوق مجلس از اول تا آخرش به میلیارد 
نمی رسد طبیعتا باید چندین برابر آن توقع داشته باشد و این 
اصل فساد است. خبرآناین نوشت؛ حسین انصاری راد درباره 
مصادیق امتیازگیری نمایندگان افزود: وقتی پسر نماینده 
می گوید من چهارتا شغل دارم، این از کجا ناشی می شود؟ 
موارد از این دست بسیار است و تا زمانی که تبعیض وجود 
داشته باشد باید منتظر این رفتارها هم باشیم. وی با اشاره به 
انتخابات 94 گفت: چرا در انتخابات 94 و لیستی که به مجلس 
راه پیدا کرد تعداد معدودی از آنها آشنا بودند؟! دلیلش روشن 
است چون شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای 

اصاح طلب را رد صاحیت کرده بود.

آرمان ملی: محمدجواد ظریف را شاید بتوان مظلوم ترین وزیر کابینه دولت روحانی دانست. از ابتدای روی 
کار آمدن او در تمام طول مذاکرات برجام و پس از آن تخریب ها علیه وزیر امور خارجه در جریان بود؛ از مهر 
1392 که با توهین بزرگ کیهان در تیتر یک، ظریف راهی بیمارستان شد تا پدید آمدن مسأله استعفا و این 

اواخر موضوع گاندو. با این وجود هیچ گاه او واکنشی غیرمنطقی و همراه با عصبانیت به این تخریب ها نشان نداد 
و همواره با تحمل در پی برقراری آرامش در فضای سیاسی کشور برآمد. در خارج از کشور نیز وزیر امورخارجه 
ایران از ابتدای آغاز مسئولیت خود سعی کرد بر پایه مبانی علمی، حرفه ای و تخصصی دانش روابط بین الملل 

عمل کند. بهره گیری صحیح از نظریات روابط بین الملل، فهم درست از مکاتب روابط بین الملل و همچنین مفهوم 
سازی صحیح از مصادیق مناسبات جهانی و ارائه آنها به جامعه بین المللی یکی از کارهای خاصی بود که آقای 

ظریف در طول 6سال گذشته از خود نشان داد و این فعالیت حرفه ای و دیپلماتیک آن شد که ایران در نظام 
بین الملل به عنوان یک کشور مقبول و اثرگذار شناخته شود. 

2    سیاسـت  

سـخنگوی دولـت دربـاره زمان 
معرفـی وزیـر آمـوزش و پـرورش 
گفـت: در ایـن زمینه هنـوز فرصت 
باقـی اسـت و رئیـس جمهـور بـه 
هـر جمـع بنـدی کـه برسـند بـه 
سـرعت اعام خواهنـد کـرد. من از 
گزینه های پیشـنهادی برای وزارت 
آمـوزش و پـرورش اطاعی نـدارم. 
علـی ربیعی در پاسـخ به این سـوال 
که آیا دولت برنامه ای بـرای معرفی 
وزیـر زن در دسـتور کار دارد یا خیر، 
افـزود: دولـت در این زمینـه منعی 
نـدارد امـا مـا امـروز بایـد بتوانیـم 
بهتریـن انتخـاب را انجـام دهیـم تا 
فـرد معرفـی شـده هـم به مسـائل 
دانش آموزی اشـراف داشـته باشـد 
و هم اینکه دانش آمـوزان و معلمان 
اطمینـان خاطـر داشـته باشـند. 
سـخنگوی دولت تاکید کـرد: برای 
دولت وزیر زن یـا مرد هیـچ تفاوتی 
نـدارد بلکـه بیشـتر بـر ایـن تاکید 
داریـم کـه وزیـر خـوب و کارآمدی 
انتخـاب شـود کـه بتواند مسـائل را 
در ایـن شـرایط بـه بهتریـن شـکل 

مدیریـت کنـد.

نایـب رئیـس فراکسـیون زنـان 
مجلـس گفـت: بایـد محل هایـی را 
بـرای شـادی جوانـان و تخلیـه 
انـرژی  آنهـا در نظـر داشـته باشـیم. 
معصومه آقاپور علیشاهی گفت: باید 
زیرسـاخت های اقتصـادی کشـور 
را فراهـم کنیـم. بایـد محل هایـی را 
برای  شـادی جوانان و تخلیـه انرژی  
آنهـا در نظـر داشـته باشـیم. طبـق 
آخریـن آمـاری کـه بـه دسـت مـن 
رسـیده نـرخ بیـکاری زنـان جـوان 
37/2 درصـد، نسـبت بـه سـال 
گذشـته اسـت.  وی ادامـه داد: یـک 
دختر جـوان، تحصیل کـرده و بیکار 
کـه دچـار مشـکل اقتصـادی اسـت 
و جایـی هـم بـرای شـادی او فراهـم 
نشـده، یکی از کارهایی کـه می تواند 
نسـبت بـه آن واکنـش نشـان دهـد 
بی حجابـی اسـت. در ایـن 40 سـال 
بـرای زنان جـوان در رابطه بـا تفریح، 
شـادی  و کارهایـی کـه باعـث ایجاد 
نشاط شـان شـود چـه کار کردیـم؟ 
دخترهـای جـوان ما بـه غیـر از بزک 
کـردن خودشـان و ایـن کارهـا چـه 

سـرگرمی دارنـد؟

عضو هیـأت رئیسـه فراکسـیون 
ینکـه  میـد مجلـس بـا بیـان ا ا
ئتـاف  ز عـدم ا اصاح طلبـان ا
متضـرر نمی شـوند، گفـت: نیـازی 
نیسـت حتما لیسـت بزرگی ببندیم 
بلکـه بایـد بـا ظرفیـت واقعـی خود 
وارد صحنـه بشـویم. عبدالکریـم 
حسـین زاده افـزود: در انتخابـات 
مجلـس دهـم بـا اعتدالیـون ائتاف 
کردیـم. همـه جـا اعـام کردنـد 
حـدود 160 نفـر از اعضـای لیسـت 
امید بـه داخل مجلـس راه یافتـه اند. 
مـا بـا یـک عـدد انبـوه وارد مجلـس 
شـدیم امـا عـدد کوچکـی از مـا در 
مجلس باقی مانـد. وی افـزود: به نظر 
من جریـان سیاسـی از عـدم ائتاف 
متضـرر نمی شـد. وقتـی جریـان 
سیاسـی بـا ظرفیـت واقعی خـود به 
صحنه وارد شـود، مردم نیز بـه اندازه 
ظرفیـت همان جریـان سیاسـی، به 
آن نزدیـک می شـوند. ازم نیسـت 
دوسـتان تاش کنند که در تهران یا 
شهرستان ها، لیسـت بزرگی ببندند. 

مـا بایـد لیسـت واقعـی ببندیـم.

همین تأثیرگذاری بود که موجب عصبانیت برخی در 
خارج مانند اسرائیل به رهبری نتانیاهو، عربستان به رهبری 
بن سلمان، امارات به رهبری بن زاید و آمریکا به رهبری ترامپ 
و بولتون شد. این روزها اما با افزایش هجمه »گروه ب« علیه 
ظریف، در داخل نیز عده ای فعاانه دست به تخریب وزیر 
خارجه می زنند. از مجریان صدا و سیما گرفته تا نمایندگان 
سابق و فعلی مجلس. کار به جایی رسیده که حتی عده ای با 

توهین به ظریف روزگار می گذرانند.
        ائتاف آشکار

حمید رسایی روز گذشته حامیان برجام را »برجام 
پرست« خواند و آنها را با »گاو پرستان« در هندوستان مقایسه 
کرد. او همچنین با جاسوس خواندن اطرافیان وزیر خارجه و 
اشاره به نقش ظریف در به ثمر رسیدن برجام، اعتراض وزیر 
خارجه را به سبب ترس از ساخته شدن گاندوهای دیگر 
توصیف نمود. رسایی پیش از این در پیامی خطاب به قوه 
قضائیه، خواستار ممنوع الخروجی و محاکمه ظریف شده 
بود؛ خواسته ای که به نظر می رسد دقیقا همان خواسته 
»گروه ب« در آمریکا باشد. دم خروس این ائتاف اما از جای 
دیگری آشکار شد. امیر اعتمادی، از اعضای بنیاد F.D.D که 
به سبب دریافت پول از امارات متحده عربی برای فعالیت علیه 
ایران رسوایی به بار آورده بود، در پیامی توئیتری تاش کرد 
مدرک دکترای ظریف را زیر سوال ببرد. او نوشت: »درباره 
دکترای غیرحضوری و مکاتبه ای جواد ظریف از دانشگاه دنور 
تردیدهای جدی وجود داره. مشخص نیست که او چطور در 
سال 1367 و سه سال بعد از ابطال ویزای آمریکاش، موفق 

شده از راه دور از ایران دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه 
دنور بگیره«. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
دکترای ظریف اساسا مکاتبه ای نبوده و او به صورت حضوری 
دوره تحصیل خود را گذرانده است. از سوی دیگر هنوز دو تن 
از اساتید راهنمای وزیر خارجه ایران در قید حیات هستند و 
می توان به صورت رسمی از دانشگاه استعام کرد. مسائلی 
چون اماک ظریف در آمریکا نیز از دیگر شایعاتی است که 

این روزها برای تخریب او مطرح می شود.
     به تخریب ها پایان دهید

حجم تخریب ها علیه ظریف این روزها به حدی شدت 
یافته که برخی نمایندگان برای دفاع از او احساس وظیفه 
کردند. علی مطهری روز گذشته نوشت: »تحریم آقای ظریف، 
وزیر خارجه کشورمان توسط آمریکا بیش از هر چیز نشانه 
ضعف منطق آمریکا و هراس دولت این کشور از بیان منطق 
ایران در دنیاست. در تقابل فعلی ایران و آمریکا هر عقل سلیمی 
وقتی منطق دو طرف را می شنود حق را به ایران می دهد و اگر 
کشورهایی با آمریکا همراهی می کنند از روی ترس است. 
امیدوارم کسانی که دم از انقابی گری می زنند قبول کرده 
باشند که آقای ظریف انقابی تر از آنهاست و دست از حمله 

به ایشان بردارند«.
     رو در رو با مردم

با وجود تخریب ها مردم اما ظریف را دوست دارند و باید 
ظریف را از مردمی ترین وزرای کابینه دانست. وزیر امور خارجه 
کشورمان شامگاه جمعه در صفحه اینستاگرام خود مطلبی را 
از حضورش در یک برنامه خیریه جهت کمک به سیل زدگان 

منتشر کرد و در آن مطلب از محبت های مردم نسبت به خود 
تشکر کرد. پس از انتشار این پست اینستاگرام بسیاری از 
مخاطبان وزیر امور خارجه در این صفحه اجتماعی به بیان 
نقطه نظرات خود در پایین این پست پرداختند که ظریف در 
یک اقدام قابل توجه به تعدادی از این کامنت ها که بعضی از آنها 
حاوی انتقادهای تندی به وزیر خارجه بود، پاسخ داد. ظریف 
در پاسخ به کاربری که در پایین این پست خطاب به وی نوشته 
بود، »چقدر از حقوق مردم دفاع کردید، من خودم به شخصه 
احساس می کنم از حکومت دفاع کردید تا ملت« نوشت: 
دوست عزیزم جان بولتون حکومت و مردم نمی شناسد. 
جنگ هم همینطور. من تاش می کنم جنگ نشود و تحریم 
برداشته شود و امیدوارم کوتاهیم را ببخشید. وزیر امور خارجه 
همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که از او در مورد بحث تحریم 
وی و تاثیر آن روی خانواده اش پرسیده بود، نوشت: تحریم من 
اثری روی من و خانواده ام ندارد همیشه در مورد تحریم به 
عنوان تروریسم اقتصادی و جنگ علیه مردم صحبت کردم 
و تا آن جا که توان داشتم برای رفع آن کوشیده ام. وزیر امور 
خارجه درواکنش به کاربری دیگری که ظریف را شایسته 
دریافت »نماد خیانت« خوانده و او را »ابوموسی اشعری« 
نامیده بود، نوشت: خدا رو شکر شما اینقدر وایتمدارید. یکی 
از مخاطبان ظریف در این صفحه اجتماعی خطاب به وی 
نوشت: »از دو تا خونه ای که در آمریکا داری برامون بگو، با کدام 
پول خریدی؟ پولش را از کجا آوردی« که وزیر امور خارچه 
پاسخ داد: سام بر شما من نه خانه ای در آمریکا دارم و نه حتی 

ملک و یا حتی حساب بانکی خارج از ایران.

آرمان ملی- حمید شجاعی: گرچه نمایندگان 
مجلس طبق اصل 86 قانون اساسی در ایفای وظایف 
نمایندگی در اظها نظر آزادند و نمی توان آنها را مورد تعقیب 
قرار داد و همچنین طبق اصل 84 حق دارند در تمام مسائل 
داخلی و خارجی اظهار نظر کنند، اما چندی پیش شورای 
عالی امنیت ملی از حشمت ا... فاحت پیشه و الیاس حضرتی 
به دلیل اظهار نظر درباره مذاکره با آمریکا شکایت کردکه این 
شکایت با توضیحات این نمایندگان در هیأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان رد شد. حال این مساله مطرح شده که اساسا این 
شکایت از سوی رئیس شورا بوده یا دبیرخانه این شورا که خود 
جای تامل دارد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس 
جمهور در این باره می گوید: »آقای رئیس جمهور به عنوان 
رئیس شورای عالی امنیت کشور از هیچ نماینده ای شکایت 
نکردند. شورای امنیت ملی یک هویت حقوقی مستقلی دارد 
و دبیرخانه شورا متفاوت با رئیس شورای عالی امنیت ملی 
است. موضوع شکایت شورای امنیت از دو نماینده در حال 

حل شدن است،«
 ماجرای یک شکایت

اواخر تیرماه بود که خبر شکایت شورای عالی امنیت ملی 
از حشمت ا... فاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت 
ملی و الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در رسانه ها خبر ساز شد. این در حالی است که بسیاری در 
اینکه آیا رئیس شورای عالی امنیت ملی از این دو شکایت 
کرده یا این شکایت از طرف دبیرخانه این شورا بوده اختاف 
نظر دارند، اما آنطور که به نظر می رسد این شکایت از جانب 

دبیرخانه بوده چرا که اساسا رئیس شورا که رئیس جمهور 
باشد شکایتی ثبت نکرده است. ماجرا از این قرار است که 
فاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد 
تشکیل میز کاهش تنش با آمریکا را داده بود و حضرتی نیز 
پیشنهاد مذاکره جمعی از سفرا و دیپلمات های با تجربه را 
مطرح کرده بود تا به گفته خودش بار مقابله با فشار سنگین 
خارجی فقط بر دوش ظریف نیفتد. با این حال شورای 
عالی امنیت ملی به دلیل اظهار نظر این دو نماینده در مورد 
مذاکره با آمریکا از آنها شکایت کرد. در حالی که طبق اصل 
186 قانون اساسی »نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف 
نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاماً آزادند و نمی توان آنها 
را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در 
مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف 
کرد«. همچنین طبق اصل 84 قانون اساسی »هر نماینده 
در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل 
داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.« به هر صورت این دو 
نماینده به سبب شکایت شورای عالی امنیت ملی به هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان فراخوانده شدند و پس از حضور به 
ارائه توضیحاتی در خصوص اظهاراتشان پرداختندکه هیأت 
نظارت پس از استماع این توضیحات اظهارات این نمایندگان 
را خاف شئون نمایندگی ندانست و شکایت شورای عالی 

امنیت ملی نیز از این دو رد شد.
  مذاکره تابو نشود

یک عضو هیات رئیسه مجلس از رویه اخیر شورای 
عالی امنیت ملی و شکایت این نهاد از نمایندگان مجلس 

به دلیل طرح موضوع مذاکره با آمریکا انتقاد کرد. پانا نوشت، 
محمدعلی وکیلی اظهار کرد: »شکایت شورای عالی امنیت 
ملی از نمایندگان موضوع جدیدی است. به عقیده من 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید دقت عمل بیشتری در 
اقدامات خود به خرج دهد. وی در این رابطه که شکایت های 
اخیر را شورای عالی امنیت ملی طرح کرده یا دبیرخانه 
این شورا گفت: من بعید می دانم که شکایت از نمایندگان 
مجلس کار شورای عالی امنیت ملی باشد و به نظرم اقدامی 
در دبیرخانه است و گویا در آنجا سلیقه و سنت خاصی وجود 
دارد. نماینده تهران بیان کرد: موضوع مذاکره، موضوعی است 
که نباید تبدیل به یک تابو در کشور شود. تابوسازی و امنیتی 
کردن برخی موضوعات و سوژه ها به صاح کشور نیست. عضو 
فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: در هیچ جای قانون گفته 
نشده که درباره اصل مذاکره به جز با رژیم صهیونیستی کسی 

اظهارنظری در کشور مطرح نکند.
 دبیرخانه شورا با رئیس آن متفاوت است

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در خصوص»شکایت 
شورای امنیت از دو نماینده مجلس اظهار داشت: شورای 
امنیت یک نهاد حقوقی است. حسب آن چیزی که دو نماینده 
محترم بیان کردند دبیرخانه شورای امنیت از آنها شکایت 
کرده است. دبیرخانه شورای امنیت یک هویت حقوقی 
دیگری دارد. آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی 
امنیت کشور از هیچ نماینده ای شکایت نکردند. شورای امنیت 
ملی یک هویت حقوقی مستقلی دارد و دبیرخانه شورا متفاوت 
با رئیس شورای عالی امنیت ملی است. حسینعلی امیری 
گفت: آقایان نماینده با من صحبت کردند و شرحی را هم 
دادند و من هم به رئیس جمهور منتقل کردم. موضوع شکایت 
شورای امنیت از دو نماینده در حال حل شدن است، مضاف 
بر این هم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم اظهارنظر آقای 
دکتر فاحت پیشه و دکتر حضرتی را در راستای ایفای وظیفه 

نمایندگی شان تشخیص دادند.

 برای دولت، 
وزیر زن یا مرد 
هیچ تفاوتی ندارد

محل هایی برای شادی 
جوانان تعیین شود

ما با یک عدد انبوه 
وارد مجلس شدیم

»آرمان ملی« حمات اخیر تندروها علیه وزیر خارجه را بررسی می کند  

همنوا با دشمن علیه ظریف
   وزیر امور خارجه: تاش می کنم جنگ نشود و تحریم برداشته شود

تحریم آقای محمدجواد ظریف  از سوی آمریکا برای ما ایرانیان 
پرمعناست. این تحریم مسلما متوجه یک شخص حقیقی نیست. آقای 
ظریف از آنجا که مواضع کشور را به خوبی بیان کرده و توانسته است 
برای مظلومیت، اقتدار و حقانیت ایران منطقی  روشن و ملموس فراهم 
سازد هدف تحریم قرار می گیرد، وی اتفاقا چون با زبان جهانیان سخن 
می گوید و نماینده عقانیت و تدبیر ایرانی است مورد توجه قرار گرفته 
است. شاید در میان اقیانوسی از صداها و بیان ها و خبرها و تحلیل ها و 
موضع ها که اغلب میانه خوبی با جمهوری اسامی نشان نمی دهند 
و جنگلی از غول های رسانه ای که در گستره ای از پول و قدرت فراهم  
شده اند، چون کسی  یکی از  جمات آقای ظریف را بشنود به تامل وادار 
شود و با خود بگوید، آیا ایران هم سخن حق دارد؟ سخن مشهور او آنجا 
که می گوید... زمانی شهرهای ما هدف انواع بمب ها و موشک ها و حمات 
شیمیایی قرار می گرفت و برای دفاع از شهروندان خود حتی  التماس 
می کردیم همه ساکت بودند... ما روی پای خود ایستادیم و موشک 
ساختیم تا اگر صدام حسین دیگری ظهور کرد بتوانیم از مردم خود دفاع 
کنیم... اگر مورد حمله قرار بگیریم آیا قرار است با شمشیر از خود دفاع 
کنیم؟  او بارها از عمق استراتژیک منطق ایران خبرنگاران و مخاطبان و 
مستمعان و سیاستمداران بسیاری را به چالش جدی کشید و سواات 
بسیار مهمی پیش پای آنان نهاد. سواات مهمی که ابررسانه های جهان 
پاسخی برای آن نداشتند و کسی چون وزیر خارجه آمریکا جز چند 
جمله تکراری و کلیشه ای حرفی برای گفتن نداشت و عجز خویش را 
با کلنگ  تحریم پاسخ داد!  خوب می دانیم که دنیا دنیای زور، قدرت و 
ثروت است ولی بازهم از پس یک  زبان گویا برنیامدند و پاسخ منطق 
را با زور و قلدری دادند. این تحریم دقیقا به مثابه پنبه در گوش  کردن 
عابران و شنونده هاست تا نشنوند و منطق  سست و عنکبوتی خود را 
از خطر برهانند. ایجاد محدودیت برای آقای ظریف معنی دیگری هم 
داشت که آمریکا نه تنها با اقتدار موشکی و نظامی ایران مخالف است که 
با منطق صلح جو و ثبات طلب ایران در منطقه هم مشکل اساسی دارد. به 
یک معنا آنجا که چهره ایران از عمق منطقی و عرفی برخوردار می شود 
و نظم ناعادانه و فضای یکسویه ای که توسط رسانه های غربی به وجود 
آمده است مورد سوال و چالش جدی واقع می شود مدعیان »روا داری«  
تحمل خویش را از دست می دهند و آشکارا راه گفت وگو را می بندند. 
مشکل اساسی آمریکا با ایران دقیقا در تاقی اقتدار و منطق نمود پیدا 
می کند و همراه با آقای ظریف باید از دولت آقای ترامپ که پرده ها را 
کنار می زند و مکنونات یک سیستم پرادعا را نمایان می سازد تشکر کرد. 
مخالفان و رقیبان ایران در منطقه و جهان سخت برمی آشوبند که در 
نقطه ای به اهمیت خاورمیانه کشوری سیاست های مستقل داشته باشد 
و در بسط نفوذ خود بکوشد. در معنای اصلی تحریم »گفتمان منطقی و 
مسالمت جو« نکته اساسی وجود دارد که باید آن را لحاظ کنیم. در اقتدار، 
پیشرفت، توسعه و استقال هم موشک ازم است،  هم حکمت. هم توجه 
به درون، هم مواظبت از برون. هم رفاه شهروندان هدفی بی چون و چرا 
است، هم کرامت و سربلندی کشور ضرورتی همه جانبه دارد. هم رسیدن 
به استاندارد حقوق بشر ازم است، هم تقویت پایه های اخاق و فرهنگ و 
سنت.  موفقیت زمانی حاصل می شود که حرکت کشور جامع و همه جانبه 
باشد و از تک روی ها و تک بعدی نگریستن نجات پیدا کند. اگر نشان دادن 
اقتدار در خلیج فارس نبود، صدای آقای ظریف به جایی نمی رسید و 
اگر گفت وگو با جهان نبود شاید تاکنون آمریکا می توانست یک اجماع 
بین المللی علیه ایران تهیه کند. روزی که همه جناح های درونی به درکی 
واقع گرایانه از اسباب قدرت و توسعه درازمدت دست یابند آن روز می توان 

روی موفقیت محتوم تکیه کرد و گام های بلند پیشرفت را برداشت.

پرمعنایی یک تحریم
ســــرمــقــاله
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سال  سوم 
a شماره   508 r m a n m e l i . i r

اخــبــارکـوتـاه

با توجه به آنکه وزیر خارجه دانمارک از طرح بریتانیا در تامین امنیت 
کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کرده است می توان گفت که بریتانیا 
بعد از حادثه ای که برای نفتکش اش به وقوع پیوست باید مواضعی را به 
منظور اقناع افکار عمومی داخلی خود ابراز می داشت. همچنین با توجه 
به هجمه سنگینی که نسبت به دولت بریتانیا وجود داشت، اگر دولت 
اقدامی هر چند تبلیغاتی انجام نمی داد تضعیف می شد. از سوی دولت 
بریتانیا به دلیل انجام ندادن اقدام مناسب تحت فشار و زیر سوال افکار 
عمومی قرار گرفته بود. به گونه ای که این گونه مطرح می شد زمانی که 
نفتکش ایرانی در جبل الطارق توقیف شد تا زمانی که نفتکش انگلیسی 
در خلیج فارس به سمت بندر ارک هدایت شد حداقل دو هفته طول 
کشید. چرا دولت بریتانیا اقدامی در محافظت از نفتکش هایش انجام 
نداد. لذا بریتانیا به دنبال آن است تا به مردم این کشور این گونه وانمود 
نماید که لندن در حال اقدام است. بنابراین درپی این اقدام از چندین 
کشور دعوت کرده تا در این مساله به بریتانیا بپیوندند. در این کارزار 
یکی از کشورهایی که به بریتانیا اعام آمادگی نموده دانمارک است. 
می دانیم که دانمارک یک کشور دریایی است. به گونه ای که از قدیم 
اایام اگر مساله واکینگ ها را در تاریخ دنبال کنیم، آنها نقش اساسی در 
فعالیت های تجاری داشته اند. بنابراین دانمارک به عنوان یک کشور 
دریایی و همسایه بریتانیا در این زمینه به لندن جواب مثبت داده است. 
اما یک چیز را نباید فراموش کنیم؛ روابط دانمارک و هلند در حدود 
6ماه است که با ایران مطلوب نبوده است. حوادثی در دانمارک و هلند 
رخ داده که تا حدودی این روابط را تیره کرده است. بنابراین دانمارکی ها 
با توجه به تیرگی روابط زودتر از سایر کشورهای اروپایی به درخواست 
بریتانیایی ها پاسخ مثبت داده اند. اما بعید به نظر می رسد که انگلیسی ها 
به دنبال آن باشند که چنین مساله ای را عملیاتی کنند. آنچه که اتفاق 
افتاده است مربوط به دولت قبلی بریتانیا است. هنوز بوریس جانسون، 
نخست وزیر تازه بریتانیا به جز آن رفتاری که در پارلمان بریتانیا در مقابل 
جرمی کوربین انجام داد و اعام کرد که وی از مواضع ایران دفاع می کند. 
هنوز جانسون اقدام و موضع تازه ای در ارتباط با ایران ابراز نداشته 
است. به نظر می رسد جانسون در حال مشورت کردن با مشاورانش در 
بریتانیاست. همچنین این احتمال داده می شود با توجه به آنکه بوریس 
جانسون فردی تندرو بوده و از او تحت عنوان ترامپ اروپا یاد می کنند. 
اما ممکن است به سخنان پدرش گوش داده و این بحران بوجود آمده را 
کنار بگذارد. باید این نکته را نیز مد نظر داشته باشیم که کابینه در بریتانیا 
جدید است و تا کابینه تازه به یک حالت تعادلی نرسیده و مشورت های 
ازم صورت نگیرد دست به اقدام نخواهند زد. انگلیسی ها چون تا سه ماه 
آینده با بحران برگزیت )خروج از اتحادیه اروپا( مواجه هستند همچنین 
اروپایی ها حاضر نیستند در برابر برگزیت کوتاه آمده و 50 میلیون پوند 
خودشان را طلب می کنند. بنابراین به نظر می رسد که انگلیسی ها به 
دنبال آنند تا به نحوی هر چه زودتر به بحران پیش آمده سروسامان 
دهند. همچنین به نظر می رسد که بوریس جانسون در وضعیت فعلی 

خیلی تندروی نکند. 

لندن به دنبال خروج از بحران نفتکش ها
یـــادداشــت

عبدالرضا فرجی راد
سفیر اسبق ایران در مجارستان

پشت پرده شکایت شورای عالی امنیت ملی از دو نماینده
شکایت رئیس یا دبیرخانه شورا ؟

   معاون پارلمانی دولت: رئیس جمهور از هیچ نماینده ای شکایت نکرده است

آرمان ملی: شهرک باستی هیلز معروف به بورلی هیلز 
لواسان که در دامنه کوه های شمال شهر لوسان واقع شده، با 
ویو بی نظیر 360 درجه رو به شهر لواسان و سد لتیان، به یکی 
از رویایی ترین مناطق ایران تبدیل شده. قیمت ویا ها در 
شهرک خصوصی باستی هیلز لواسان، از 30 میلیارد تومان 
شروع می شود به باا. این شهرک و شهرک های اطرافش تا 
پیش از این مورد توجه عموم نبود اما دستور تخریب ویای 
دختر نعمت زاده که وزیر دولت دهم روحانی بود و همچنین 
انتشار تصاویری از ویاهای لواسان  سبب معطوف شدن 
توجهات به لواسان و شهرک های آن شد. هرچند تیرماه 
98 با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات گیت ورودی 
شهرک باستی هیلز لواسان که مانع تردد عموم افراد 
شده بود جمع آوری شد. نمازگزاران جمعه شهر لواسان 
هفتم تیرماه 98 در نامه ای از حجت ااسام رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه خواستند تا به صورت سرزده و بدون اطاع 
قبلی برای بازدید از ساخت و ساز های غیرقانونی و زمین 
خواری ها در این منطقه حضور پیدا کند. باشگاه خبرنگاران 
نوشت؛ امام جمعه لواسان روایت جالبی از شکل گیری 
شهرک اشرافی باستی هیلز دارد. به گفته حجت ااسام 
لواسانی، این شهرک عاوه بر نماد اشرافیت، خاف قانون 
است چراکه این قطعه زمین اساسا خارج از محدوده شهری 
بوده، اما با موافقت مسئوان شهری این زمین تبدیل به یکی 

از لوکس ترین شهرک های اطراف پایتخت شده است.
        تابع تصمیم قوه قضائیه هستیم

دیروز فرماندار شمیرانات درباره ویاهای شهرک باستی 
هیلز و تعیین شعبه ویژه در قوه قضاییه برای رسیدگی به 

تخلفات آن گفت: قوه قضائیه هر دستوری بدهد برای ما 
قابل اطاعت و قابل استناد است و منتظر حکم دستگاه قضا 
می مانیم. سیاوش شهریور درباره تخلفات ساخت وساز 
در شهرک باستی هیلز اظهارکرد: شهرک باستی هیلز در 
سال 82 پروانه ساخت وساز گرفته است،  افرادی که در این 
شهرک ساکن هستند،  از شهرداری پروانه ساخت گرفته اند 
و بناهای خود را در کمیسیون ماده 100 و یا دیوان عدالت 
اداری به تصویب رسانده اند. اکنون ما با شهرکی روبرو 
هستیم که تمامی کارهای قانونی آن انجام شده است. 
فرماندار شمیرانات در پاسخ به سوالی درباره قیمت  چند 
صدمیلیاردی شهرک  باستی هیلز بیان داشت: ارقامی که 
برای این شهرک ذکر می شود، اصا وجود خارجی ندارد. 
یک ویا با مساحت 1500 متر،  با احتساب متری 25 
میلیون تومان قیمت تمام شده ای معادل 250 میلیارد 
تومان دارد، در حالی که دورتا دور شمال شهر تهران 
ویاهای 700 میلیاردی موجود است. فرماندار شمیرانات 
افزود: در آن زمان تمامی اعضای شورای شهر لواسان و 
شهردار وقت برکنار شدند. وی با بیان اینکه از مبارزه ای 
که شروع شده استقبال می کنم، گفت: امیدوارم این 
مبارزه مستند و ذیل قانون باشد. بسیاری از ساخت وسازها 
برای مثال پاساژ ایران مال در تهران چندین برابر این 
شهرک تخلف دارد. درباره شهرک باستی هیلز در لواسان 
زیاده نمایی شده است. فرماندار شمیرانات در ادامه با اشاره 
به ساخت شهرک جدید کاک در لواسان گفت: ساخت 
این شهرک با حکم رئیس قوه قضائیه سابق بوده است و 
وزارت کشور،  استانداری تهران و فرمانداری در آن هیچ 

نقشی نداشته اند! وی در پاسخ به این سوال که این قیمت ها 
از سوی مشاوران اماک لواسان اعام می شود، اظهار کرد: 
قیمت  واقعی ویاها را نمی دانم، ولی می دانم، رقم 700 
میلیارد تومان شوخی بردار نیست، به نظرم قیمت هایی که 
اعام می شود، درست نیست.شهریور افزود: خانه در شمال 
شهر تهران در 5 سال گذشته متری 5 میلیون تومان بوده و 
اکنون به متری 25 تا 30 میلیون تومان رسیده است، اما این 
قیمت اصلی آن خانه نیست. قیمت ها براساس نرخ تورم باا 
رفته و با مناسب  شدن فضای اقتصادی به قیمت قبلی باز 
می گردد؛ نباید گول این فضاها را خورد. فرماندار شمیرانات 
درباره میزان تخلفات ساخت وساز در باستی هیلز اظهار 
داشت: در کمیسیون ماده 100 آن زمان تخلفاتی انجام 
شده و برای برخی از این ویاها حکم تخریب صادر شده 
بود که مالکان با مراجعه به دیوان عدالت اداری حکم توقف 
گرفتند و جریمه شدند. فرماندار شمیرانات درباره تخلفات 
ساخت وساز در لواسانات اظهار داشت: لواسانات به دو حوزه 
بافت شهری و روستایی تفکیک شده و قوانین ساخت وساز 
در آن مشخص است، اما ناگهان صاحب خانه ای یک طبقه 
به بنای خود اضافه می کند. 99 درصد ساختمان هایی که 
در لواسان ساخته شده است، اضافه بنا در حد 50 تا 100 
دارند. قانون سطح اشغال در لواسان 15 درصد است،  یعنی 
در 1500 متر مجاز به ساخت وساز در 15 درصد زمین 
معادل 225 متر )دو طبقه با یک پیلوت( هستند. وی در 
پایان افزود: مالکان خاف بنا می سازند و بعد از آن یا جریمه 
می شوند و یا بنا تخریب می شود، مانند ویای دختر آقای 

نعمت زاده که تمامی اضافه بنا در آن تخریب شد.

فرماندار شمیرانات مدعی شد
ساخت شهرک کاک در لواسان با حکم رئیس سابق قوه قضائیه!

   ارقام ویاهای باستی هیلز غیرواقعی است

جعفر گابی
روزنامه نگار

حفظ برجام بدون تعلیق تحریم های اقتصادی



ازآقایرئیسیعذرخواهیمیکنم
آرمان ملی: علی غامـی، هادی طحـان نظیف، محمـد دهقان 
و محمدحسـن صادقـی مقـدم و عبدالحمیـد مرتضـوی گزینه های 
پیشـنهادی رئیس قـوه قضائیه بـه مجلس بـرای حقوقدانی شـورای 
نگهبان بودند امـا علی غامـی در اقدامـی عجیب چند دقیقـه مانده 
به سـخنرانی از حضور در رقابت انصـراف داد. یک توئیـت کافی بود تا 
ایـن انصراف وارد حاشـیه شـود، توئیتی کـه محمود صادقی منتشـر 
کـرد و مدعی شـد کـه این انصـراف مشـکوک و تحـت فشـار صورت 
گرفته اسـت. محمود صادقـی چنـد روز بعـد ادعایی دیگـر را مطرح 
کرد و گفـت غامی در نامـه ای بـه رهبری اعتـراض خود بـه اتفاقات 
رخ داده در جریـان رای گیـری بـرای انتخاب حقوقدان های شـورای 
نگهبـان را اعام کرده اسـت. امـا علی غامـی در نامـه ای ایـن ادعا را 
رد کرده و نوشـته اسـت کـه »هیـچ نامـه اعتراضی بـه رهبـر انقاب 
ننوشـته اسـت.« براسـاس خبری که تسـنیم منتشـر کرده، غامی 
همچنیـن تاکیـد کـرده اسـت کـه »آنچـه در روزهـای اخیـر بـا هر 
قصـد و نیتی لـه یا علیـه اینجانـب ابـراز گردیـده، حاصـل »تحلیل و 
گمانه« افـراد و نهادهـای مختلف بـوده و بنـده از هیچ فرد یـا نهادی 
درخواسـتی مبنـی بر پیگیـری امری یـا اعـان مطلبی ننمـوده ام.« 
در نامـه غامـی آمـده اسـت:  اینجانـب بـه اقتضـای شـأن معلمی و 
اعتقاد راسـخ بـه آیه شـریفه »َفَعسـی  أَْن تَْکَرُهـوا َشـْیئاً َو یَْجَعـَل اَلّ 
فِیـِه َخْیـراً َکِثیـراً« در ارتبـاط بـا وقایـع پـس از انتخـاب حقوقدانان 
شـورای نگهبان در مجلس شـورای اسـامی، بنای سـکوت داشـتم 
و از گفت وگـو، مصاحبـه یا هـر رفتاری کـه در مسـیر ایجـاد هیاهو و 
تنش بـوده و نتیجـه آن ورود بـه مـراء و مجـادات رسـانه ای و تایید 
و تکذیـب نسـبت ها باشـد، اجتنـاب نمـودم؛ امـا اکنـون احسـاس 
می کنـم بایـد نکاتـی را جهـت تنویـر اذهـان طالبـان حقیقـت ابراز 
نمایـم.۱- ازم می دانـم تشـکر خالصانـه خویـش را از ریاسـت معّزز 
قـوه قضائیـه حضـرت آیـت ا... رئیسـی بابـت اعتمـاد بـه اینجانب و 
معرفی به عنـوان نامزد حقوقدانی شـورای نگهبـان اعام نمـوده و از 
اینکه بدون اسـتجازه از ایشـان »اعام انصراف نمـودم«، عذرخواهی 
نمایـم. ۲- از ریاسـت محترم مجلس شـورای اسـامی جنـاب آقای 
دکتر اریجانـی و نماینـدگان گرامـی کـه اینجانب را مرهـون لطف 
و مهربانـی خویش قـرار دادنـد، صمیمانـه سپاسـگزاری نمـوده و از 
همه ایـن بزرگواران نیـز بابـت انصرافی که سـبب ایجـاد محدودیت 
در انتخاب ایشـان گردیـد، پـوزش می طلبـم. 3-اینجانـب »معتقد 
به حرمت تضعیـف نهادهـای قانونـی نظـام ازجمله شـورای محترم 
نگهبان هسـتم« و قبول نامزدی حقوقدانی این شـورا از سـوی بنده، 
به ر غم خـودداری از قبول مسـئولیت های متعدد در سـال های اخیر 
شـاهد این مدعاسـت کـه خدمـت در ایـن نهـاد را افتخاری شـرعی 
و ملـی می شـمرم و معتقـدم نبایـد عملکـرد افـراد سـبب هجمه به 
جایگاه یـک نهاد گـردد. ۴- آنچه در روزهـای اخیر با هـر قصد و نیتی 
له یـا علیه اینجانـب ابـراز گردیـده، حاصل »تحلیـل و گمانـه« افراد 
و نهادهـای مختلف بـوده و بنـده از هیـچ فرد یـا نهادی درخواسـتی 
مبنی بر پیگیری امـری یا اعـان مطلبی ننمـوده ام و به عنـوان یکی 
از فرزنـدان کوچـک این نظام مقـدس هیـچ گاه آبروی نظـام مقدس 
اسـامی را فدای آبروی اندک خـود نکـرده و نخواهم کـرد. ۵. ادعای 
نگارش نامـه اعتراضی ایـن حقیر بـه رهبر حکیـم انقاب حفظـه ا... 
تعالی مطلبـی خاف واقع اسـت و اینجانب نسـبت ایشـان با خویش 
را نسـبت ولی و مولّی علیه می دانم و در قاموس شـاگردان مکتب امام 
صادق علیه السـام و فرزندان معنـوی حضرت آیـت ا... مهدوی کنی 
رحمـه ا... علیـه اعتـراض و تصدیع خدمـت نایب امـام عصـر ارواحنا 
فداه تعریف و جایگاهـی ندارد. تکذیـب نگارش چنین نامـه ای دلیل 

اصلی نوشـتن این سـطور اسـت.

احکام متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو صادر شد
۲۵سالحبس؛مجازاتمتهمردیفاول!

 آرمـان ملـی: پـس از پنـج جلسـه رسـیدگی بـه اتهامات 
متهمـان پرونـده شـرکت کیمیـا خـودرو شـعبه۴ دادگاه ویـژه 
رسـیدگی به  جرائـم اخالگران و مفسـدان اقتصادی به ریاسـت 
قاضی صلواتی ختم رسـیدگی پرونده های اخالگران و مفسدان 
اقتصادی شـرکت کیمیا خـودرو اسـپرلوس را اعام کـرد. متهم 
ردیف اول )مهدی فتاحی نیـا( را در مورد اتهام بند ب )مشـارکت 
در کاهبرداری شـبکه ای( به تحمل ۲۵ سـال حبس و اسـترداد 
کلیـه امـوال منقـول و غیـر منقـول کـه کسـب کـرده و رد آن به 
شـکات و جـزای نقـدی معـادل مجمـوع امـوال و انفصـال دائم 
از خدمات دولتـی. متهم ردیـف دوم )مرتضـی فتاحی نیـا( را در 
مورد اتهام بنـد ب )مشـارکت در کاهبرداری شـبکه( به تحمل 
۱۵ سـال حبـس و اسـترداد کلیه امـوال منقـول و غیـر منقولی 
کـه کسـب کـرده و رد آن بـه شـکات و جـزای نقـدی، معـادل 
مجمـوع امـوال و انفصال دائـم از خدمـات دولتی. متهمـه ردیف 
سـوم )دلنیا فتاحـی نیـا( را در مـورد اتهام بنـد ب )مشـارکت در 
کاهبـرداری شـبکه ای( به تحمـل ۲۰ سـال حبس و اسـترداد 
کلیـه امـوال منقـول و غیـر منقولی کـه کسـب کـرده و رد آن به 
شـکات و جزای نقـدی معـادل مجمـوع امـوال و انفصـال دائم از 
خدمـات دولتـی. متهـم ردیـف چهـار )عبدالنبی حسـین پور( 
را در مـورد اتهام بنـد ب )معاونـت در کاهبرداری شـبکه ای( به 
تحمل ده سـال حبس.متهم ردیـف پنج )علیرضا اشـرف طاری( 
را در مـورد اتهام بنـد ب )معاونـت در کاهبرداری شـبکه ای( به 
تحمل ده سـال حبـس. متهمـه ردیف شـش )نسـرین الهیاری( 
را در مـورد اتهام بنـد ب )معاونـت در کاهبرداری شـبکه ای( به 
تحمل ده سـال حبـس. متهمـه ردیف هفـت )اعظم کریمـی( را 
در اتهام بنـد ب )معاونـت در کاهبـرداری شـبکه ای( به تحمل 
ده سـال حبس. متهمـه ردیف هشـت )سـمیه عفت دوسـت( را 
در مـورد اتهـام بنـد ب )معاونـت در کاهبـرداری شـبکه ای( به 
تحمـل ده سـال حبـس و متهمـان ردیـف نهـم تـا چهاردهم به 
صـورت غیابی محکـوم شـدند. ایـام بازداشـت بـه اسـتناد ماده 
۲۷ قانـون مجازات اسـامی کسـر و محاسـبه گـردد. به اسـتناد 
تبصره یک مـاده ۱۴۸ قانون آیین دادرسـی کیفـری و ماده ۲۱۴ 
قانون مجازات اسـامی حکـم به اسـترداد وجوه سـپرده گذاران 
مالباختـه صـادر می شـود و همچنیـن بـه اسـتناد بنـد پ و ج از 
مـاده ۲3 قانون مجازات اسـامی مصوب سـال ۹۲ و لحـاظ ماده 
3۰ همین قانون مجوز شـرکت کیمیاخودرو اسـپرلوس ابطال و 
متهمین را به مـدت دو سـال از دریافت کارت بازرگانـی، دریافت 
ارز دولتـی، ثبت سـفارش، خدمات دولتـی و عمومـی، و دریافت 
دسـته چک و اسـناد تجاری به عنوان مجـازات تکمیلی محکوم 
می نماید.حکـم صـادره در مـورد ردیف هـای یـک تـا هشـت 
حضـوری و به اسـتناد مـاده ۱۰ اسـتجازه از مقام معظـم رهبری 
مـورخ ۱3۹۷/۵/۵ و مـاده ۲۸ آیین نامه اجرایی، نحوه رسـیدگی 
بـه جرائم اخـال در نظـام اقتصادی کشـور مـورخ ۱3۹۷/۸/۲3 
قطعی اسـت. در مـورد متهمین ردیف هـای نه تا چهـارده غیابی 
و به اسـتناد ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسـی کیفری پـس از اباغ 

واقعـی ظـرف ۲۰ روز قابـل واخواهی اسـت.

مصــا حبـــه

آرمان ملی-  مرتضی رفیعی:   
پایگاه صهیونیستی دبکا، نزدیک 
رژیم  اطاعاتی  نهادهای  به 
صهیونیستی به نقل از منابع خود 
مدعی شد که عربستان و امارات 
تماس هایی مخفیانه در رابطه با امنیت کشتیرانی در 
خلیج فارس با ایران برقرار کرده اند. این پایگاه به نقل 
از منابع خود نوشت: »امارات و عربستان به این نتیجه 
رسیده اند که اهداف ترامپ، در رابطه با ایران با اهداف 
ریاض و ابوظبی تطابق ندارد.« برخی منابع اطاعاتی با 
اشاره به سفر اخیر هیات اماراتی به تهران اعام کردند 
که مسئوان اماراتی در دیدار با مسئوان ایرانی در 
رابطه با مساله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه 
هرمز و تنگه باب المندب بحث و گفت وگو کردند. به 
 همین منظور »آرمان ملی« گفت وگوی کوتاهی را با 
علی اکبر فرازی سفیر اسبق ایران در رومانی ترتیب داده 

که در ادامه  می خوانید: 
  با توجه به آنکه پایگاه دبکا مدعی شد 
بن سلمان به طور جدی در حال بررسی گفت وگو با 
تهران است. آیا چنین خبرهایی نشان دهنده نگرانی 

صهیونیست ها از نزدیکی تهران- ریاض است؟ 
گرچه منابع رسانه ای خبرهایی را مبنی بر تمایل 
عربستان و امارات در خصوص کاهش تنش و بهبود روابط 
با تهران منتشر کرده اند اما باید دید چنین اخباری تا چه 
میزان صحت داشته و همچنین تحرکات دیپلماتیک تایید 
کننده این خبر هستند یا نه. در اینکه عربستان و امارات 
تاش می کنند به نحو آبرومندانه ای از مخمصه یمن خارج 
شوند هیچ شکی نیست. اما واقعیت آن است که دشمنی 
سعودی ها با مردم یمن و اهداف بلندپروازانه ای که برای 
منطقه دارند به سادگی قابل تحقق نیست. بنابراین گذشت 
زمان مشخص خواهد کرد که جنگ یمن خسارت بارتر از 
آن بوده که تصورش را می کردند. بنابراین در صورت صحت 
خبر به نظر می رسد حکام سعودی به واقعیات میدانی تن 
می دهند. همچنین تحرکاتی از سوی اماراتی ها دیده شده 
که نشان دهنده آن است که هر دو کشور به این جمع بندی 
مشترک مبنی بر کاهش تنش با تهران رسیده اند. از سوی 
دیگر خبرهایی مبنی بر اختافات جدید میان امارات و 
عربستان شنیده می شود که در حقیقت می توان گفت 
بروز این اختافات جدید نیست بلکه اختافات قدیمی 
است که هر از گاهی سر باز می کند. اگر ایران و عربستان 
با یکدیگر همکاری داشته باشند می توانند امنیت منطقه 
را تامین کنند. اما از سوی دیگر صهیونیست ها نیز به 
مقامات سعودی نزدیک هستند. بنابراین تل آویو به هیچ 
عنوان تمایلی به بهبود روابط تهران-ریاض ندارد. رژیم 
صهیونیستی تنها رژیمی است که از ناامنی در منطقه سود 
می برد. تهران همواره از آرامش در منطقه استقبال کرده و 
همکاری میان کشورهای منطقه را شرط ازم دانسته تا 
صلح و امنیت در منطقه حاکم باشد. بدیهی است تهران اگر 
حرکت مثبت و سازنده ای را از کشورهای منطقه مشاهده 
کند به چنین تحرکاتی پاسخ مثبت نشان خواهد داد. هر 
چند منبع این خبر که صهیونیستی است تحلیلگران را 
دچار تردید می کند چون این منابع بدون شک اهداف 

صهیونیست ها را دنبال می کنند.
  با توجه به آنکه دکتر روحانی طی روزهای 
گذشته صراحتا مطرح داشتند که »ممکن است 
در هفته های آینده به نتایج مثبتی در مذاکرات 
برسیم.« این موضع رئیس جمهور را حائز چه 

نکاتی می دانید؟
گفتار رئیس جمهور موید آن است که احتماا تحرکات 
دیپلماتیکی در حال جریان است. اما در عین حال شاهد 
تحرکات نابخردانه تیم بی نیز هستیم. به گونه ای که تیم 
بی خبر دارد اتفاقات مثبتی در حال وقوع است. بنابراین 
سعی می کنند توسط صهیونیست ها و شخص نتانیاهو 
کارشکنی کنند. بنابراین شاید تحریم دکتر ظریف نیز در 
همین چارچوب توسط پمپئو، بولتون و نتانیاهو باشد. تا 
بدین وسیله بتوانند راه دیپلماسی را ببندند اگرچه از سوی 
ایران بارها اعام شده راه دیپلماسی همواره باز است. لذا 
قوی ترین فرد هم در ارتباط با ادامه این روند رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشور است. بنابراین تاکیدی که مقامات عالی 
کشور در خصوص نقش دکتر ظریف می کنند بیانگر آن 
است که وزارت خارجه و شخص دکتر ظریف این ماموریت 
و پشتیبانی را از طرف مقامات عالی کشور دارند. بدون شک 

کارشکنی های گروه بی ادامه خواهد داشت.
  با توجه به آنکه وزیر خارجه آلمان تاکید کرد 
که برلین در ائتاف آمریکا در تنگه هرمز مشارکت 
نخواهد کرد. مشخصا هدف آمریکایی ها از ایجاد 
ائتافی موهن در تنگه هرمز تحت عنوان »حفاظت 

از دریانوردی آزاد در خلیج فارس« چیست؟
به نظر می رسد اهداف اصلی آمریکایی ها و انگلیسی ها 
در حقیقت به دست گرفتن کنترل انرژی در منطقه خلیج 
فارس است. لذا این مساله امری نیست که اروپایی ها و 
کشورهای مصرف کننده انرژی همانند ژاپن از آن استقبال 
کنند. بنابراین عدم استقبال آلمان وحتی فرانسه و ژاپن به 
این مساله باز می گردد که این کشورها نسبت به چنین 
طرح هایی از سوی ایاات متحده خوشبین نیستند. لذا 
این کشورها نگران آنند که اگر چنین ائتافی شکل 
گیرد ممکن است آنها مجبور شوند امتیازات بیشتری به 
آمریکایی ها و انگلیسی ها بدهند. بنابراین طبیعی به نظر 
می رسد که آلمان، ژاپن و تا حدودی فرانسوی ها اعتماد 
به چنین تحرکاتی نداشته باشند. از سوی دیگر حمل و 
نقل انرژی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تاکنون 
هیچ مشکلی نداشته چون ایران به عنوان قوی ترین کشور 
ساحلی مشرف بر خلیج فارس و تنگه هرمز همواره امنیت 
را در منطقه برقرار کرده است. بنابراین گره زدن مشکل 
پیش آمده از سوی بریتانیا که با توقیف ابر نفتکش گریس ۱ 
در جبل الطارق آغاز شد کل امنیت منطقه و حمل و انرژی 
در منطقه مقایسه ای نا به جا بوده و کشورهای دیگر نیز بر 
آن تاکید دارند. بنابراین آنها مایل نیستند برای تضمین 
امنیت انرژی قدرت فائقه بریتانیا و ایاات متحده آمریکا 
را بپذیرند. چرا که چنین امنیتی از سوی ایران تضمین 
شده است. بنابراین چنین ائتافی شکل نخواهد گرفت. 
لذا به نظر می رسد چنین ائتافی پوششی است برای 
حرکت غیرقانونی آنها که مخالف حقوق بین الملل بوده و 
در پی ایجاد فضاسازی روانی است تا به وسیله آن تحرکات 

فراقانونی خودشان را بپوشانند.

علی اکبر فرازی
 در گفت وگو با »آرمان ملی«:
پشتپردهتحریمظریف

تیمبیاست
  تل آویو نگران نزدیکی تهران-ریاض

3    سیاسـت  
گــــــزارش   روز

پــــرونــده

 اصاح طلبـان آشـنا بـه بایدهـا و نبایدهـای 
قانونـی انتخابات هسـتند چـرا کـه خودشـان بارها 
برگزارکننـده انتخابـات بودنـد. از جملـه نهادهایی 
کـه اصـاح طلبـان تمایـل بـه برگـزاری نشسـت با 
آنهـا دارنـد شـورای نگهبان اسـت چـرا کـه تایید یا 
عـدم احـراز صاحیـت کاندیداهـای اصاح طلـب 
نقـش مهمـی در بقـای سیاسـی ایـن جنـاح دارد 
. اصـاح طلبـان همـواره بـه تصمیمـات شـورای 
نگهبـان احتـرام گذاشـتند و در برهه هایـی هـم که 
انتقاد داشـتند آن را بدون ایجاد چالـش وهیاهو ابراز 
کردند امـا اصولگرایـان سـعی در ایجاد فاصلـه میان 
اصاح طلبـان و شـورای نگهبـان دارنـد بویـژه اگـر 
کشـور در آسـتانه انتخابات باشـد و شـورای نگهبان 
در حـال بررسـی صاحیت هـا ماننـد انتخابـات 
مجلس سـال ۹۴. در آن مقطع قدوسـی در مصاحبه  
با تسـنیم، گفته بـود کـه اصاح طلبان »دو مشـکل 
اساسـی« در انتخابات آتی مجلس شـورای اسـامی 
دارنـد:»اول آنکـه احـزاب اصاح طلـب در فتنـه ۸۸ 
ضربه خوردند و دوم، چهره های سیاسـی این جریان 
آسـیب دیدند. احزاب و چهره هـای اصاح طلب خط 
قرمز شـورای نگهبان هسـتند. هـر اصاح طلبی که 

به هر نحـو در فتنـه ۸۸ حضور داشـته اعـم از حضور، 
نقـش، رفتـار و سـوابق مـورد رسـیدگی جـدی قرار 
می گیـرد.« کریمی قدوسـی در عین حـال که گفته 
»اصاح طلبـان در پـی تسـخیر مجلـس هسـتند« 
و »بـرای مجلـس خبـرگان نیـز از ایـن خواب هـا 
دیده انـد« افـزوده اسـت کـه »مـردم بـه چهره های 

اصولگـرا رغبـت دارنـد و بـه آنـان رای می دهنـد.«
        استقبال اصاح طلبان از جلسه

بنابراین درصـدد دیدار با اعضای شـورای نگهبان 
هسـتند تا اگر ابهامـی دربـاره وضعیت آنها بـود رفع 
شود و شاید هم سـوااتی از تصمیم شـورای نگهبان 
برای انتخابات اسـفند داشته باشـند.۹ مرداد بود که 
عباسعلی کدخدایی سـخنگوی شـورای نگهبان در 
صفحه شـخصی خود در توئیتر نوشـت: » اگر کسـی 
خیالش راحـت اسـت کـه شـرایط قانونـی را دارد ما 
بـه او اطمینـان می دهیـم کـه فـارغ از اصاح طلـب 
یـا اصول گـرا بـودن در شـورای نگهبان هم مشـکلی 
نخواهد داشـت. اما کسـانی کـه معیارهـای قانونی را 
ندارنـد، شـورای نگهبـان را امتحـان نکننـد. ما فقط 
به دنبـال اجـرای ُمِرّ قانون هسـتیم.« کـه این توئیت 
نشـانگر بـاز بـودن مسـیر مذاکـره اصاح طلبـان بـا 

شـورای نگهبـان بـود. در همیـن راسـتا دیـروز هـم 
یـک فعـال سیاسـی اصاح طلـب  گفت:»مـا اان 
رسـماً اعام می کنیم اگـر آمادگی دارنـد حاضریم با 
اعضای محترم شـورای نگهبان و حقوقدانان شـان به 
اتفاق همه احزاب رسـمی اصاح طلب دیدار داشـته 
باشـیم. جواد امـام افـزود: از اینکـه شـورای نگهبان 
یک جلسـه رسـمی بگذارد و از دبیـران کل احزاب یا 
از نمایندگانشـان هم دعوت کند اسـتقبال می کنیم 
تا تمام ایـن مباحثی را کـه یک طرفه گفته می شـود 
در یک جلسه مشـترک و یک گفت وشـنود دوطرفه  
انجام دهیم. او درباره برنامه شـورای سیاسـتگذاری و 
تشـکیل کمیته برای مذاکره با شورای نگهبان گفت: 
شـورای سیاسـتگذای کمیتـه تعاملـی دارد و حتماً 
شورای سیاسـتگذاری هم از این نشست ها استقبال 
می کند. ایـن کمیته بـرای تعامل با مراجع رسـمی و 
نظارتی و قانون گذار و اجرا تشـکیل شـده اسـت. امام 
در پاسـخ به این سـوال که آقای کدخدایی گفتند اگر 
کسـی از وضعیت پرونده اش نگرانی دارد مـا پرونده را 
نشـان می دهیم و حتـی دوره هایی هم که شـخصی 
کاندیـدا شـده و احیانـاً صاحیتـش احـراز نشـده 
شـورای نگهبـان دایـل را بـه او ارائه می کنـد گفت: 

با توجـه به اصـل برائـت در شـرع و قوانیـن مربوطه و 
مصوبـه مجمع تشـخیص مصلحـت نظـام، اختاف 
ما بـا اعضـای محترم شـورای نگهبـان این اسـت که 
آقایـان مدعی انـد افـراد بایـد صاحیت شـان احراز 
شـود، حال آنکه بـا توجه بـه اصل برائت باید مسـتند 
به قانـون و از طریـق مراجـع چهارگانه اگـر دلیلی بر 
عدم صاحیت ارائه شـد، صاحیت افراد رد شـود. نه 
نبود وقت کافـی برای احـراز صاحیت یـا تحقیقات 
محلـی و گزارش هـا و... رسـول منتجب نیـا دبیرکل 
حزب جمهوریت هـم بـه اعتمادآناین گفـت: » اگر 
شـورای نگهبـان حاضر شـود مذاکـره کند بایـد این 
کار صورت بگیرد. یکـی از کارهایی که دولـت و آقای 
روحانی باید انجام بدهد این اسـت که باید با شـورای 
نگهبان یک صحبـت جدی انجـام بدهـد و حتی اگر 
ازم شـد خدمـت رهبـری موضـوع را مطـرح کنـد. 
بااخـره نمی شـود کـه لبـه تیـغ فقـط یک سـمت 
را ببـرد بلکـه باید هـر دو طـرف به یـک انـدازه مورد 

توجـه قرار بگیـرد.«
        وزارت کشور در نقش واسطه؟

از سـوی دیگـر وزارت کشـور هـم برنامه هـای 
انتخاباتی خـود را آغاز کـرده و با نماینـدگان دو جناح 
سیاسـی کشـور جلسـه می گـذارد. دیـروز دبیـرکل 
حـزب کار دربـاره دیـدار اصـاح طلبان با مسـئوان 
وزارت کشـورگفت: جلسـه هم اندیشـی احـزاب 
اصاح طلب بـا وزیر کشـور و معـاون سیاسـی وزارت 
کشـور بـود. در ایـن جلسـه کـه تعـدادی از احـزاب 
و شـخصیت های سیاسـی اصاح طلـب حضـور 
داشـتند گفت وگوهایـی دربـاره آینـده انتخابـات و 
آینـده فعالیت هـای سیاسـی در کشـور انجـام شـد. 
در حقیقـت در ایـن جلسـه نظـر احـزاب دربـاره نوع 
فعالیت هـای سیاسـی و توقعاتی که حکومـت و نظام 
دارند مطرح شـد و متقابا توقعات حکومت از فعالیت 
احزاب درباره افزایش مشـارکت سیاسـی مطرح شد 
و یکسـری گفت وگوهـای ریشـه ای و پایـه ای در این 
زمینه شـکل گرفت کـه در آینده هـم قرار اسـت این 
جلسـات ادامه پیدا کند تـا انشـاا... به نتیجه برسـیم. 
حسین کمالی درباره پاسخ وزارت کشـور به انتقادات 
احزاب  گفت: جلسـه پرسـش و پاسـخ نبود بلکه یک 
 گفت وگو بـود کـه هـر کسـی نظـرات خـودش را در 
موضوعـات مختلف مطرح می کـرد و طبیعتـا وزارت 
کشـور درباره اقداماتی کـه باید برای رونق بخشـیدن 
و افزایش فعالیت  احزاب سیاسی و برگزاری انتخاباتی 
پرشـور در آینده صورت گیرد، سـخن گفت.  دبیرکل 
حزب کارگر دربـاره اینکه  اخیـرا صحبت هایی درباره 
مذاکـرات میـان اصاح طلبـان و اعضـای شـورای 
نگهبـان بـه گـوش می رسـد چقـدر احتمـال دارد 
این جلسـه مقدمه ای باشـد بـرای مذاکره با شـورای 
نگهبـان به عبـارت دیگـر چقدر ایـن احتمـال وجود 
دارد کـه وزارت کشـور واسـطه میـان اصاح طلبان و 
شـورای نگهبان قرار بگیـرد؟ اظهار داشـت: در فضای 
سیاسـی هر احتمالی وجود دارد. وی در پاسـخ به این 
سـوال که آیـا درخواسـتی در ایـن رابطه در جلسـه با 
وزیر کشـور مطرح شـد؟ گفـت: درخواسـتی مطرح 
نشـده اسـت اما طبیعتـا در فراینـد ایـن گفت وگوها 

شـورای نگهبان هـم قـرار دارد.

سال  سوم 
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

آرمان ملی- مطهره شفیعی: اصاح طلبان اهل تعامل و مذاکره هستند و بارها استراتژی نشستن پشت میزمذاکره برای 
رسیدن به هدف را نشان داده اند. اکنون هم با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم همین رویکرد را دنبال می کنند 

و نه تنها دعوت به مذاکره با نهادهای دخیل در برگزاری انتخابات را رد نمی کنند بلکه خودشان هم به صورت علنی از 
درخواست هایشان برای برگزاری جلسه با این نهادها سخن می گویند.

»آرمان ملی« از برنامه های جریان اصاح طلب برای انتخابات 98 روایت می کند

اصاح طلبان منتظر »بفرمایید« شورای نگهبان
    وزارت کشور پل ارتباط می شود؟

یـک فعـال سیاسـی گفـت: اگـر تصـور کنیـم رای جریـان 
اصاحات ریـزش داشـته و این ریزش به سـبد جریـان اصولگرا 
منتقل شـده در اشـتباه جدی هسـتیم. امـروز حتی یـک نفر از 
کسـانی که بنا بـه دایـل مختلـف انگیـزه فعالیت سیاسـی در 
کمـپ اصاح طلبـان را از دسـت دادنـد شناسـایی نکـردم کـه 
جذب اصولگرایان شـده باشـند. مرتضی الویری افـزود: ببینید 
دو جریـان می شـود، یـا رای خامـوش می شـود یـا بـه سـمت 
برانـدازی مـی رود. البته ازم اسـت تاکیـد کنم که ریـزش رای 
هـم در آرا اصاح طلبـان و هـم اصولگرایـان اتفـاق افتـاده و این 
هم برمی گردد به یک سـری مسـائل کـه جامعه ما بـه آن مبتا 
شـده و انتقادهـای جـدی را نسـبت به عملکـرد حاکمیـت در 

بخش هـای مختلـف بـه وجـود آورده اسـت.

سرنوشت رأی ریزشی 
اصاح طلبان

عضو سـابق مجمع تشـخیص گفـت: تحریـم آقـای ظریف 
نشـان دهنـده اسـتیصال آمریکایی هاسـت. محمدهاشـمی با 
بیان اینکه آمریکایی هـا تناقض گویی زیـادی دارنـد، ادامه داد: 
آن ها از سـویی بحث مذاکره را مطـرح و از سـوی دیگر به تحریم 
رئیس دستگاه دیپلماسـی کشـورمان می پردازند. وی در پاسخ 
به این سـوال که تحریم آقای ظریـف بجز آمریـکا در جای دیگر 
تاثیر دارد، گفـت: تحریم وزیر خارجه کشـورمان بـه جز آمریکا 
در جـای دیگر تاثیـری نـدارد، ممکن اسـت در برخی کشـور ها 
که تابع آمریکایی ها هسـتند تاثیر داشـته باشـد، اما ما بـا آن ها 
کاری نداریـم. آمریکایی ها در برابر ایـران درمانده شـده اند و هر 
اقدامی توانسـتند برای مقابله با کشـورمان انجـام دادند. تحریم 

اشـخاص از سـوی آمریکایی ها هیچ تاثیـری ندارد.

تحریم اشخاص
 هیچ تاثیری ندارد

نمی توان باب مذاکره را 
به کلی بست 

نماینده مجلس گفت: اقتدار فقط در عملیات نظامی نیسـت، 
بلکه ممکن اسـت در یک مذاکره شـرکت کرده و منطـق ایران را 
به طـرف مقابل منتقـل کنیم کـه البته آن هـم اقتدار به حسـاب 
می آید. علی مطهـری افـزود: بایـد تمامی ایـن کارها تـوأم با هم 
باشـد و صـرف اینکـه بگوییم فقـط بایـد اقدامـات عملـی انجام 
دهیـم و بـاب مذاکـره را به صـورت کلـی ببندیـم، کار صحیحی 
به حسـاب نمی آیـد، لـذا ایـن اقدامـات باید بـه مـوازات یکدیگر 
جلـو بـرود. وی اظهارکـرد: وقتـی وزیـر خارجـه کشـورمان در 
آمریـکا در حـال مذاکره با کشـورهای مختلف اسـت، بخشـی از 
اقتدار دیپلماسی است.  وقتی انگلیسی ها کشـتی ایران را توقیف 
کردند وظیفه ما توقیف کشـتی انگلیسـی ها بـود. نباید یکطرفه 

بـه میـدان برویم.

هنـوز خبـر مهاجـرت ناگهانـی مـزدک 
میرزایـی، یکی از مجریان ورزشـی مطـرح صدا 
و سـیما در صدر اخبار قرار دارد امـا نارضایتی ها 
از ایـن سـازمان بـه حـدی اسـت کـه به رغـم 
تهدیدها ، برخی مجریان شـاغل در این سازمان 
ضمـن حمایـت از مـزدک میرزایـی بـه انتقـاد 
از مدیـران جـام جـم و نـگاه سـلیقه ای و میلـی 
آن هـا می پردازنـد. کیهـان هفتـه گذشـته بـا 
اشـاره به حمایـت عـده ای از کارکنان سـازمان 
صدا و سـیما از مـزدک میرزایی آن هـا را »وطن 
فـروش« و »خائن« نـام نهاد. کیهان نوشـت که 
حمایت برخی از همکاران میرزایـی از اقدام وی 
در خروج از کشـور و پیوستن به رسانه ای وابسته 
بـه »رژیـم آل سـعود« بایـد مـورد توجـه قـرار 
گیـرد. ایـن روزنامـه همچنیـن به صدا وسـیما 
توصیه کرد: »مرکز صیانت و نیـز مرکز گزینش 
صداوسـیما باید به رصـد بازتاب هـای مهاجرت 
مزدک میرزایی بپـردازد تا افـرادی را که قابلیت 
و اسـتعداد تکرار اقـدام میرزایـی را دارنـد، بهتر 
بشناسـد«. با وجود اینهـا اما عـده ای از مجریان 
پا پـس نکشـیده اند و ضمـن حمایـت از مزدک 
میرزایـی، مدیریـت سـازمان را علـت اصلـی 

مهاجـرت ایـن مجـری می داننـد.
        مزدک تحت فشار بود!

رضـا جاودانـی، مجـری بـا سـابقه برنامه هـای 
ورزشـی سـیما بـه ایسـنا گفـت: تاکنـون پاک تـر 
از مـزدک میرزایـی در میـان همکارانـم ندیـده ام. 
مزدک انسـان شـریف و پاکی بود و مطمئن باشید 
او از لحـاظ روحـی تحـت فشـار شـدید بـوده کـه 
تصمیم به مهاجـرت گرفته اسـت. او تصریـح کرد: 
شـما ببینید مـزدک چقـدر تحت فشـار بـوده که 
تصمیم گرفته جایی بـرای زندگـی را انتخاب کند 
که حداقل وضعیـت کاری و رفاهی  بهتری داشـته 
 باشـد. باید تاکید کنـم از روی ظاهر ماجـرا قضاوت 
می کنیم، امـا در واقـع نمی دانیم در بطـن کار، چه 
اتفاقی افتاده  اسـت. او در ادامه با بیـان اینکه در صدا 
و سیما کارها به عدالت تقسیم نمی شـوند به انتقاد 
از رفتار میلـی مدیـران پرداخت و گفـت: در برخی 
جاها کسـانی که حق شان نیسـت دیده می شوند و 
آن هایی هم که حق شـان دیده شـدن اسـت، مورد 
اسـتفاده قرار نمی گیرنـد. خودمان هـم حقیقتا در 
چنیـن وضعیتی قـرار داریـم و طرح هایـی داده ایم 
که پذیرفته نشـده اسـت، اما از آن طرف هم شـاهد 
بوده ایم که طرح هـای ضعیف تر پذیرفته شـده اند. 

اظهارات رضـا جاودانی نشـان می دهد بـه رغم این 
که صـدا و سـیما با بودجـه دولتـی اداره می شـود و 
مسـئوان وظیفـه دارند بـا امانتـداری کارهـا را به 
مجریان توانمند بسـپارند، نـکاه سـلیقه ای و بعضاً 

جناحـی آن هـا مانع ایـن امر می گـردد.
        نگاه سلیقه ای مدیران سیما

جاودانی اصلی ترین دلیـل نارضایتی ها در صدا 
و سـیما را عملکـرد مدیـران می دانـد. او در این باره 
تأکید کرد: متاسفانه منابع اقتصادی در صداوسیما 
منصفانـه  تقسـیم نمی شـود. در تمام سـازمان ها و 
ادارات عده ای خیلـی فربه و عـده ای خیلی اغرند. 
توزیـع ایـن منابع بایـد بر اسـاس اسـتعداد، تاش 
و توانایـی افـراد باشـد. شـاید مقـداری کم توجهی 
در ایـن خصـوص باعـث بـروز برخـی دلخوری هـا 
شـده اسـت. ایـن مجـری معتقـد اسـت، مدیران 
باید سـعه صدر بیشـتری داشته باشـند و نگاه شان 
منصفانه  باشـد؛ چرا که نـگاه غیرمنصفانه، افـراد را 
آزار می دهـد. جاودانـی همچنیـن گفـت: از خالی 
بودن سـفره گلـه ای  نـدارم، امـا وقتـی می بینم در 
کنـار این سـفره یـک نفر چلـو کبـاب می خـورد و 
عـده ای با وجود اسـتعداد نـان خشـک می خورند، 

اذیـت می شـوم.

        چرا  تحمیل؟
آمدن علی فروغی به شـبکه سـه از ابتـدا با حرف 
و حدیث هایی همـراه بود. او پیـش از آن رئیس مرکز 
بسـیج صدا و سـیما و مدیر مرکز تخصصـی معاونت 
فرهنگی اجتماعی سـازمان بسیج مستضعفین بود 
که بـه مدیریت شـبکه 3 رسـید. بـا این وجـود خود 
او مدعـی اسـت بـه خاطـر توانایی هایـش بـه اینجا 
رسیده و بهتر اسـت به جای صحبت از گذشته اش به 
کارنامه توجه کـرد. هنوز عمر مدیریت او به دو سـال 
نرسـیده، آن قدر چالش برای سـازمان صدا و سـیما 
ایجاد کـرده کـه روایت تمـام ایـن چالش هـا در این 
مقـال نگنجد اما بـرای نمونه بـه چند نمونـه از آن ها 
می توان اشـاره کـرد. حذف برنامـه پرطرفـدار ۹۰ از 
کنداکتور شبکه سـه و خداحافظی با عادل فردوسی 
پور شـاید مهمترین حاشـیه دوران مدیریت فروغی 
باشـد؛ اتفاقـی که به رغـم اعتراضـات شـدید مردم، 
تنها و تنهـا به سـبب میـل و عاقه شـخصی رئیس 
شـبکه سـه رخ داد و نارضایتی هـای بسـیاری ایجاد 
شد. دسـتکاری در نظرسنجی تعیین بهترین برنامه 
شـبکه سـه از نگاه مـردم بـه گفتـه وزیـر ارتباطات، 
ترویـج قمـار در برنـده بـاش و اعتـراض مراجـع و 
پخـش مسـتندی تحریـف شـده از احمد شـاملو از 
دیگـر حاشـیه های مهـم دوران مدیریـت فروغـی 
در شـبکه اسـت. با وجود ایـن کارنامه درخشـان اما 
هنوز روشـن نیسـت، چرا مدیران صدا و سـیما تمام 

قـد از او طرفـداری می کنند.

عده ای در صداوسیما چلوکباب می خورند و عده ای دیگر نان خشک!
روایتي دیگر از تبعیض در صداوسیما
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ارز )تومان(
خرید فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 دار آمریکا
4667 4690 یورو اروپا
5095 5119 پوند انگلیس
3164 3132 دار کانادا
2828 2871 دار استرالیا
747 759 لیر ترکیه

سکه و طا )تومان(
خرید فروش سکه 

4040000 4080000 سکه یک بهار قدیم
4125000 4155000 سکه تصویر امام
2220000 2250000 سکه نیم بهار
1420000 1440000 سکه ربع بهار
940000 950000 سکه یک گرمی
405000 408835 هر گرم طای 18 عیار

بورس
تغییر درصد عنوان شاخص 
8/05 0 کل
2/24 0 قیمت

501/61ـ 0/27ـ بازار اول
2274/91 0/45 بازار دوم

6ـ 0 صنعت
76/12ـ 0/66ـ 30 شرکت

                   خودرو/ قیمت بازار )تومان(
49000000 سایپا 111 )سفید( 77000000  LX رانا
51400000 تیبا  )تنوع رنگ( 74000000 پژو 405
78000000 ساینا )اتوماتیک(  99700000 پژو پارس دوگانه سوز
82500000 وانت زامیاد)گازسوز( 80900000 پژو 206 تیپ 2

394000000 مزدا 3 تیپ4 121000000 رنو تندر 90
179000000 B30 بسترن 192000000 پیکاپ دو کابین
86200000 وانت کارا تک  کابین 170000000 رنو ساندرو اتوماتیک

کــــوتــــاه
رشد دو برابری 

تجارت ایران و آذربایجان 
مهــر: وزرای اقتصــادی ایــران و جمهوری 
آذربایجان، حجم تجارت دو طرف در ۶ ماهه نخست 
سال جاری میادی را 2/2 برابر حجم تجاری دوره 
مشابه سال گذشته عنوان کردند. در دیدار فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و شاهین 
مصطفی اف وزیر اقتصــاد جمهوری آذربایجان، با 
اشاره به افزایش ۳۴ درصدی تعداد و حجم فعالیت 
شرکت های ایرانی در آذربایجان، تعداد شرکت های 
فعال ایرانی در این کشــور در حال حاضر ۱۳۷۱ 
شرکت اعام شد. دژپسند، یکی از اهداف این دیدار 
را پیگیری تفاهمات مربوط به کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور  در باکو اعام کرد و گفت: طی 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، دو 
کشور در موارد زیادی به تفاهم رسیدند که بخش 
قابل توجهی از آنها با سرعت خوبی اجرایی شده و 
در حال پیگیری اســت و برخی موارد نیز نیازمند 
پاره ای تفاهمات و همچنین اعمال مدیریت بیشتر 
بود که در جلسه دیروز در خصوص آنها توافق ازم 

به عمل آمد. 

۹ کشور؛ مشتری بنزین ایران 
ایرنا: رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی 
گفت:  از ۱۵ کشور همســایه ،  9 کشور به دلیل 
کیفیت باا و قیمت رقابتی مایل به خرید بنزین از 
ایران هستند که به دلیل تحریم ها این معامات 
در قالب تهاتــر و یا با پول محلــی انجام خواهد 
شد. رضا پدیدار با بیان این مطلب ادامه داد: اگر 
محدودیت های تحریم کم شده و مبادات پولی 
روان شود، تمام ۱۵ کشور همسایه به سمت بازار 
ایران می آیند. او افزود: نخستین محموله بنزین 
در بورس انرژی به مقصد افغانســتان و دومین 
محموله به مقصد اقلیم کردســتان عراق است. 
مقاصد بعــدی بنزین صادراتی نیز پاکســتان و 
ارمنســتان خواهد بود. این عضو اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به تمایل ترکیه، آذربایجان و اربیل 
عراق بــرای واردات گازوئیــل،  تاکید کرد: یکی 
از کشــورهای جنوبی حاشــیه خلیج فارس نیز 

مشتری گازوئیل و نفت کوره ایران است. 

توقف تولید سراتو
آرمان: شرکت کره ای کیاموتورز هم بعد از 
بدعهدی رنو فرانسه، سیتروئن فرانسه و برلیانس 
چین، به پیروی از تحریم های یک جانبه آمریکا، 
به همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا 
پایان داد. به گزارش سایپانیوز، به دنبال پیروی 
غیرمنطقی شــرکای خارجی صنعت خودرو 
ایران از تحریم های یک جانبه آمریکا و بدعهدی 
آنان در تامیــن قطعات، شــرکت کیاموتورز 
کره جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به همکاری 
خود با گروه سایپا پایان داد. به دنبال این تصمیِم 
شرکت کره ای، تولید خودرو کیاسراتو در سایپا 
نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید 
آن نیز جمع آوری می شود. با خروج کیاموتورز 
از چرخه تولید مشــترک خودرو با سایپا، این 
شرکت نیز به جمع شرکت های رنو، سیتروئن، 
برلیانس، ولــوو و ایویکو خواهد پیوســت که 
پیشــتر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات 
خود به  تولید مشــترک خودرو در ایران پایان 
داده  بودند. گفتنی اســت سایپا پیگیری های 
حقوقی بین المللی را برای احقاق حق شرکت و 

مشتریانش ادامه می دهد. 

اوج گیری قیمت چای
ایسنا: گشــت و گذاری در بازار چای تهران 
نشان می دهد که قیمت چای ایرانی و خارجی 
از کیلویی ۳۰ هزار تومان تــا ۱2۰ هزار تومان 
متفاوت اســت و این فاصله چهار برابری نرخ ها 
در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از فروشندگان 
چای، قیمت های باای خــود را روی محصول 
درج نمی کنند و در واقع هر جور دلشان بخواهد، 
آن را می فروشند. در هفته های گذشته قیمت 
چــای خارجی در بــازار افزایش یافــت که به 
گفته حبیب جهان ســاز، رئیس سازمان چای 
کشــور، حذف ارز ۴2۰۰ تومانــی واردات این 
محصول دلیل افزایش قیمت آن بوده است. اما 
گشــت و گذاری در بازار نشان می دهد که بیش 
از آنچه کــه باید، قیمت چــای افزایش یافته و 
انگار کسی نیســت که بر این بازار نظارت کند. 
در همین رابطــه رئیس ســازمان چای تاکید 
کرده است: گرچه چای مشمول قیمت گذاری 
نیست، اما نباید مشمول رهاسازی هم بشود. طبق 
بررسی های میدانی صورت گرفته در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم چای ایرانــی در بازار تهران از 
حدود ۳۰ هزار تومان تــا کیلویی ۶۰ هزار تومان 
متفاوت است و قیمت چای خارجی هم از کیلویی 
۵۰ هزار تومان شروع می شود و تا ۱2۰ هزار تومان 

نیز در بازار چای تهران فروخته می شود. 

افزایش قیمت لبنیات 
مهر: بررسی قیمت اقام خوراکی در تیر سال 
جاری نشــان می دهد که قیمت گوشت گرچه به 
صورت قطره چکانی اما با کاهش مواجه شده و نرخ 
لبنیات همچنان رو به افزایش است. بر این اساس؛ 
هر یک لیتر شیر پاســتوریزه نیز که در خرداد ماه 
۴۷۸9 تومان بود در تیر امسال رشد 9/2 درصدی 
یافت و به ۵229 تومان رسید. نرخ این محصول در 
تیر پارســال  29۰2 تومان بود که نشان از افزایش 
۸۰/2 درصدی هر لیتر شیر در تیر ماه سال جاری 
دارد. در این بین هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک 
در تیر ماه امسال، به قیمت 2۳ هزار و ۳۰2 تومان به 
فروش رفته است که نسبت به رقم ۱۳ هزار و 9۴۸ 
تومان تیر ماه سال گذشته، ۶۷/۱ درصد افزایش 

یافته است. 

آرمان ملی- زینب مختاری: وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها درباره پرداخت ســود بیش از 15درصد 
اولتیماتوم داد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این نامه که به مدیران عامل 1۳ بانک ارسال شده  تاکید کرده 
تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای پول واعتبار هستند. از سوی دیگر، در یازدهمین 
جلسه هسته اندیشه ورزی کاربست آموزه های دینی وزارت اقتصاد، جمع بندی مطالعات و پیشنهادهای استادان دانشگاه و صاحب نظران 

این هسته با موضوع »محاسبه نرخ سود بانکی« با لحاظ جنبه های فقهی و علمی، به وزیر اقتصاد ارائه شد.
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صادرات دارای پایه و اساسی اســت؛ اینکه یک کشور متکی به 
درآمدهای نفتی باشد و مسئوان مربوطه توجه چندانی به بخش های 
صنعت و کشاورزی نشان ندهند، دیگر کسی به فکر درآمدزایی از 
راه هایی به غیر از فروش نفت نیست. درواقع، نفتی فروخته می شود و 
بعد پول آن تقسیم می شود. این موضوع، اقتصاد کشور را آسیب پذیر 
می سازد. به همین دلیل، بر اســاس آمارهای موجود هم اکنون ۸۰ 
شرکت بزرگ صادراتی در ایران فعالیت می کنند و می توان گفت این 
عدد خوش بینانه است، احتمال می رود تعداد این شرکت ها کمتر 
نیز باشد. در این میان، عمدتا شرکت های پتروشیمی و شرکت های 
فوادی دارای صادرات باای ۵۰میلیون دار هستند و تا حدودی هم 
صنایع غذایی. بنابراین، ازم است تفکر ما صادرات محور باشد؛ یعنی 
اگر بخواهیم با کشور ترکیه که اان ۱۶۰۰ شرکت بزرگ صادراتی در 
آن فعالیت می کند، رقابت کنیم باید مسئوان ما از شعار دادن پرهیز 
کنند و در چنین شرایطی نفت را کنار بگذارند و تصور کنند که کشور 
به درآمدهای ارزی بیشتری نیاز دارد. اینکه چگونه باید این ارز را تهیه 
کنند، ازمه آن متوسل شدن به بخش های صنعت و کشاورزی است. 
بخش هایی که امروز مورد کم لطفی زیادی قرار دارند و برنامه ریزی 
ویژه ای برای توسعه آنها صورت نمی گیرد. اگر به این بخش ها توجه 
شود، طرح های توسعه به ســمت آنها جذب می شوند و می توانند 
صادرات محور شــوند. یکی از بخش ها، بخش لوازم خانگی است. 
متاسفانه امروز تعدادی از شرکت های خوشنام ما مثل ارج و آزمایش 
از چرخه اقتصادی خارج شده اند. اگر سیاست های حمایتی از این 
شرکت ها تداوم می یافت، هم اکنون ما به یکی از کشورهای صادراتی 
در حوزه لوازم خانگی تبدیل شده بودیم. متاسفانه اان رویکرد ما در 
حوزه لوازم خانگی، رویکردی واردات محور است. همچنین صنعت 
خودرو می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد یا 
بخش های غذایی و شیمیایی می توانند ارز خوبی را به اقتصاد ایران 
تزریق کنند. اگر مسئوان ما روی چند موضوع اساسی کار کنند و 
وابســتگی خود را به درآمدهای نفتی به حداقل برسانند؛ در آینده 
اقتصاد ما صادرات محور خواهد شد. در حال حاضر صادرکنندگان 
ما توان رقابت با صادرکنندگان ترک را ندارند شاید این امکان برای 
۱۰ سال آینده فراهم شــود. معموا شرکت های کوچک و متوسط 
در تمام کشورها به شرکت های بزرگ وابسته هستند چون قطعات 
خرد شرکت های بزرگ را تهیه می کنند و وظیفه تولید را بر عهده 
دارند. وقتی شــرکت های بزرگ به حرکــت در می  آیند SMEها 
)شــرکت های کوچک و متوســط( را به حرکت در می آورند. البته 
نباید جلوی صادرات شرکت های کوچک را گرفت،  تنها به این دلیل 
که شرکت های بزرگ باید صادرات انجام دهند. متاسفانه ما اان راه 
صادرات را بلد نیستیم صادرات زبان خودش را دارد. صادرکنندگان 
ما به ویژه در شرایط فعلی که ما با انواع محدودیت ها مواجه هستیم 
باید به خیلی از موارد توجه کنند تا بتوانند آبروی ایران را در بازارهای 
صادراتی حفظ کنند. متاسفانه نباید به فکر کسب سود آنی باشیم. 
باید برنامه ریزی های بلندمدتی را برای توسعه صادرات تدوین کنیم. 
صادرات برای کشور رشد اقتصادی و رونق اشتغال را به همراه خواهد 
داشت. درواقع نگاه ما باید بلندمدت باشد و این تنها مختص بحث 
صادرات نیســت. در تمام بخش ها و حوزه ها باید نگاهی کان تر و 

بلندمدت داشته باشیم. 

 زبان صادرات
 را بلد نیستیم 

یادداشــت

رئیس گمرک گفــت: نزدیک به 
9۰ درصد آنچه در گزارش مجلس 
در مورد تخلفات گمرک آمده ناشی 
از پیگیری های مجدانه خود گمرک 
در بحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق 
بوده اســت. به گزارش مهر، مهدی 
میراشرفی در مورد وضعیت ترخیص 
کااها اظهار کــرد: کااهایی که در 
محوطه ها، بندرهــا و مناطق آزاد و 
ویژه بود با هشت پیشنهادی که قبا 
از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ارائه شده بود، تعیین تکلیف شد. او 
افزود: از جملــه کااهایی که در این 
راستا تعیین تکلیف شد خودروهای 
دپو شده بود که تا ۱۶ تیرماه تعداد 
۶۶۵۳ دســتگاه از گمرک ترخیص 
شده و ۳۴۰ دستگاه نیز اظهار شده اند، 
اما بنا به دایلی نتوانسته اند به مرحله 
صدور پروانه برسند. میراشرفی با بیان 
اینکه ترخیص این خودروها دستاورد 
پیشنهادات گمرک بود، تشریح کرد: 
مباحث زیادی درباره رسوب کاا در 
بندرها و گمرکات عنوان می شــود 
در حالی که در بیشتر مواقع، بحث 
مربوط به موجودی با رسوب اشتباه 
گرفته می شــود. به عنوان مثال در 
بندر شــهید رجایی نزدیک به ۳/۵ 
میلیون TEU کانتینر موجود است  
در حالی که بخش کمی از این کااها، 
به مرحله رسوب رســیده اند، اما در 
اخبار از کلمه رســوب برای تمامی 

کااها استفاده می شود. 

مدیرعامــل ســازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایران گفــت: دولت بــرای جبران 
خســارت واحدهــای تولیدی در 
ســیل اخیر ۴۵۰ میلیــارد تومان 
تســهیات کم بهره درنظر گرفته 
که سهم گلستان از این اعتبار ۱۰۵ 
میلیــارد تومان اســت. به گزارش 
وزارت صمت، محسن صالحی نیا، 
به موضوع سیل و خســارات وارده 
آن بــه واحدهای تولیدی اشــاره 
کــرد و افــزود: فقط در شــهرک 
صنعتی آق قا بیــش از ۸۰ درصد 
واحدهای تولیدی دچار خســارت 
شدند و زیرساخت های این شهرک 
هم آســیب دیده است. صالحی نیا 
اضافه کرد: برای تامین اعتبار برای 
جبران خسارت به زیرساخت های 
شــهرک های صنعتــی مناطــق 
سیل زده در حال رسیدگی در ستاد 
بحران است و هرچند اعداد و ارقامی 
اعام شده، اما در حال گفت وگو و 

رایزنی برای تخصیص آن هستیم.

رئیس سازمان استاندارد با اشاره 
به توقف و ترخیص نشدن ذرت های 
آلوده در گمرک بنــدر امام اظهار 
کرد: در ســال ۱۳9۵، حدود ۱2۰ 
هزار تن ذرت وارد بندر امام شد که با 
کنترل و انجام آزمایش های متعدد، 
وجود ســم آفاتوکسین باای این 
محموله بــه اثبات کارشناســان 
استاندارد رســید و گواهی انطباق 
برای این محموله صادر نشد. نیره 
پیروزبخت ادامه داد: پس از سه سال 
ممانعت و تحمل فشارهای زیاد از 
سوی افراد سودجو، رئیس جمهوری 
دســتور توقــف واردات ذرت های 
آلوده به کشــور و برخورد قضائی با 

متخلفان را صادر کرد. 

پنجم شهریور دو ســال قبل بود 
که بانک مرکزی در یک بخشــنامه  
هشت بندی بانک ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری را مکلف کــرد تا از یازدهم 
شهریورماه همان سال، پرداخت سود 
علی الحساب ســپرده های سرمایه 
گذاری یک ســاله بیش از ۱۵درصد 
و ســود کوتاه مدت عادی روزشــمار 
بیش از ۱۰درصــد را متوقف کنند. 
شــورای پول واعتبار، هدف از کاهش 
سود سپرده را کاهش سود تسهیات 
و در نهایت، کمک بــه بخش تولید 
اعام کرده بود. امــا در مدت این دو 
ســال برخی بانک هــا از این مصوبه 
سرپیچی کرده و سود ســپرده ها را 
بــر مبنــای مصوبات داخلــی خود 
پرداخت کرده اند. گفتنی ست تا پایان 
ســال ۱۳۸۶، بانک های غیردولتی 
و موسســات اعتبــاری غیربانکــی 
محدودیتــی در تعیین نرخ  ســود 
سپرده ها نداشتند اما از این سال ملزم 
به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک 
مرکزی و شورای پول واعتبار شدند. ماه 
گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در 
یادداشتی اینستاگرامی از طرح »تامین 
مالی مولد« رونمایی کرده بود که بر 
اساس آن قرار بود نیاز زنجیره تولید 
صنعت به ســرمایه در گردش پاسخ 
داده شده و تامین مالی فعالیت های 
تولیدی آسان شــود. حال مشخص 
نیست الزام مجدد بانک ها برای رعایت 

مصوبه شورای پول واعتبار در همین 
راستا صورت می گیرد یا خیر؟

  بازگشت بانک ها به قانون
تداوم روند ســرپیچی بانک ها از 
مصوبه شــورای پول واعتبار، وزارت 
اقتصاد را بر آن داشته است که در یک 
اولتیماتوم جدیــد، بانک ها را مکلف 
کند تا بــه قانون بازگردنــد. به گفته 
کارشناسان، اکنون نرخ بازدهی تولید 
در کشور کمتر از ۱۰درصد و نرخ سود 
تسهیات بانکی به دلیل پرداخت نرخ 
سود 2۰درصدی به سپرده ها توسط 
برخی از بانک ها، بیــش از 2۰درصد 
است. در همین راستا، عباس معمارنژاد 
طی نامه ای به مدیران عامل بانک های 
ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، 
ملت، صادرات، توســعه  صــادرات، 
صنعت ومعدن، رفاه کارگران، توسعه 

تعاون، پســت بانک و قرض الحسنه 
مهر ایران بــر رعایت نرخ های مصوب 
شورای پول واعتبار مبنی بر نرخ سود 
مصوب سپرده های کوتاه مدت حداکثر 
۱۰درصد و سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار یک ســاله ۱۵درصد تاکید 
کرد. به گزارش ایســنا، طبق تاکید 
وزارت اقتصاد در این نامه که در واپسین 
روز تیرماه سال جاری به بانک ها اباغ 
شده و به تازگی در اختیار رسانه ها قرار 
گرفته است، مسئولیت این کار بر عهده 

مدیران عامل بانک هاست. 
 نسخه هسته های اندیشه ورزی 

برای اقتصاد
در همین حال، به تازگی در جریان 
هشتمین جلسه هسته اندیشه ورزی 
اقتصــاد کان وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، تعــدادی از اعضای انجمن 

اقتصاددانان ایران متشکل از اساتید 
دانشگاه های کشــور و فعاان بخش 
خصوصی به بیان دیدگاه ها و نظرات 
خود درباره مشــکات ســاختاری 
و نهادی اقتصاد کشــور، مبــارزه با 
مفاسد اقتصادی، مکانیزم های جذب 
سرمایه گذاری خارجی، مولدسازی 
دارایی های دولت و نقش رونق مسکن 
در اقتصاد کشور  پرداخته اند. به گزارش 
اقتصادآناین، طی چند جلسه گذشته 
این هسته  اندیشه ورزی، با حضور وزیر 
اقتصاد، خوشه اقتصاد کان دانشگاه 
تهران و خوشه پولی و بانکی دانشگاه 
عامه طباطبایی، بسته های سیاستی 
پیشنهادی و نتایج مطالعات خود را 
به بحث و بررســی گذاشته اند. یکی 
از موارد مورد بررســی حوزه هسته 
اندیشه ورزی کاربست آموزه های دینی 
وزارت اقتصاد نیز سودهای بانکی بوده 
است که نتایج آن به وزارت اقتصاد ارائه 
شده اما از جزئیات آن اطاعی در دست 
نیست. هسته های اندیشه ورزی وزارت 
اقتصاد کار خود را از زمان تصدی پست 
وزارت توسط فرهاد دژپسند آغاز کرده 
و بخش های مختلفی همچون تامین 
مالی داخلی و خارجي، نظام مالیاتی، 
مولدسازی دارایی های دولتی، اقتصاد 
کان، اقتصاد هوشــمند، کاربست 
آموزه های دینــی در حوزه های علوم 
اقتصادی و دیگر حوزه های کاری این 

وزارتخانه را پوشش می دهد.

تفاوت موجودی 
گمرک با رسوب کاا

تخصیص 
450 میلیارد به 

سیل زدگان

برخورد با 
 واردکنندگان
 ذرت آلوده

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

محمدحسین برخوردار
کارشناس مسائل اقتصادی 

حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیر بلندمدت یا میان مدتی 
در بازارهای مالــی از جمله بازار ســرمایه ندارد. شــاید این اقدام 
در کوتاه مدت در همه بازارها تاثیری روانی داشــته باشــد، چراکه 
امکان دارد مردم از بابــت اینکه این اقدام چه تاثیری بر شــرایط 
خواهد داشت، نگرانی یا ابهام داشته باشــند. با توجه به قول هایی 
که موافقان این طرح داده اند امکان دارد مردم فکر کنند که کااها 
ارزان تر خواهد شــد، اما مردم بعد از اجرای ایــن طرح می فهمند 
که هیچ تاثیری در اقتصاد و بورس نــدارد و اتفاق خاصی نمی افتد. 
کشــورهایی که صفرهای پول ملی را حذف کرده اند کشــورهای 
 محدودی هســتند که در زمان این اقدام ابرتورم داشتند، نه تورم

 ۳۰ - ۴۰ درصدی که ایران دارد. کاهش ارزش پول ملی آن کشورها 
خیلی شــدیدتر از ما بود. برای آنها با حذف شش صفر شرایطی به 
وجود آمد که با توجه به اقتصادشان، وضعیت معقولی بود. در کنار این 
موضوعات کشورهایی که اقدام به حذف صفرهای پول ملی کرده اند 
در مرحله اول، تورم را کنترل و تثبیت کردند و بعد از فراهم شــدن 
بستر، به سمت تغییر واحد پولی رفته اند. تصمیمی که برای اقتصاد 
کشــور ما گرفته شــده مانند خانه ای اســت که هنوز گچ کاری و 
لوله کشی اش به اتمام نرسیده و می خواهند کاغذ دیواری نصب کنند. 
باید تاکید کنم که حذف صفر از پول ملی باید آخرین مرحله ترمیم 
شرایط اقتصادی باشد. این اقدام در بورس تاثیری نخواهد گذاشت 
مگر اینکه بعد از اجرای کامِل طرح، بازار تحت شرایط روانی، شاهد 
رونقی آن هم کمتر از یک هفته ای شود و این موضوع اتفاق خاصی 
برای بورس نیست. احتمال هم دارد به دلیل ابهاماتی که در ذهن عامه 
مردم در این رابطه است یک رکود چندروزه در بازارها داشته باشیم. 
اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست، چراکه اقدامات 
اولیه مثل مهار تورم برای آن انجام نشده است. هنوز برخی از کااها 
با دار ۴2۰۰ تومانی وارد و با دار ۱2 هــزار تومانی قیمت گذاری 
می شــود. اگر جلوی این اختاس ها و دزدی ها گرفته شود قیمت 
کااها پایین می آید؛ بنابراین باید اول به این موضوعات رسیدگی کرد 
و بعد به دیگر مسایل از جمله حذف صفر از واحد پول ملی پرداخت. 
فرض کنید یک برنامه تلویزیونی پخش می شود که فیلم اصلی برنامه 
بی کیفیت است. اگر ما بهترین تلویزیون ها را هم برای دیدن آن برنامه 
خریداری کنیم باز هم آن فیلم بی کیفیت پخش می شــود، چون 
مشکل از نمایشگر نیست بلکه مشکل ریشه ای و از خوِد فیلم است. 
پس اوا برای تغییر واحد پول ملی زمان مناسبی نیست و موضوع 
دیگر اینکه من نیازی برای این اقدام احســاس نمی کنم. اگر چهار 
صفر برداشته شود ذهن مردم بی علت درگیر می شود و احتمال دارد 

اشتباهاتی رخ دهد که به راحتی قابل جبران نباشد. 
منبع: ایرنا

 کنترل تورم 
پیش نیاز حذف چهار صفر

دیدگـــاه

آلبرت بغازیان
اقتصاددان

جیب هایی که از سودهای میلیونی پر می شوند
سودجویان و گرما مقصر گرانی مرغ یا اصناف؟

زار
ــا

ب
آرمان ملی-سوسن یحیی پور: با اینکه اخیرا 
حسن روحانی، رئیس جمهوری، بر تنظیم بازار برای 
کســب رفاه مردم تاکید ورزیده، اما کماکان شاهد 
برخی ســودجویی ها در بازار کااها و خوراکی های 
مختلف هستیم. این امر به ویژه با کاهش قابل توجه 
نرخ ارز در هفته های گذشته بیشــتر از سوی افکار 
عمومی مورد پرسش قرار گرفت. اینکه چرا با کاهش 
شــدید نرخ دار و دیگر ارزها، شــاهد پایین آمدن 
قیمت کااها و خوراکی ها در بازار نیســتیم؟ البته 
کارشناســان اقتصادی همچون عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، چســبندگی قیمت ها را 
دلیل ایــن موضوع عنوان می کننــد؛ موضوعی که 
به عنوان یک واقعیــت در اقتصاد باید مورد پذیرش 
واقع شــود. در این بین، برخی به نکته قابل تاملی 
اشــاره کردند، مبنی بر اینکه چرا هنگام باا رفتن 
نرخ دار، قیمت خوراکی ها و اجنــاس به یکباره با 
افزایش شدیدی مواجه می شــود، اما با کاهش نرخ 
این ارز، قیمت ها ریزشی نمی شوند؟ نکته ای که ما 
را متوجه ســودجویی ها و نبود نظارت کافی و موثر 
در بازار می کند. چندی ست شاهد گرانی ها در بازار 
مرغ هستیم؛ به گونه ای که هفته گذشته قیمت آن به 
حدود ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان پر کشید. این در حالیست 
که ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم گوشت 
مرغ برای مصرف کنندگان را ۱2هزار و 9۰۰ تومان 
اعام کرده است و عرضه مرغ به قیمتی بااتر تخلف 
محسوب می شــود. اما در این میان، مقصر گرانی  
کماکان نامعلوم است. برخی گرما و داان را مقصر 
معرفی می کنند و برخی مرغداران را . با این حال، روز 
گذشته، رئیس اتاق اصناف اعام کرده است که گرانی 

و کمبود مرغ ارتباطی با اصناف ندارد.  
اوایل هفته گذشــته بود که برومند چهارآیین، 

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی، 
با اعام ایــن مطلب که فروش مرغ  بــا نرخ بیش از 
۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان نامتعارف اســت، به باشگاه 
خبرنگاران جوان، خبر داد که »هر کیلو مرغ گرم در 
برخی خرده فروشی ها با قیمت ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان 
عرضه می شود که این نرخ جفا در حق مصرف کننده 
است. در این راســتا، نهاد های ناظر بازرسی وزارت 
صمت باید نظارت خود بر خرده فروشی ها را افزایش 
دهند تا برخی مغازه داران نتوانند با سو ءاستفاده از 
شرایط بازار یک شبه بدون هیچ زحمتی سود های 
میلیاردی به جیب بزنند و در مقابل تولیدکنندگان 
مرغ تولیدی خود را تنها با ۱۰ درصد ســود عرضه 
کنند.« در همین راستا، قاسم نوده فراهانی، رئیس 
اتاق اصناف تهران، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
»هفته گذشته قیمت مرغ دستخوش تغییر شد،  باید 
تاکید شود، اصناف در زمینه عرضه گوشت مرغ تنها 
توزیع کننده هستند و قیمت و میزان عرضه با توجه به 

هزینه نهایی تولید، خرید و حجم در اختیار قرار داده 
شده به واحدهای توزیعی، مشخص می شود.«

  افزایش نظارت بر بازار 
معــاون ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان در همین زمینه، گفت: بر اســاس 
مصوبه ســتاد تنظیــم بــازار، قیمت مــرغ برای 
مصرف کننده ۱2 هزار و 9۰۰ تومان در سراسر کشور 
است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ 
با قیمت بااتر از ۱2 هزار و 9۰۰ تومان را ندارد. شهرام 
میرآخورلو اظهار کرد: بر همین اساس نظارت بر بازار با 
جدیت صورت می گیرد. حمید ورناصری، مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام، نیز به ایسنا گفت: هیچ 
یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخ های 
مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن 

را رعایت کنند.
  برخورد با ظاهرسازی 

همچنین میرآخورلــو، به ظاهرســازی برخی 
واحدهای صنفی که در حال ارائه تخفیف های ویژه 
بر روی برخی کااها هســتند، اشــاره کرد و در این 
زمینه، افزود: این واحدها، در حقیقت موجبات ضرر 
و زیان مصرف کنندگان را فراهم کرده اند؛ نرخ سود 
واحدهای تولیدی و حاشیه ســود عمده فروشی ها 
و خرده فروشی ها بســته به نوع کاا و خدمت کاما 
مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد. بنابراین 
اینکه برخی کااها از سوی فروشگاه ها یا واحدهای 
صنفی بــا تخفیف های غیرواقعــی و صوری عرضه 
شده و در نهایت قیمتی که کاا به مصرف کننده اعطا 
می شود، همان نرخ واقعی براساس قیمت تمام شده 
و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و 
وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف اســت و به 

شدت با آن برخورد می شود.

اولتیماتوم  وزارت اقتصاد به بانک ها 

پرداخت بیش از    1۵درصد سود سپرده تخلف است



خبر
شناسایی ۲۴هزار 

میلیاردتومان فرار مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرســی ویــژه، مبارزه با 
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور از شناســایی بیش از ۲۴هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی 
و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر 
داد. به گزارش ســازمان امور مالیاتی کشور، 
هادی خانی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، 
اقدامات ازم به منظور اخذ صورت حساب های 
بانکی حــدود ۱۷ هزار مودی مشــکوک به 
فرار مالیاتــی و همچنین تفکیک و ارســال 
اطاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان 
و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته 
اســت. او اظهار کرد: در حال حاضــر بالغ بر 
۴۲۲میلیون رکورد اطاعــات تراکنش های 
بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح 
کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی 
قرار دارد. خانی همچنین از شناسایی حدود 
شش هزار مودی جدید از طریق شناسایی و 
رسیدگی به اطاعات تراکنش های مشکوک 
بانکی خبر داد و گفت: تاکنون از محل بررسی 
تراکنش های مشــکوک بانکی حدود هشت 
هزار شــخص، بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی، شناســایی و برای این اشخاص 
برگ تشــخیص صادر شده اســت. مدیرکل 
دفتر بازرســی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین 
تصریــح کرد: مطابــق قانون، شــرکت های 
مستقر در مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی 

از معافیت ها و مشوق هایی برخوردارند.

کار موقت و درآمد کم؛ 
مهمترین عوامل ترک شغل 

نتایج آمارهای نیروی کار نشــان می دهد 
که »موقتــی بــودن کار«، »پاییــن بودن 
درآمد« و »اخراج« به ترتیب با ۲۲/6، ۱6/8 
و ۱6/6 درصد مهم ترین عوامل ترک شــغل 
در ســال های ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ بوده است. به 
گزارش ایرنا، بر اســاس این گزارش از حدود 
ســه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار کشور در 
سال گذشته حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
نفر قبا شاغل بودند که یک میلیون و 6۰۰ 
هزار نفر مرد بودند. در ســال ۱۳۹6 نیز یک 
میلیون و 8۰8 هزار و ۴۴۷ نفر کارهای خود 
را ترک کردند که یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر 
آنها مرد و ۲۳۷ هزار و ۴۹8 هزار نفر زن بودند. 
همچنین بر اساس این گزارش تعطیل دائمی 
محل کار، فصلی بودن، مســائل خانوادگی، 
بیمــاری، جابه جایی محــل کار، تحصیل، 
مهاجرت، بازنشستگی و کهولت سن از دیگر 

عوامل ترک شغل در سال گذشته بود. 

واردات کااهای اساسی 
۵برابر نیاز داخلی

بر اســاس آمارهای رســمی، برای واردات 
کااهای اساسی تا پنج برابر نیاز داخلی هم اکنون 
ثبت ســفارش انجام شده اســت که به تدریج 
در حال ترخیص از گمرکات رســمی کشــور 
است. به گزارش مهر، آمار رسمی حکایت از آن 
دارد که ثبت ســفارش کااهای اساسی ظرف 
ماه های گذشــته، به شــدت افزایش یافته و تا 
سقف پنج برابر نیاز کشور در مصرف این کااها، 
ثبت سفارش صورت گرفته است. در این میان 
البته نکته حائز اهمیت آن است که نباید ثبت 
سفارش را به منزله ورود کااها به کشور دانست 
و ورود تدریجی و به موقع این کااها به کشور، 
به طور قطع می تواند شــرایط مطمئن تری را 
پیش روی بازار و مصرف کنندگان قرار دهد. یک 
مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: بخش عمده ای از این کااهای اساســی 
هم اکنون در گمرکات در حال ترخیص است و 
بر اساس توافقات صورت گرفته، دستور ترخیص 
یک میلیون تن کاای اساســی از بندر امام در 
هفته قبل صادر شــده که بــه تدریج کااهای 
مرتبط با آن، وارد کشور خواهند شد و به تنظیم 
بازار کمک می کند. او  افزود: بخش عمده ای از 
کااهای اساسی از سوی شــرکت های دولتی 
وارد کشور شده و به این جهت، در اختیار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باقی خواهد ماند تا در 
زمان مقتضی که بازار با کمبــود کااها مواجه 
است، وارد بازار شده و به نفع مصرف کنندگان 

بازار را تنظیم کند.

احداث خط انتقال و 
تصفیه خانه پساب شهری

براي نخســتین بار در ایران پــروژه ملي 
زیســت محیطي تصفیه و اســتفاده صنعتي 
از  فاضاب شــهري در شــرکت پاایش نفت 
اصفهان با رویکرد کاهــش مصرف منابع )آب 
شــرب ( با ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب در ساعت 
راه اندازي شد. معاون مهندسي و توسعه شرکت 
پاایش نفــت اصفهان گفت: این شــرکت در 
جهت صیانت از منابع ملي و با توجه به بحران 
آب در استان اصفهان، به منظور مصرف بهینه 
از این مایه حیات، استفاده از پساب شهري را 
براي تولید آب صنعتي مورد نیاز، طراحي و اجرا 
کرده  است. سیدمصطفي الهي گفت: بر اساس 
برنامه ریزي ها، انتقال و تصفیه پساب شاهین 
شهر با همکاري دو شرکت توانمند داخلي در 
سه مرحله ساخت ایســتگاه پمپاژ پساب در 
محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پســاب 
به پاایشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این 
شرکت انجام گرفت. این پروژه  ظرفیت تصفیه 
۷۵۰ متر مکعب بر ساعت پساب شهري را دارد.

آرمان ملی- امیر داداشی: سینما هنر است یا تجارت؟ نگاه تاریخی نشان می دهد که در ابتدای راه اندازی این رسانه، بشر نگاهی علمی به سینما داشت. رفته رفته با فراگیرشدن این 
صنعت در میانه جنگ جهانی اول، جنبه سرگرمی بر سایر وجوه فائق آمد و استقبالی که اروپایی ها و آمریکایی ها از این صنعت نشان دادند، آن را به یک تجارت بی بدیل در جهان 
تبدیل کرد. پس از آن بود که سینماگران برای ساخت فیلم دیگر به موضوعات روز جامعه خود بسنده نکردند و به سراغ فیلمنامه هایی جهانشمول  رفتند و با جدی ترشدن این 
مساله »سینما« به عنوان هنر هفتم شناخته شد. پس از این نام گذاری بود که درگیری میان نحله های فکری مختلف به وجود آمد. عده ای که بیشتر جزو روشنفکران و چپ گرا ها 
شناخته می شدند سینما را به مثابه هنر تلقی می کردند، اما پای تاجران و فعاان اقتصادی هم به این هنر باز شده بود تا آنها در مقابل چپ گرایان بایستند و از سینما به عنوان صنعتی 
سودآور یاد کنند. برای این گروه ارزش هنری و ماندگاری فیلم ارزش چندانی ندارد، این افراد تنها به یک چیز فکر می کنند و آن گیشه سینماست. البته در این بین فیلم هایی هم 
بوده اند که عاوه بر رکوردشکنی در گیشه همچنان در صدر فهرست فیلم های دارای ارزش هنری قرار دارند که از جمله آنها می توان »پدرخوانده« را مثال زد که فقط در گیشه 
سینما 264 میلیون دار سود خالص برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد. اکنون نیز هنر هفتم چنان سودآور شده است که برخی از آن به عنوان جایگزینی برای محصوات 
نفتی و صنعتی یاد می کنند. در ایران نیز با اینکه سرمایه گذاری فراوانی روی فیلم های سینمایی انجام می پذیرد، اما از دید منتقدان فیلم های به اصطاح تجاری ارزش حضور در 
فستیوال های بین المللی را ندارند و فیلم های هنری نیز به دلیل شکست در بازار داخلی چنان زیان ده می شوند که دیگر نمی توان با تجارت با آنها امیدوار بود. با این حال روز گذشته 
تفاهم نامه ای بین سازمان توسعه تجارت و سازمان امور سینمایی به امضا رسید که طبق آن سازمان توسعه تجارت متعهد شد کمک های ازم برای تقویت برند محصوات فرهنگی 

و تصویری ایرانی برای تجاری سازی آن را فراهم آورد. 
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آرمان ملی-فریبا نهاوندی: به گفته سرپرست سازمان توسعه 
تجارت در حالی که در ترکیه ۱6۰۰ شرکت بزرگ صادراتی فعالیت 
دارند، در ایران تنها 8۰ شرکت بزرگ صادراتی مشغول به کار هستند. 
حال در چنین شرایطی که این کشور بزرگ ترین رقیب تجاری ایران، 
به ویژه در منطقه به شمار می رود، این بدان معناست که هر شرکت 
صادراتی در ایران باید با ۲۰ شرکت ترکیه ای به رقابت بپردازد. با این 
حال برخی مسئوان همچنان به توسعه شرکت های خرد و متوسط 
صادراتی تاکید می ورزند، اما از ســوی دیگر گروهی از اقتصاددانان 
اعتقاد دارند که در نبود شــرکت های بزرگ، شرکت های کوچک 
صادراتی نمی تواننــد تاثیر خاصی روی چرخه صــادرات بگذارند. 
همچنین امروزه عاوه بر فشــار تحریم ها، بسیاری از محدودیت ها 
ریشه در عملکرد صادرکنندگان داخلی دارند. به ویژه در چند وقت 
اخیر اخبار مختلفی از بازگشت محصوات ایرانی از خاک کشورهای 
مقصد به گوش می رسد که در این زمینه می توان به تخم  مرغ های 
مرجوعی از عراق اشــاره کرد. یا برخی از فعاان اقتصادی ایران در 
لبنان پســت هایی را در فضای مجازی منتشــر کرده اند که نشان 
می دهد محصوات صادراتی به این کشــور هیچ تنوعی ندارند، در 
حالی که مردم این کشــور همواره به خرید کااهای ایرانی عاقه 
نشــان می دهند. در این زمینه »آرمان ملی« گفت وگویی با محمد 
امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران،  انجام داده است که 

در ادامه می خوانید.
   اخیرا سرپرست سازمان توسعه تجارت اعام کرده 
است که در مقابل 1600 شــرکت بزرگ صادراتی ترکیه، در 
ایران تنها 80 شــرکت بزرگ صادراتی فعالیت دارند. آیا با 
چنین نسبتی می توان از صادرکنندگان ایرانی انتظار داشت 

در بازارهای صادراتی گوی سبقت را از ترک تبارها بربایند؟
این نسبت لزوما به معنای شکست ایران در مقابل ترکیه نیست. 
به جای توجه به این آمار بهتر اســت ما همین تعداد شرکت بزرگ 
صادراتی را که وجود دارند، فعال نگه داریم و از آنها حمایت کنیم. 
مشکل اصلی امروز صادرات ایران این است که سیاست های داخلی 
که در قبال تولیدکننــدگان و صادرکنندگان بــه اجرا می گذاریم 
مطابق گفته های مسئوان و حتی طرح های مصوب نیست. بدین 
معنا که تصمیمات خوبی گرفته می شود و به تصویب هم می رسد، 
اما در زمان اجرا شاهد فشار بر تولیدکننده و صادرکنندگان هستیم 
و به همین جهت این گروه ها هر روز نســبت به گذشته ضعیف تر 
می شوند و تحلیل می روند. در فضای موجود ایجاد محدودیت برای 
شرکت های تولیدی و صنعتی به دلیل برگشت خوردن چک، تاخیر 
در پرداخت مالیات و عوارض و ... صرفا فضای تولید را می بندد و راه را 
برای سودجویانی باز می گذارد که نه مالیاتی می پردازند و نه تاثیری 
بر بهبود تولید ناخالص داخلی می گذارند. این در حالی است که از 
مجریان کشور انتظار می رود در شــرایط تحریم تولیدکنندگان را 
درک کنند و حتی در زمینه هایی که به آن اشاره شد معافیت هایی 
را در نظر بگیرند، اما با تشدید فشارها، عاوه بر تعطیلی بنگاه های 
تولیدی، بر شمار افراد بیکار کشور می افزایند. ما باید در حوزه داخلی 
تصمیمات مناســبی را به اجرا بگذاریم، آنگاه مشــاهده می کنیم 
که چطور رفته رفته بر تعداد شــرکت های بزرگ صادراتی افزوده 
می شود و آنها خود عنان بازارهای بین المللی را به دست می گیرند. 
نگاهی به عملکرد همین کشور ترکیه که اکنون به گفته سرپرست 
سازمان توسعه تجارت دارای ۱6۰۰ شرکت بزرگ صادراتی است 
نشان می دهد آنها تا همین چندی پیش عقب  تر از ایران بودند، اما با 
برنامه ریزی مناسب و حمایت از تولیدکنندگان در بعضی از بازارها 

نقش جهانی پیدا کرده اند. این به سازوکار رشد بازمی گردد.
 برخی کارشناســان فعالیت 80 شــرکت بزرگ 
صادراتی در کشور را عددی خوش بینانه می دانند. نظر 

شما در این باره چیست؟
در حوزه خشکبار، مواد پتروشیمی، صنایع دستی، خدمات فنی 
و مهندســی و ... شــرکت های صادراتی بزرگی مشغول به فعالیت 
هستند، اما تجربه نشان می دهد که در سال های اخیر همین ها هم 
به شدت تحلیل رفته اند. قطع مراودات با سایر کشورها باعث شده تا 
فعالیت تعدادی از این شــرکت ها در عمل مختل شود. حال وقتی 
سرپرست سازمان توسعه تجارت عدد 8۰ را برای این شرکت ها اعام 
کرده اند، حتما همین طور است. زیرا ایشان بر این حیطه تسلط دارد 
و جزئیات آمار و ارقام را می داند. ما به عنوان فعال بخشی از اقتصاد 
فقط بر اساس آنچه خوانده ایم و دیده ایم می توانیم اظهار نظر کنیم، 
اما ایشــان بر کل فعالیت صادرکنندگان احاطه دارند و قطعا آمار 
دقیق تری ارائه می دهند. حال اگر 8۰ شرکت بزرگ صادراتی هم در 
ایران فعال باشند، عدد مناسبی است و با آنها می توان صادرات را به 

نقطه مطلوبی رساند.
 سیاست گذاری های چند وقت اخیر بیشتر به سمت 
حمایت از بنگاه های خرد و متوسط گرایش دارد. آیا در نبود 
شرکت های بزرگ، این بنگاه ها می توانند تاثیری بر چرخه 

تولید و صادرات داشته باشند؟ 
نباید در حوزه صادرات چنین دیدگاهی داشــت. شرکت های 
کوچک و متوســط خود می تواننــد به عنوان هســته اصلی عمل 
کنند. حمایت از شــرکت های خرد و متوســط توفیری با حمایت 
از شــرکت های بزرگ ندارد، بلکــه هر دو بخش بایــد مورد توجه 
سیاست گذاران قرار گیرند. متاسفانه یکی از اشتباهات فاحش این 
است که آقایان تعریف اشتباهی از تولید ارائه می دهند. به عنوان مثال 
در تعاریف بخش مسکن و صنعت ساختمان را از بخش تولید حذف 
کرده اند، در حالی که این صنعت می تواند به عنوان پیشران اقتصاد 
عمل کند. این بخش با صنایع زیرمجموعه ای که در خود جای داده 
نقش بسیار پررنگی در GDP کشور دارد. با این حال گاهی مشاهده 
می شود که این بخش را جزو بازارهای غیرمولد قرار می دهند و دیدی 

اشتباه نسبت به آن دارند. 
 اکنون عاوه بــر محدودیت هایی که بــر اثر تحریم 
ایجادشده، گاهی برخی رفتارها باعث سوءظن مشتریان 
خارجی نسبت به کاای ایرانی می شود. به عنوان مثال چندی 
پیش بار تخم مرغ های ایرانی از عراق به کشــور بازگشت. 
چراکه کااهای فروخته شده فاسد بودند. آیا راه مقابله ای با 

این گونه رفتارها وجود دارد؟
در این زمینه دستگاه های ناظر باید ورود پیدا کنند و تاجر مربوطه 
را مورد مواخذه قرار دهند. در این زمینه می توان جرایم سنگینی در 
نظر گرفت که دیگر افراد به فکر صادرات کااهای بی کیفیت به سایر 
کشورها نشوند. چراکه برند این محصوات به نام ایران ثبت می شود 
و حتی یک بار اشتباه به معنای آخرین اشتباه است و دیگر به سختی 
می توان رضایت کشور مقصد را جلب کرد. به ویژه آنکه اکنون ما در 
شــرایط تحریم قرار داریم و به خودی خود باید محدودیت جدی و 
سختی را پشت سر بگذاریم تا شاید کشوری مجاب به خرید کاا از 

صادرکننده ایرانی شود. 

گفت و گو

نگاهی به آمار و گزارش ها نشان می دهد که سینمای هالیوود در 
سال ۲۰۱۷ میادی به رکورد درآمدی ۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دار دست یافته اســت. از این رو مقایسه این صنعت با حوزه نفت، 
چندان هم عجیب و غریب به نظر نمی رســد. درآمــد نفتی ایران 
در همان ســال به میزان ۴۰ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون دار صورت 
گرفته، یعنی تنها ۲۰۰ میلیــون دار بیش از فــروش فیلم های 
هالیوودی. بر این اساس سرمایه گذاران فیلم های ایرانی نیز همواره 
بر تجاری ســازی این صنعت اصرار می ورزند تا هنرمندان گاهی از 
روی زشت سینما با عنوان تجاری سازی سخن بگویند. اما باید توجه 
داشت که تجاری سازی سینما لزوما به معنای رهایی از هنر نیست. 
مگر می توان از فیلم های سینمایی ســخن به میان آورد و در آن از 
پدرخوانده یاد نکرد؟ اکنون نزدیک به نیم قرن از ساخت این فیلم 
می گذرد، همچنان بسیاری از منتقدان سینما و حتی آنهایی که از 
صنعتی شدن سینما گایه مند هستند گریزی به این فیلم می زنند 
و از آن به عنوان شــاخصی برای هنرگرایی در سینما یاد می کنند، 
در حالی که نگاهی به بخش اقتصادی این فیلم نشــان از موفقیت 
بزرگ آن در گیشه با فروشی ۲۷۰ میلیون داری دارد. با این حال 
امروزه در صنعت سینمای ایران عده ای روی زشت تجاری سازی را 
با روی بد آن اشتباه گرفته اند. شاید با تجمیع خوبی و زشتی بتوان 
راه جدیدی برای سینما گشود، اما روی بد همچون موریانه ای این 
صنعت را خواهد بلعید. به هر حال دوستداران سینما روی خوب آن 
را حفظ خواهند کرد، اما میان زشتی و بدی یکی از آنها باید بماند. 
شاید همانطور که »ســرجو لئونه« در فیلم خود به تصویر کشید، 

اکنون زمان آن رسیده که خوب و زشت دست به یکی کنند و روی 
بد سینمای ایران را از بین ببرند. چراکه با روی خوب و زشت سینما 

می توان حیات آن را ادامه داد، اما »بد« جایی در این بازی ندارد. 
 نجات اقتصاد سینما از دست انحصارگرایان

زمانی که صحبت از تجاری سازی این هنر به میان می آید، بدین 
معناست که بتوان آن را در بازار بین المللی عرضه کرد و مخاطبان 
خارجی برای سینمای ایران دســت وپا کرد. با این حال در دو دهه 
اخیر سرمایه گذارانی وارد این عرصه شــده اند که حتی چند تن از 
آنها اکنون به دلیل تخلفات مالی در زندان به ســر می برند. طبیعتا 
از چنین افرادی نمی توان انتظار داشــت دلسوز هنر سینما باشند. 
ورود این افراد و اطرافیانشان به سینما باعث شده تا ذائقه مخاطب به 
سمت دیگری برود و هر ابتذالی را به نام کمدی و گاه نقد اجتماعی به 
خورد مخاطب بدهند. در حالی که به جرات می توان گفت مخاطب 
خارجی که با تیکه کام های شــبکه های اجتماعی ایران آشنایی 
خاصی ندارد، بعید است حتی ۱۰ دقیقه از زمان خود را صرف چنین 
فیلم هایی کنند. فیلم هایی که گاه گوی رقابت را از فیلم های فاخر 
می ربایند و با تبلیغات گسترده و حمایت های بی ضابطه از دیده شدن 
فیلم های فاخری که ظرفیت صادرات را دارند جلوگیری می کنند. 
با این حال همچنان کارگردان هایی نظیر اصغر فرهادی در کشور 
دیده می شــوند که در این آشفته بازار، ســلیقه مخاطبان خارجی 
سینما را به تسخیر درمی آورند، اما با یک یا دو کارگردان نمی توان 
به به ارزآوری سینمای ایران امید داشت. بلکه در این زمینه باید به 
کارگردانانی میدان داد که در طول این سال ها به ناحق کنار گذاشته 

شده اند و در نبود آنها عده ای ســر بیرون آورده اند که جز فیلم های 
»شانه تخم مرغی« آورده دیگری تحویل ســینما و مخاطبان آن 
نمی دهند. متاسفانه تبلیغات محیطی و تلویزیونی هم پر شده اند از 
به رخ کشیدن چنین فیلم هایی که نه تنها نمی توان به صادرات آنها 
امید داشت، بلکه فروش داخلی آن هم ظلمی در حق مخاطب و این 
صنعتی است که می تواند به اندازه نفت درآمد داشته باشد. از این رو 
از دستگاه ها و سازمان های ذی ربط انتظار می رود که بیش از پیش 
به این صنعت و هنر مهم توجه نشان دهند و ظرفیت بالقوه آن را به 
حالت بالفعل درآورند. حال تفاهم نامه ای که روز گذشــته سازمان 
امور سینمایی و سازمان توسعه تجارت به امضا رساندند را می توان 
به فال نیک گرفت، اما موفقیت این تفاهم نامه مشروط بر آن است 
که اکنون اقتصاد سینما از دســت عده ای انحصارگر و قدرت طلب 
نجات داده شود. متاسفانه در طول سال های اخیر برخی سازمان ها 
فعالیت خود را به حوزه سینما کشانده اند که پیش از این با حضور در 
تلویزیون کشور، آن را از حالت رسانه ملی خارج کرده اند و مخاطبان 
صداوسیما را به گروه اندکی تقلیل داده اند که این تعداد مخاطب نیز 
با پخش متعدد فیلم ها و سریال های تکراری در حال ریزش هستند. 
حال از مدیران و دست اندرکاران حوزه سینما انتظار می رود که از 
ورود این افراد و سازمان ها به این رسانه مهم کشور جلوگیری کنند. 
قطعا بی توجهی به فعالیت آنها، رفته رفته سینما را به ورطه نابودی 
می کشاند. سینمایی که بدون هیچ گونه شعاری در شرایط تحریم 
می تواند بخشی از ارزآوری و تولید ناخالص داخلی را به دوش بکشد 

و ارز قابل توجهی را به کشور تزریق کند.      

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

پلیس فتا نسبت به اپلیکیشــن ها و سایت های 
جعلی با موضوعات دریافت و تمدید کارت سوخت به 
شهروندان هشدار داد. به گزارش ایسنا، در پی برخی 
تصمیمات اتخاذ شده در مورد کارت سوخت، ممکن 
است افراد سودجو به فکر کاهبرداری از شهروندان 
بیفتند که در همین راستا ازم است شهروندان تنها 
به سامانه های اعام شده از سوی وزارت نفت مراجعه 
کرده و از اعتماد به سایر سایت ها و اپلیکیشن های بی نام 
و نشــان جدا خودداری کنند، چراکه ثبت اطاعات 
در سایت های متفرقه می تواند زمینه سوء استفاده از 
کاربران را فراهم آورد. متاســفانه به رغم هشدار های 
متعدد از طریق رسانه های جمعی برخی از شهروندان 
هنوز هم در هنگام ثبت نام کارت سوخت وسایل نقلیه 
خود به نشانی ســایت توجه نکرده و با جست وجو از 
طریق موتور های جست وجو و یا رفتن به لینک هایی که 
در دیگر سایت ها ارائه شده در دام سودجویان سایبری 
گرفتار می شوند، همچنین احتمال نفوذ بدافزار ها به 
سیستم های شهروندان نیز از طریق این سایت ها وجود 
دارد. همچنین از آنجایی که یکی از روش های ثبت نام، 
استفاده از اپلیکیشن دولت همراه است، این احتمال 
وجود دارد تا مجرمان سایبری با طراحی اپلیکیشن هایی 
مشابه و جعلی، اقدام به سرقت اطاعات کاربران کنند یا 
با قرار دادن این اپلیکیشن در سایت های آلوده به بدافزار، 
اطاعات ذخیره شده در سیستم قربانیان را هدف قرار 
دهند. بنا بر اعام پلیس فتا شهروندان برای دریافت 
نسخه اصلی اپلیکیشن مربوطه باید از سایت های معتبر 
ارائه دهنده اپلیکیشن تلفن همراه استفاده کرده و از 
دانلود و نصب منابع دیگر خودداری کنند. همچنین باید 
توجه داشته باشند که ثبت نام از طریق سامانه مذکور و 
همچنین اپلیکیشن دولت همراه، رایگان بوده و نیازی 

به ارائه اطاعات بانکی در این مرحله نیست.
 پیگیری در بخش رهگیری پست

همچنین، شــهروندانی که برای دریافت کارت  

سوخت پیامک دریافت کردند، با مراجعه به بخش 
رهگیری سایت پست می توانند ببینند کارتشان در 
کدام باجه پست قرار دارد و برای دریافت آن مراجعه 
کنند. در این راستا، بهزاد اقبال خواه - عضو هیات مدیره 
شرکت ملی پست - در گفت وگو با ایسنا، درباره ی 
کارت های سوختی که در پست باقی ماندند، گفت: 
عمده کارت هایی که در باجه معطله ی پست مانده 
به این دلیل که تولید و ساخت و صدور این کارت ها 
با تغییر انجام شده، عمدتا مربوط به کسانی است که 
آدرسشان عوض شده است. یعنی نامه رسان های ما 
دو مرتبه مراجعه کردند اما  موفق نشدند کارت ها را 
تحویل دهند و بنابراین کارت ها به باجه معطله پست 
برگشته است. او ادامه داد: پست کارت سوخت هایی 
را که تازه صادر می شــوند، طبق روال عادی تحویل 
می دهد. اما برخی از کارت های ســوخت از قبل در 
باجه های پســتی مانده بودند، زیرا کارت سوخت 
مدتی وجهه خود را از دست داده بود و عملیاتی نبود، 
مردم رغبتی نداشتند برای دریافت کارت سوختشان 
مراجعه کنند. اما با تصمیم برای به کارگیری دوباره ی 
کارت های سوخت و با توجه به کمبود زمان، مردم به 
تکاپو افتادند و یک مقدار هم در باجه ها ازدحام اتفاق 
افتاده است. اقبال خواه با اشــاره به آمار کارت های 
سوخت باقی مانده در پســت بیان کرد: طبق آمار تا 
اواخر تیرماه حدود ۷۲۱ هــزار کارت در باجه های 
معطله پست مانده اســت. از طریق شرکت پاایش 
و پخش برای صاحبان این کارت ها پیامک و بارکد 
پستی ارسال شده است. شهروندان باید این بارکد 
پستی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند و 
ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد. اگر 
آدرسشان تغییر نکرده باشد، می توانند درخواست 
دهند که دوباره برایشان ارسال شود و اگر تغییر کرده 
باشد، باید با مراجعه به باجه معطله، با کارت شناسایی 

و کارت خودرو آن را دریافت کنند.

کارت سوخت را از پست رهگیری کنید
هشدار پلیس فتا درمورد اپلیکیشن های جعلی 

جهش قیمت ها در بازار اجاره، این بخش را نیز دچار 
کسادی کرد. واسطه های ملکی می گویند به دنبال افت 
6۵ درصدی خرید و فروش مسکن، از ابتدای تیرماه 
بازار اجاره نیز دچار کسادی شده و عمده مستاجران 
قراردادهای خود را تمدید می کنند؛ شــیب افزایش 
قیمت ها نیز مایم تر شده است. به گزارش ایسنا، از 
ابتدای خردادماه امسال قیمت ها در بازار اجاره به تبعیت 
از جهش قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشت. دفاتر  
اماک از افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی نرخ های پیشنهادی 
از سوی موجران خبر دادند. با اینکه روند رشد قیمت ها 
با توجه به جامعه هدف بازار اجاره، پایین تر از افزایش 
قیمت خرید و فروش بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا 
اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مسکن افزایش یافته 
است. به دلیل پایین آمدن نرخ سود بانکی نیز عمده 
مالکان ترجیح می دهند که به جای پول پیش، اجاره 
بیشتری دریافت کنند. پیش بینی می شد با آغاز تیرماه 
که اولین ماه از فصل جابه جایی محسوب می شود شاهد 
افزایش جابه جایی و به تبع آن رشد قیمت ها در بازار 
اجاره باشیم اما افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن 
تاثیر خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا 
حدودی آرام شده است؛ چرا که قیمت مسکن به عنوان 
مهم ترین شاخص قیمت اجاره ارزیابی می شود. هرچند 
عواملی همچون نرخ تورم، سود بانکی و بازدهی بازارهای 
رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر است. قیمت مسکن 
شهر تهران در تیرماه ۱۳۹8 به متری ۱۳/۵ میلیون 
تومان رسید که نسبت به ماه قبل فقط ۰/۴ درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان داد. 
افزایش قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفت و 

مناطق میانی دچار کاهش قیمت شدند.
 کوچ طبقاتی در پایتخت کلید خورد

از سوی دیگر گزارش های میدانی نشان می دهد که 
امسال مستاجران به اولویت های بعدی روی آورده اند. 
بعضی به خانه های قدیمی تــر رفته اند و برخی دیگر 

محله یا منطقه خود را تغییــر داده اند. همچنین از 
اطراف تهران خبر  می رسد که به دنبال نوسانات نرخ 
اجاره بها جمعیت شهرهای اقماری پایتخت افزایش 
یافته است. یک واسطه ملکی در یکی از شهرهای شرق 
تهران می گوید: امسال شــاهد مهاجرت تعداد قابل 
توجهی از خانوارهای تهرانی به این منطقه هستیم؛ 
برخی برای خرید آمدند و برخی دیگر برای اجاره. با 
اینکه بانک مرکزی، میانگین افزایش اجاره بها در شهر 
تهران طی تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال را ۲۵ 
درصد اعام کرده، بررسی های میدانی حاکی  از آن 
است که در مناطق دارای سرانه های مناسب و پرتقاضا 
افزایش، بسیار  بیش  از این مقدار بوده است. هرچند از 
اوایل تیرماه قراردادهای اجاره هم راکد شده و مشاوران 
اماک می گویند که عمده مســتاجران قراردادهای 
خود را تمدید می کنند. مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیه مشاوران  اماک، هم خبر داده که در روزهای 
اخیر شاهد کاهش قیمت های پیشنهادی در بازار اجاره 
هستیم. پیش بینی می شود هرچه به پایان فصل نقل 
و انتقاات نزدیک تر شــویم بازار اجاره روند آرام تری 
به خود بگیرد. به دنبال افزایش فشــار به خانوارهای 
اجاره نشــین، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی را 
در قالب چهار محور برای ســاماندهی بازار اجاره در 
دســت طراحی دارد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده 
است. مازیار حسینی، معاون مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی، از طرحی صحبت می کند که 
طبق آن قرار است در چهار قالب به مستاجران کمک 
شود. مشــوق مالیاتی برای موجران، تولید مسکن 
استیجاری، صندوق های اســتیجاری و استفاده از 
ظرفیت استارتاپ ها برای ایجاد شفافیت، مهم ترین 
محورهای این برنامه هستند. در همین راستا، وزیر راه 
و شهرسازی از تدوین نظام اجاره داری حرفه ای و ورود 
استارتاپ ها به حوزه اجاره داری برای شکستن حباب 

قیمتی در بازار اجاره خبر داده است. 

به دنبال افت 6۵ درصدی خرید و فروش مسکن
بازار اجاره آرام تر شد

 محمد امیرزاده 
در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد

 شرکت های خرد
هسته اصلی صادرات

     »خوب، بد و زشت« تجاری سازی سینما

 فرهنگ سازی صادراتی
 صادرات فرهنگی

  »سینما« جایگزینی برای نفت



رویـــداد

سمتوسو

آیت ا... مقتدایی: 
بی حجابی خاف شرع بوده 
و باید جلوی آن گرفته شود

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: 
بی حجابی، امری خاف شــرع و اســام است و باید 
جلوی آن گرفته شــود.  آیت اه مرتضی مقتدایی در 
دیدار فرمانده انتظامی قم اظهار داشــت: بدحجابی 
و رعایت نکردن عفاف و حجاب در ســطح جامعه و 
برخورد نیروی انتظامی با این پدیده باعث شــد که 
بحث حجاب »اجباری و اختیاری« در بین مردم مطرح 
شود به این معنا که نیروی انتظامی مردم را مجبور به 
داشــتن حجاب می کند، حتی کسانی می گفتند در 
زمان حضرت امام )ره( اجباری نبود و این طور نبود که 
مردم را مجبور به رعایت حجاب کنند. وی خاطرنشان 
کرد: نیروی انتظامی باحجاب اجباری و اختیاری بحثی 
ندارد، اینجا قم است، قم شهری است که موردتوجه 
عموم مردم در ســطح کشــور و خارج از کشور می 
باشد، اگر در این شــهر یک امر خاف شرع و اسام 
رواج پیدا کند، مردم می گویند وضع قم که این گونه 
باشد چه انتظار از شــهرهای دیگر است. وی تصریح 
کرد: اگر با فرد بی حجابی برخورد می شود، به این معنا 
نیست که حجاب ندارد بلکه به خاطر این است که امر 
غیرشرعی رواج پیدا نکند، باید موازین اسامی رعایت 
و جلوی عمل غیراسامی گرفته شود. آیت اه مقتدایی 
ادامه داد: از وضع ظاهری قم پیداســت که بحمداه 
اقدام هایی که باتدبیر و قصــد خالص صورت گرفته 
موجب کاهش انواع جرائم شده و بسیار خوشحال کننده 
است، امیدوارم بتوانید همین تدبیر انجام شده را ادامه 
داده و پیش ببرید و روزبه روز جرائم کاهش یافته تا به 
صفر برسد. وی گفت: انتظار اســت برخورد ماموران 
پلیس، اسامی بوده و به گونه ای باشد که مردم به اسام 
ترغیب شوند، وقتی پلیس با احترام، زبان خوش و با 
رعایت اخاق اسامی برخورد کند، متخلف نیز تشویق 
به اصاح و همین طور جلوی مفاسد گرفته می شود. 
فرمانده انتظامی قم نیز در این دیدار اظهار داشــت: 
یکی از دغدغه های رهبر معظم انقاب، مراجع معظم 
تقلید، ائمه جمعه و مردم متدین، عفاف و حجاب است، 
البته در بحث عفاف و حجاب ۲۶ دستگاه نقش دارند 
که بخش اعظم آن فرهنگی است و بخش کوچکی هم 
اجرایی و مسئولیتش بر عهده ناجاست. سردار عبدالرضا 
آقاخانی افزود: عده ای از روی عناد و یا ناآگاهی به کشف 
حجاب و ترویج فساد روی آورده و بعضی از دستگاه های 
مسئول هم اراده ای برای اصاح وضعیت ندارند ،لکن 
نیروی انتظامی محکم پای کار ایستاده است. وی ادامه 
داد: نیروی انتظامی برای برخورد بابی حجابی و کشف 
حجاب در داخل خودروها طرح »ناظر یک« را طراحی 
کرده و به مرحله اجرا گذاشــته و در این طرح عیون 
محسوس و غیرمحسوسی را سازماندهی و به کارگیری 
کرده است. وی تاکید کرد: خودروهایی که راننده و یا 
سرنشینان آن اقدام به کشف حجاب کنند پیامکی به 
مالک خودرو ارسال می شود که ظرف سه روز به مرکز 
پلیس مراجعه کند، برای بار اول تذکر داده شده و تعهد 
اخذ می شود، اگر برای باردوم تکرار شد، تذکر داده شده 
و خودرو توقیف می شود و برای بار سوم پرونده تشکیل 
و به مرجع قضایی معرفی می شود. وی ادامه داد: این 
طرح با فعالیت بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن در ســطح 
استان انجام می شود، اجرای طرح ناظر یک، در کاهش 
کشف حجاب و رفتارهای هنجارشکنانه نتیجه قابل 
قبولی از خود بر جای گذاشته است. آقاخانی تصریح 
کرد: موارد اخاقی، منکراتی و کشف حجاب، خط قرمز 
پلیس است و هرگز از اجرای قانون و برخورد با متخلفان 
کوتاه نخواهیم آمد. وی تاکید کــرد: تولید محتوای 
مجازی در ترویج عفاف و حجــاب، نظارت بر صنوف 
و تاکید بر حجاب متصدیان واحدهای صنفی، طرح 
ویژه ساماندهی مانکن ها، معرفی افراد هنجارشکن به 
دادگستری و آموزش ویژه اصناف در حوزه کسب وکار 

اسامی در دستور کار پلیس قم است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 
کسانی که ظریف را تخریب می کنند 

انگل سیاست داخلی ما هستند
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم منشا 
تحریم آقای ظریف را نادانی عنوان کرد.  جماران 
نوشت؛  آیت ا... حســن ممدوحی  گفت: معموا 
رابط بین دو کشور وزیر امور خارجه است. آمریکا با 
وجود آنکه رابطه اش با ایران قطع است با ایران کار 
دارد. بااخره یک نفر از نظر سیاسی باید بین رابط 
باشد. وقتی شما رابط را حذف می کنید چگونه می 
خواهید ارتباط برقرار کنید؟  عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم با بیان این مصرع که »پل بســته 
ای که بگذری از آبروی خویــش«، افزود: تحریم 
ظریف دلیل بر ســبک بودن رأی و عقل دستگاه 
های سیاسی آمریکاست؛ حاا یا خود ترامپ این 
کار را انجام می دهند یا آنکه کسانی به او این جور 
کارها را القا می کنند. وی گفت: حتی اگر بخواهید 
بگویید آقای ظریف ممنوع الماقات اســت باید 
به وسیله خودش به او بگویید؛ چون وزیر خارجه 
است و باید بداند. نمی دانم آمریکایی ها کشورشان 
را چگونــه اداره می کنند. ممدوحــی با متناقض 
خواندن رفتار آمریکایی ها در مورد تحریم ظریف و 
ادعای تمایل برای مذاکره افزود: این تناقض دلیل 
بر این است که آمریکایی ها مردم سیاسی نیستند. 
آمریکا می خواهــد کارش را با قلدری راه بیندازد. 
نظام تدبیر سیاسی آمریکا غلط است. لذا می بینیم 
که آمریکا رابطه اش را با روسیه، چین و ترکیه به 
هم زده است. اصا معلوم نیست که آمریکا دارد چه 
کار می کند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در ارتباط با تخریب ظریف در داخل کشور که پیش 
از تحریم آمریکا صورت گرفته بود گفت: در فضای 
رسانه ای و سیاســی داخل یک عده به جان هم 
افتاده اند و به جای آنکه نقد ناصحانه کنند دست 
به تخریب می زنند؛ اینها انگل سیاست داخلی ما 
هستند. حجت ااسام ممدوحی در پایان گفت: 
من آقای ظریف را آدم پرکاری می دانم. قطعا آدم 
پرکار خطا هم دارد؛ کســی که اما نمی نویسد 
 غلط ندارد. آقای ظریف در مجمــوع آدم پرکار و 

با انگیزه ای است.
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حذف صفر راهکار موثر است؟

هفته گذشــته دولت ایحه حذف چهار صفر از پول ملی را 
با قید دوفوریت به تصویب رساند.  هرچند که این اقدام کاری 
تقریبا باحاصل جمع نزدیک به صفر اســت. ولــی دانندگان 
حداقل به دلیل تســهیل امور حسابداری و کاهش هزینه های 
چاپ اسکناس آن را تایید می کنند. اما ســوال اینجاست که 
دولتی که می توانــد چهار صفر را از پول رســمی حذف بکند 
چرا یک تصمیم جدی برای توزیع کااهای اساسی در کشور 
خود نمی گیرد؟ کااهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص 
شده از ســوی دولت وارد کشور می شــود ولی عما با قیمت 
ارز آزاد به دســت مصرف کننده می رسد.  ســریال محاکمات 
تخلفات بعضی از وارد کنندگان آن هم سوژه رسانه ها می شوند 
و رسانه ملی آن را به عنوان ضعف دولت و بی   توجهی به اقشار 
آســیب پذیر مرتبا علیه دولت و حامیانش پــژواک می دهد. 
شاید دولت خجالت می کشــد که اجرای طرح توزیع عادانه 
کااهای اساسی با پرنســیب اقتصاد لیبرال فعلی نمی خواند 
و یا نمی خواهد نظریه پردازان بازار آزادی خود را رنجاند. ولی 
کار از این حرف ها گذشته است دولت باید قبول کند که تورم 
نفسگیر و گرانی وحشــتناک امان مردم را بریده است و هیچ 
 تعللی در اجرای این کار جایز نیست.  آقایان مرتبا می فرمایند 
جنگ، جنگ اقتصادی است. اگر واقعا جنگ اقتصادی است در 
شرایط جنگی تامین معاش اقشار محروم که اان بخش بزرگی 
از جامعه را تشکیل می دهند باید اولویت اول و ضرورت عینی 
اقدامات هر مدیر دلســوز و خادم ملت باشــد؛ در حال حاضر 
بخش وسیعی از جامعه مانند کارگران و کارمندان بیکاران فقرا 
و آبروداران نیازمند و دیگر اقشــار مستضعف به دلیل افزایش 
بی رویه قیمت ها وکاهش قدرت پول ملی از توان تامین معاش 
ساقط شده اند. باقدری دلسوزی و تدبیر و استواری در تصمیم 
می توان بخشی از معاش اساسی این اقشار را با کااهایی که با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شوند با توزیع الکترونیکی که امروز 
به سهولت میسر است، به قیمت دولتی به سفره آنان رساند و از 
سرازیر شدن سودهای سرشار آن به جیب زراندوزان جلوگیری 
کرد فقط اراده و تصمیم گیری ازم دارد.  اگر ایران توانست در 
طول جنگ تحمیلی هشت ســال مقاومت کند یکی از دایل 
آن این بود که دولت آقای مهندس موســوی توانســت رابطه 
قیمت ارز و ریال را در ســفره مردم و عرصه کار و تولید اقشار 
مولد جامعه به صفر برساند، اگر جنگ اقتصادی هست بی شک 
چنین اقدامی امروز نیز ضروری و میسر است و چنین بنیان و 
اندیشه ای موجب اعتماد بیشتر مردم و تقویت رابطه دولت و 

ملت می شود شک نکنید.

فرق برنامه »نود« با »جهان آرا« چیست؟

فرق برنامه »نود« با »جهان آرا« چیســت؟ ســوالی که 
به عنوان تیتر این یادداشت انتخاب شده است، در ابتدا کمی 
عجیب و شاید نادرست به نظر می رسد. برنامه »نود« برنامه ای 
ورزشی بود که به مسائل ورزش فوتبال در ایران می پرداخت 
و برنامه ای مانند »جهان آرا« و »ثریا« که یکی از شــبکه افق 
پخش می شود و دیگری از شبکه ۱، بیشتر برنامه ای سیاسی، 
اجتماعی و در بعضی مواقع اقتصادی است و لذا مقایسه بین 
این دو به تعبیری قیاس مع الفارق است و از اساس نادرست! 
فرق برنامه »نود« با برنامه های دیگری همچون »جهان آرا« 
دقیقا در همین نکته نهفته است. با اینکه نود در حوزه ورزشی 
بود و جهان آرا در حوزه سیاسی و اجتماعی و... است، اما با این 
حال برنامه نود هرگاه گفت و گویی شــکل می گرفت، امکان 
اظهار نظر تمامی طرفین ماجرا را فراهم می آورد و در نهایت 
انتخاب را به مخاطبان وامی گذاشــت تا آنها خود به قضاوت 
بنشــینند که کدام دیدگاه با واقعیت تطابق بیشتری دارد. از 
آن مهمتر آنکه هرگاه در میانه یک گفت و گو از شــخصی نام 
برده می شد و اتهام و یا مســاله ای درباره او مطرح می گردید، 
بافاصله با آن فرد تماس برقرار می شد تا او نیز امکان دفاع از 
خود را داشته باشد. به این ترتیب فضایی فراهم می شد تا همه 
دیدگاه ها، امکان ارائه نظرات خود را داشته باشند و در نتیجه 
گستره همگانی در همان حوزه ورزش فراهم می شد تا افکار 
عمومی در آن حوزه شکل گیرد و امکان انتخاب آگاهانه تری 
فراهم گردد. برخاف این روش، مسیری است که برنامه هایی 
همچون »جهان آرا« پیموده اند. در این تیپ برنامه ها، مهمانی 
به برنامه دعوت می شــود و به هر کســی که خواست اتهام و 
تعرضی وارد می نماید و کمتر امکان پاســخگویی برای طرف 
مقابل را فراهم می نماید. در این سیل اتهامات و ایرادات که به 
شخصی وارد می شود یا مجری هم همراهی و تایید می نماید 
و یا حداکثر به این جمله بســنده می کند که »اگر افراد متهم 
پاسخی دارند می توانند با برنامه تماس بگیرند و جواب خود را 
ارائه دهند« که هیچگاه این تماس هم برقرار نمی شود. گویی 
در چنین برنامه هایی قرار نیست حقیقت آشکار شود و تنها بنا 
بر این است که مخاطب خاص خود و یا به تعبیری طرفداران 
خود را با اطاعات یکسویه قانع سازد که شما در موضع حق 
قرار داری اکنون منطق پرسش آغازین این یادداشت و البته 
پاسخ آن آشــکار میگردد. فرق برنامه نود و برنامههای دیگر 
همچون جهان آرا ، ثریا و... در این اســت که برنامه نود تاش 
می نماید در همان حوزه خود، امکان شکل گیری گفت و گو و 
ارائه دیدگاه های مختلف فراهم شود و در نتیجه به شکل گیری 
گستره همگانی و در نهایت فضای معقوانه مدد میرساند، اما 
برنامه جهان آرا تنها در پی اثبات دیدگاه مورد نظر خود است، 
لذا این گفت و گوها نه تنها به عقانیت و ارتقای فکری جامعه 
مدد نمی رساند، بلکه به رادیکال تر شدن مخاطبان خاص همان 
برنامه منجر می شود. البته در فضای رسانه ای امروز و با وجود 
فضای مجازی که امکان طرح دیدگاه های مختلف فراهم است، 
این اقناع سازی یکسویه ره به جایی نخواهد برد و مخاطبان 
دیگر به پیام های یکسویه کمتر اعتنا می کنند. از همین رو است 
که برنامه نود مخاطبان میلیونی داشت، چراکه همه طرف ها 
احساس می کردند که صدای آنها در این برنامه شنیده میشود و 
برنامه هایی همچون جهان آرا و .... حداکثر مخاطبان چند هزار 
نفری دارد که با گسترش بیش از پیش فضای مجازی، همین 

تعداد نیز رو به افول خواهد بود.
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آرمان ملی- نازنین فرازی: پنج ماه از آغاز سالی که قرار است در پایان 
آن انتخابات مجلس شورای اسامی برگزار شود، می گذرد اما آنچنان 
که انتظار می رود فضای جامعه انتخاباتی نشده و خبر چندانی از میان 

اردوگاه اصاح طلبی و اصولگرایی بیرون نیامده است. هرچند نیروهای 
هر دو طرف در مصاحبه هایی در اینباره اظهارنظرهایی داشته اند اما 

در مقایسه با انتخابات مجلس 92 انگار کمی دیر شده یا شاید هم جامعه 
آنقدر سرگرم مسائل اقتصادی و درگیر معیشت است که کمتر به اخبار 

سیاسی اقبال نشان می دهد. دراینباره با مصطفی درایتی، فعال سیاسی 
اصاح طلب به گفت وگو نشستیم. وی با تاکید بر این نکته که چون 

احساس می کنیم حضور جدی ما به نفع کشور است و منافع ملی ما این 
اقتضا را می کند، تصریح کرد: خواهیم آمد، با قوت تمام هم می آییم چون 
یقینا نیامدن برای مردم و جامعه مفید نیست. درایتی برای اصولگرایان 

این دوره هم چندان اقبالی متصور نشد چون معتقد است آنها تا وقتی 
هم از نظر فکری و هم از نظر عملی پوست اندازی جدی نکنند و خودشان 

را به مردم و مطالبات مردم نزدیک نکنند، امکان بازگشت طبیعی از 
طریق صندوق رای و رای مردم به این سادگی ها نخواهند داشت. متن 

گفت وگوی »آرمان ملی« را با مصطفی درایتی در ادامه می خوانید.

  درحالـی انتخابـات مجلـس را در 
اسـفندماه سـال جاری در پیـش داریم که 
در ادوار گذشـته از ماه ها قبـل فعالیت های 
گروه های سیاسـی آغاز شـده بـود. اکنون 
اگر هـم تحرکاتـی انجـام می شـود درون 
گروهی اسـت و اخبار آن چندان رسـانه ای 
نمی شـود. به نظـر شـما پذیـرش عمومی 

برای آغـاز این مباحـث، وجـود دارد؟
ببنید! البته بیشـتر از جریان اصاحات باخبرم 
و از آنجـا کـه از طرف جریـان اصولگـرا خیلی خبر 
چندانی بیـرون نمی آید، بـه نظر می رسـد که آنها 
هـم مباحثشـان بـه نحـوی درون گروهـی اسـت. 
طبیعتـا جریـان اصاحات هـم بحث هـای داخلی 
خودشـان را آغـاز کرده انـد و در حـال رایزنـی و 
همفکری هسـتند و البتـه مهمتریـن معضلی هم 
کـه سـر راه می بیننـد، همین عـدم رغبتی اسـت 
که جامعه خیلـی دنبال اخبـار انتخابات نیسـتند. 
انتظاری که از مردم می رود که نسـبت به انتخابات 
مجلـس کمی جـدی تـر باشـند. اگر مـردم خیلی 
رغبـت نشـان نمی دهنـد، حاصـل و نتیجـه یـک 
یاس اسـت که چه فایـده ای برای ما و چـه فایده ای 
برای کشـور دارد؟ درحالـی که همه باید دسـت به 
دسـت هم دهند و همه باید شـرایط را فراهم کنند 
تا مردم بتواننـد به صنـدوق رای اعتماد بیشـتری 
کننـد. طبیعتـا یکـی از مباحثـی هـم کـه در بین 
اصاحـات مطـرح اسـت این کـه چگونـه می توان 
مـردم را قانع کرد بـه اینکه مجلس و صنـدوق رای 
اهمیت باایی دارنـد. این را به هر صـورت می توان 
در جامعه احسـاس کرد کـه برانگیختگی چندانی 
دیـده نمی شـود، بـا توجـه بـه اینکـه یـک طیـف 
گسـترده ای از نخبـگان هنوز نسـبت بـه روش کار 
و نوع ورود حـرف دارنـد، که طبیعتا همه ناشـی از 
این اسـت که جامعه هم به نحوی متاثـر از اینگونه 
قضایا شـده اسـت. ولی امیدواریم بـا صحبت هایی 
کـه در کلیت انجـام می شـود ایـن شـرایط فراهم 
شـود مـردم بدانند کـه می تواننـد بخشـی از آنچه 
را می طلبند از طریـق صندوق هـای رای و مجلس 
دنبال کنند. شرایط فعلی کشـور هم حضور جدی 
مردم را بـه عنـوان مهمتریـن عاملی کـه می تواند 
بخشـی از مشـکات بیرونـی را حل و فصـل کند، 
می طلبد. مـردم مجلسـی را می خواهنـد که تصور 
کنند، می توانند بخشی از مشکات کشـور را از آن 
طریق حـل و فصل کننـد. اما اگـر شـرایط طوری 
پیـش رود کـه احسـاس کننـد خیلـی فایـده ای 
نـدارد، طبیعتا بی توجهی نسـبت به صنـدوق رای 
افزایـش پیـدا می کنـد و حضـور مـردم را ممکـن 
اسـت کمرنگ تر کنـد. به هرصـورت مـا امیدواریم 
آنچـه طـی ماه هـای آینـده پیـش خواهد آمـد، به 
گونـه ای رقـم بخـورد که یـاس بـه امید بیشـتری 
تبدیـل شـود و مشـارکت بیشـتر مـردم را شـاهد 
باشـیم. اگر مردم تصورشـان این باشد که شرایطی 
فراهم می کننـد که فقـط چندتایی که خودشـان 
می خواهنـد روانه مجلـس می شـوند، طبیعتا این 
دلسـردی را افزایش می دهد و یقینا به نفع کشـور 
نخواهد بود. مـا امیدواریم با اسـتراتژی هایی که در 
جریـان اصاحات پیـش گرفته می شـود به نحوی 
برنامه ریزی شـود که بتوانیـم این امیـدواری را در 
مـردم ببینیم. بـه هر صـورت اگـر مـردم همراهی 
نکننـد ممکن اسـت یـک انتخابـات بی رمقـی در 
کشـور برگزار شـود که به نفع کشـور نخواهـد بود.
  نظرتان درمورد ائتـاف دوباره جریان 
اصاحات با طیف معتدل اصولگـرا یا همان 
اعتدالیون چیسـت؟ آقای عـارف از اینکه 
دیگـر ائتـاف نمی کنند سـخن گفتـه اما 
ممکن اسـت سـایرین نظر مخالفی داشته 
و موافـق ائتاف باشـند. آیا اصاحـات باید 
با پرچـم اصاح طلبی و لیسـت یکدسـت 
اصاح طلـب وارد انتخابات شـود یـا اینکه 
باز هم بـا اعتـدال و طیف نزدیک بـه دولت 

ائتـاف کند؟
هر انتخاباتی با توجه به شـرایط سیاسی کشور 
اسـتراتژی خود را می طلبـد. آن دوره، اسـتراتژی 

دیگری بود. صحبت سـر ایـن بود که یـک جریان 
اکثریت هایی را بدسـت آورده و این به نفع کشـور 
نیسـت و باید تـاش کنیـم بـه هر شـکل ممکن 
ایـن صـدا را در کشـور محـدود کنیـم و طبیعتـا 
ائتاف با هر کسـی مطرح بـود. چـه اصولگراهایی 
که کمـی اعتدال داشـتند و چه از بین کسـانی که 
خودشان را معتدل می دانسـتند  و اکثرا معتدلین 
هم کسـانی بودند کـه از جریـان اصولگرایـی تند، 
فاصلـه گرفته بودند. طبیعتـا آن اسـتراتژی در آن 
زمـان توانسـت جامعـه را اقنـاع کنـد کـه حضور 
بیشـتری پیدا کنند امـا اان در ایـن مقطع معلوم 
نیسـت که ایـن خصوصیت بـه این شـکل جواب 
دهد. یعنـی جنبه سـلبی قضیـه ممکن اسـت به 
صورت معمول برای مـردم قانع کننده نباشـد که 
شـاید اکثر دوسـتان هم نظرشـان بر این است که 
در ایـن مرحلـه جـواب نمی دهـد به جهـت اینکه 
کشور از جهت سیاسی در شـرایط جدیدی است. 
درواقـع باید ببینیـم تا نزدیـک انتخابات شـرایط 
کشـور به چـه سـمت و سـویی خواهد رفـت؟ اگر 
ما باشـیم و بـا این شـرایط، ممکـن اسـت ائتاف 
آن شـکلی اگـر به وجـود هـم بیایـد، جامعـه را به 
دنبـال مـا نیـاورد و اعتمـاد آنچنانـی کـه مدنظر 
داریـم را حاصـل نکنـد. اان ارزیابـی قضیـه کلی 
این اسـت اگـر این شـکلی ائتـاف شـود، ممکن 
اسـت برای مردم قابـل پذیرش نباشـد و نیسـت. 
امـا شـرایط آینده هـم ممکـن اسـت مسـائلی را 
تغییر دهد. درحقیقـت باید رقابت کمی شـفاف و 
وضعیت معلوم تر شـود تـا ببینیـم در آن وضعیت 
چه شـرایطی پیـش می آیـد. اکنـون نظر بـر این 
اسـت که بسـتن با افرادی کـه به صـورت معمول 
نیم بنـد هسـتند و نمی توانند یـک قـدم کار را به 
جلـو ببرنـد جامعـه را دچـار یـاس می کنـد و این 
یـاس حتما بـه ضرر کشـور خواهـد بود. حـاا اگر 
بر فـرض هم موفـق نشـدیم باید کمـک کنیم که 
مـردم را نسـبت بـه برخـی مسـائل امیـدوار نگه 
داریم. طبیعتا نـگاه اینچنینی ائتاف بـا افراد نیم 
بند فعا منتفی شـود. اگرچه دوسـتانی هسـتند 
که ایـن ائتـاف را صـاح می دانند ولی مشـخصا 
مدنظرشـان این اسـت که بااخره باید بـه جامعه 
گفت که در مجلس آینده چـه کارهایی را خواهیم 
کرد. افرادی کـه منتخب این جریـان خواهند بود 
باید تعهد داشـته باشـند که پیگیر اینگونه مسائل 
می شـوند و آن موارد هم مواردی باشد که بااخره 
با زندگـی مـردم و آینـده کشـور ارتباط جـدی و 
شفافی داشـته باشـد واا اگر این مقدمات صورت 
نگیرد، به صـورت معمول انتظـار اینکـه جامعه با 

ما همـکاری کند، خیلی مشـکل اسـت.

  همانطـور کـه می دانیـد در دوره قبل 
دوقطبـی پیشـرفت و بازگشـت بـه عقب 
ایجـاد شـده بـود و اصاح طلبـان رای بـه 
لیسـت اصاح طلبی را به مثابه پیشـرفت 
می دانسـتند و اقبـال به سـمت رقیـب را 
به نوعـی بازگشـت بـه عقـب. آیـا دوباره 
بـا توجـه بـه شـرایط می تـوان روی ایـن 

موضـوع مانـور کرد؟

اگـر در میـدان افـراد اصـاح طلبـی که پـا به 
جفـت هسـتند را داشـته باشـید ممکـن اسـت 
ایـن پالس جـواب دهـد امـا اگر افـرادی اسـتفاده 
کنید کـه نیـم بنـد هسـتند و تعهـد آنچنانی هم 
از خـود نشـان نمی دهنـد طبیعتـا مـردم را قانـع 
نخواهد کرد. درواقـع آن اسـتراتژی زمان خودش 
بوده اسـت. یا آن شـعار را متناسـب با آن وضعیت 
سیاسـی خاصـی کـه در آن زمـان بـوده، انتخاب 
کرده اند. یـک مرحلـه مردم پیـش رفتنـد و آقای 
روحانی را انتخاب کردند. یکسـری افراد مشـخص 
اصولگـرا را کنـار گذاشـتند. ایـن کار ناتمـام باید 
در مجلـس کمـی تکمیـل تر می شـد و یکسـری 
افـراد دیگـر را از مجلس جـدا می کردنـد. طبیعتا 
اقتضائات آن زمان این شـعار را می طلبید و انتظار 
پاسـخ هـم از آن می رفـت. ولـی اگـر این زمـان به 
صورت معمـول افرادی باشـند کـه برای مـردم از 
نظـر اصاحات شـناخته شـده اند و شـعارها و نوع 
گفتمان را ملموس با زندگی شـان ببینند، ممکن 
اسـت وقتی گرایش نشـان می دهید کـه یک قدم 
جلوتـر بروید و بـه عقـب برنگردیـد، جـواب دهد 
ولی اگر لیسـت های نیـم بندی مثل لیسـت امید 
کـه در آن مرحلـه بـه خاطر شـرایط خاص بسـته 
شـد، بسـته شـود، معلوم نیسـت اینطور شـعارها 
چه جدید و چه تکـراری آن انتظاری کـه از جامعه 

بـرای تحـرک و انگیـزه ازم دارد را فراهـم کند.

  نظرتان در مورد صحبـت آقای صفایی 
فراهانـی کـه گفتـه دیگر بیـن بـد و بدتر 
انتخاب نکنیـم و صحبـت بهزاد نبـوی که 
مشـارکت در انتخابات را توصیـه می کند و 
از شـورای نگهبان می خواهد کـه این دوره 
برای اصـاح طلبان فـرش قرمـز پهن کند 
چون در این شـرایط انتخابات پرشور، برای 
حفظ امنیت ملی ضروری اسـت، چیسـت؟ 
کدام یک از ایـن دیدگاه ها را قبـول دارید؟

مـن اینهـا را نافـی همدیگـر نمی بینـم. اینکه 
تصور این باشـد که مـا در انتخابـات، نخواهیم آمد 
حرفـی واهی اسـت چون مـا بـه جـد در انتخابات 
خواهیـم آمـد. چـون احسـاس می کنیـم حضور 
جدی مـا به نفع کشـور اسـت و منافع ملـی ما این 
اقتضـا را می کنـد. خواهیم آمـد، با قـوت تمام هم 
می آییم چـون یقینا نیامـدن برای مـردم و جامعه 
مفید نیسـت. ولی اینکه شـرایطی بـرای آمدن ما 
فراهم شـود که اجازه ایـن کار داده شـود، یـا داده 
نشـود، بحث دوم اسـت. اینکـه آقای بهـزاد نبوی 
گفته انـد باید فـرش قرمز پهن شـود گویـای این 
نکته اسـت که اگر اقبالـی از این قضیه نشـان داده 
نشـود، مسـلما به ضـرر کشـور اسـت. ولـی ما هم 
نمی توانیم افـرادی را وارد یا تبلیـغ یا مطرح کنیم 
که تعهـد و چارچـوب جریـان اصاحـات را حفظ 
نمی کنند یـا نکردنـد یـا نمی توانند حفـظ کنند. 
البتـه این سـخن با سـخن صفایـی فراهانـی قابل 
همپوشـانی اسـت و متناقـض نیسـت. برخـی هر 

کـدام بخشـی را خواهند گفـت. صحبت سـر این 
اسـت که ما خواهیـم آمد، قـوی هـم خواهیم آمد 
و دیگر نمی خواهیم بین نیم بنـد و بی بند انتخاب 
کنیم بلکه می خواهیـم بین بند و بـی بند انتخاب 
کنیم. این تلقی که همیشـه در سیاسـت بین بد و 
بدتر انتخاب می کنیـم عما در عالـم واقع در همه 
شـرایط نمی بینـم. بایـد بـه طـرف اینکـه جامعه 
بین خـوب و خـوب تـر و بین خـوب و بـد انتخاب 
کند، حرکـت کنیم. درواقـع هرکدام به بخشـی از 
کار توجـه کرده انـد. البتـه نـه اینکـه از قبل پیش 
بینی شـده باشـد بلکه هر کدام آنچه در ذهنشـان 
برجسته تر اسـت و اهمیت بیشـتری دارد را بازگو 
کرده اند. چـون تصور ما بر این اسـت که هرکسـی 
در این کشـور رفتـاری از خـودش نشـان دهد که 
مـردم را نسـبت بـه صندوق هـای رای ناامید کند 
یقینـا خدمت به کشـور نیسـت. حاا چـه آنهایی 
کـه مانـع یکسـری تحـرکات می شـوند و موانـع 
زیـادی سـر راه مـردم درسـت می کننـد یـا آنهـا 
کـه بـه نحـوی می خواهنـد القـا کننـد کـه هیچ 
فایـده ای نـدارد و بـه جایـی نمی رسـیم. درحالی 
که بااخره مردمسـااری را از طریـق صندوق رای 
باید دنبال کنیم. آن طرف صندوق رای چیسـت؟ 
برهم ریختگی اسـت. ولی دو جور اتفـاق می افتد؛ 
یک وقتی تحریـم می کنند، یک وقت هم شـرایط 
را بـه گونه ای طراحـی و برنامه ریـزی می کنند که 
عمـا اثـری کـه مـردم انتظـار دارنـد، از صندوق 
درنمی آیـد. البتـه هـر دو یـک نتیجـه دارد و هـر 
دو مایـوس کـردن مـردم از صنـدوق رای اسـت و 
طبیعی اسـت که این را جریان اصاحـات به هیچ 

عنوان بـه نفـع کشـور نمی داند. 
  آنطور که در خبرها جسـته و گریخته 
دنبـال می کنیـم اصولگرایـان جلسـات 
انتخاباتـی خـود را از خیلـی وقـت پیـش 
تشـکیل داده اند و در قالب شـورای وحدت 
فعـال هسـتند کـه بیـن تمـام گروه هـا و 
احـزاب اصولگراسـت. چیزی شـبیه جمنا 
که در زمـان انتخابات 96 ایجاد شـد و البته 
در آخـر با دلخـوری قالیبـاف پایـان یافت. 
امـا اینبـار ظاهـرا قصـد دارند به لیسـت 
واحـدی برسـند چـون اگر بـاز هـم تکثر 
لیسـت داشـته باشـند ممکـن اسـت که 
اصاح طلبـان برنـده شـوند. به نظر شـما 
جامعه بـا آنچـه از فراکسـیون امیـد دیده 
و اختصاصا لیسـت سـی نفره تهـران که به 
مجلس رفتنـد، آیا ممکن اسـت کـه اینبار 
به سـمت اصولگرایی متمایل شـود و دیگر 
نخواهد کـه تکـرار کند. آیـا در ایـن دوره 
اقبالی بـرای اصولگرایان متصور هسـتید؟

البته دو تا نکته هسـت کـه در اینجا می خواهم 
به آن اشـاره کنم. جریان اصاحات همیشـه مایل 
بوده که بـا رقیـب قدرتمند روبـه رو شـود. رقیبی 
که ارزش رقابت نداشـته باشـد، عیـار و ضعف های 
آدم را هم نشـان نمی دهـد. طبیعتا دوسـت داریم 
با رقیبی روبه رو شـویم که یکپارچـه، قوی، جدی 
و پـا بـه جفـت کار اسـت. رقابـت همیشـه هرچه 
نزدیکتر و شـدیدتر شـود، هم انگیزه جامعه را باا 
می بـرد و هـم تاثیراتـش به مراتب بیشـتر اسـت. 
بحث دوم که اان وجود دارد این اسـت که جریان 
اصولگرا اگر بخواهد یـک رقابت قـوی وعادانه ای 
داشـته باشـد، به نظـرم برنـده نخواهـد بـود. فلذا 
تـا وقتـی هـم از نظـر فکـری و هـم از نظـر عملی 
پوسـت اندازی جـدی نکند و خـودش را بـه مردم 
و مطالبـات مـردم نزدیک نکنـد، امکان بازگشـت 
طبیعی را بـه صـورت صنـدوق رای و رای مردم به 
این سـادگی ها نخواهد داشـت. لذا همیشه تاش 
کـرده از راه هـای دیگری اسـتفاده کند که سـعی 
کند به رقیـب میـدان ندهد. بـا اعمـال نفوذهایی 
کـه می توانـد بکنـد، یـک میـدان راحتـی بـرای 
خـودش به وجـود مـی آورد کـه همیشـه هـم اگر 
یـک روزنـه ای باز شـده باز هم شکسـت خـورده و 

به صـورت معمـول اینطـوری بوده. 
ادامه صفحه7

جریان اصاحات همیشه مایل 
بوده که با رقیب قدرتمند روبه 

رو شود. رقیبی که ارزش رقابت 
نداشته باشد، عیار و ضعف های 

آدم را هم نشان نمی دهد. 
طبیعتا دوست داریم با رقیبی 

روبه رو شویم که یکپارچه، 
قوی، جدی و پا به جفت کار 
است. رقابت همیشه هرچه 

نزدیکتر و شدیدتر شود، هم 
انگیزه جامعه را باا می برد و 

هم تاثیراتش به مراتب بیشتر 
است . یقینا نیامدن برای مردم 

و جامعه مفید نیست

ما به عنوان اصاح طلب خواهیم 
آمد و دیگر نمی خواهیم بین 

نیم بند و بی بند انتخاب کنیم 
بلکه می خواهیم بین بند و بی 

بند انتخاب کنیم. این تلقی که 
همیشه در سیاست بین بد و بدتر 

انتخاب می کنیم عما در عالم 
واقع در همه شرایط نمی بینم. 
باید به طرف اینکه جامعه بین 

خوب و خوب تر و بین خوب و بد 
انتخاب کند، حرکت کنیم

مصطفی درایتی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

رقابت به عيار رقيب است
             اصاح طلبان باید مردم را برای انتخابات قانع کنند 

          بازگشت اصولگرایان از طریق صندوق رای ساده نیست
            گفتمان اصاح طلبان ملموس با زندگی مردم باشد

    عکس: آرمان ملی/ حجت سپهوند
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سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با خبر هایی 
مبنی بر فرار یک زندانی محکوم به حبس ابد 
به خارج از کشور، اظهار کرد: این فرد محکوم 
به حبس ابد بوده و بیش از ۱۱سال از دوران 
محکومیت خود را سپری کرده است. غامحسین 
اسماعیلی افزود: در ۲۹ تیر ۹۸ برابر ضوابط و 
مقررات مربوطه و با اخذ وثیقه ازم به مشارالیه 
مرخصی سه روزه ای اعطا شده که در پایان مهلت 

مرخصی، خود را به زندان معرفی نکرده است. وی 
با یادآوری این نکته که از سوی مقامات قضایی 
به مراجع امنیتی و اطاعاتی نسبت به اعطای 
مرخصی به این فرد اطاع رسانی شده بود، گفت: 
این فرد ممنوع الخروج بوده و حسب ظاهر از 
مبادی غیررسمی از کشور خارج شده و تا اان 
مراجعتی نداشته است. سخنگوی قوه قضائیه در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرسوم است که 

به کسانی که حبس ابد دارند چنین مرخصی هایی 
داده شود، گفت: به کسانی که محکومیت حبس 
ابد هم دارند در نظام قضایی مرخصی داده می شود، 
خصوصا اگر مدت مدیدی از مجازت حبس آن ها 
گذشته باشد که این فرد بیش از ۱۱ سال از حبس 
خود را در زندان سپری کرده بود. سعید ملک پور 
در کانادا و با حمایت یک شرکت آمریکایی اقدام 
به تاسیس سایت های مستهجن فارسی کرده 
بود که در سال ۸۷ پس از بازگشت از کانادا به 
ایران، شناسایی و بازداشت شد و شعبه ۲۸ دادگاه 
انقاب، وی را به اتهام افساد فی اارض به اعدام 
محکوم کرد که این رای پس از رفع نقص در بهمن 
ماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تایید 
شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع 
سعید ملک پور، ۴ شهریور ۱۳۹۲ اعام کرد که 
حکم اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور 
تایید شده بود، ولی او »توبه و ابراز ندامت« کرد 
و به همین دلیل با تقلیل مجازات او از اعدام به 
حبس ابد موافقت شد. وی افزود: در همین زمینه 
فرد دیگری نیز با اتهامی مشابه یعنی مدیریت و 
گردانندگی سایت های مستهجن به اعدام محکوم 
شده بود که با توجه به ابراز ندامت این فرد، در 
روزهای اخیر موافقت با تبدیل مجازات اعدام او به 

حبس ابد نیز اعام شد.

پـــرونـده

ادامه از صفحه 6/ اگر یک شـرایط نسـبتا 
آزاد و شـفافی فراهم شـود با وضعیتـی که فعا 
در جریـان اصولگـرا می بینـم، خیلـی امیـد به 
موفقیتشـان نیسـت. آنها هم همه امیدشان به 
این اسـت که اصاح طلبان رد صاحیت شـوند 
و هیچکدام باقـی نمی ماننـد و برایشـان ایجاد 
امیـدواری می شـود و در ایـن زمینـه برخـی 
ایـن را مسـلم می داننـد حتـی صندلی هـا را 
هـم شـمرده و شـماره گذاری هـم کرده انـد. 
طبیعتـا اشـکالی هـم کـه در کارشـان اسـت 
کـه نتوانسـته اند خودشـان را بازسـازی کننـد 
اسـتفاده از همیـن روش هاسـت. آنهـا بـرای 
رسـیدن به برخی مناصب مخصوصـا انتخابی، 
عمـا خودشـان را قبـل از اینکه مدیـون مردم 
بداننـد مدیـون بعضـی دیگـر می داننـد. ولـی 
دوسـت داریم اگر شـرایط فراهم شـود طرفین 
بتواننـد خیلـی قـوی و منسـجم در طـی یـک 
رقابـت وارد گـود شـوند و بتواننـد نقـاط قوت 
خود را خوب بشناسـند و هم نقاط ضعف شـان 
روشـن شـود. ولی اگر همین باشـد که تابحال 
دیده ایـم آنهـا همـه امیدشـان ایـن اسـت که 
میدان را از اصاحاتی هـای اصیل خالی ببینند 

تا آنهـا بتواننـد رقابـت کنند.

  احتمـاا بـر سـر اینکـه رئیـس مجلـس 
جلیلی یا قالیباف باشـد چانه زنـی می کنند و 
پیروزی خـود را تا ایـن حد حتمـی می دانند. 
مجلسـی بـا اکثریت اصولگـرا تصـور می کنند 
و رئیسـی از خـود را روی صندلـی ریاسـت 
می بیننـد و احتماا انتخابـات مجلس را پیش 

زمینـه انتخابـات ۱۴۰۰ هـم می داننـد!
ببینید! ایـن گونـه حرف هـا را در طول ۴۰ 
سـال در دوره هـای متعـدد دیده ایـم. زمانـی 
کـه آقایـان قالیبـاف و جلیلـی هـم کاندیـدا 
بودند بر سـر ریاسـت با هـم بحـث می کردند. 
ولـی اتفاقاتـی کـه در زمـان انتخابـات رقـم 
می خورد ممکن اسـت بـا خیلـی از چیزهایی 
که دوسـتان تصـور می کننـد، متفاوت باشـد.

   دیدار آقـای قالیباف و آقـای احمدی نژاد 
اخیـرا رسـانه ای شـده اسـت. در ایـن میـان 
گفتمان آقـای قالیباف نواصولگرایی اسـت در 
حالی کـه احمدی نژاد خـود را اصولگـرا که نه 
حتـی فراتـر از جناح هـای سیاسـی می داند. 
البتـه ماقـات کـردن کـه عیبـی نـدارد و 
ممکن اسـت مفهومی در سیاسـت پیـدا کند 
یا نکنـد. قدیم هـا ایـن اتفاقات به شـکل های 
متعـدد همیشـه می افتـاده اسـت. بااخـره 
آقـای قالیبـاف چندیـن بار آمـده و مـواردی 
در ذهـن داشـته کـه اتفـاق نیفتـاده و آقـای 
احمدی نـژاد هـم بـه گونـه ای و هـر کـدام 
تصوراتـی از شـرایط بـرای خودشـان دارنـد. 

طبیعتـا تـاش می کننـد اگـر بتواننـد موفق 
شـوند ولی حتی نسـبت بـه اینکـه در همین 
مرحله بـا همیـن وضعیتی که هسـت بتوانند 
وحـدت شـان را حفـظ کننـد، از آنجـا کـه 
محـوری در بیـن شـان نمی بینـم و بـه قـول 
معروف شـیوخ شـان زیـاد شـده، امـکان این 
اتفـاق را خیلـی بعیـد می دانـم. اان قالیباف 
مدعی است، حداد مدعی اسـت، احمدی نژاد 
مدعـی اسـت و بـزرگان روحانـی شـان هـم 
مدعی انـد و بـه نظـر می رسـد هیچکـدام بنا 
ندارند زیـر بـار همدیگـر برونـد. لذا بـا توجه 
بـه ایـن شـورای وحدتـی هـم کـه عنـوان 
می کنند، خیلـی مطمئن نیسـتم. مثل همان 
حواشـی که راجـع بـه جمنـا بـود و در آخر با 
چنـد لیسـت حضـور پیـدا کردنـد. درواقـع 
مطمئـن نیسـتم چـون بـه هـر صـورت ایـن 
جریـان تضادهـای درونـی خـودش را نشـان 
داده مخصوصـا نسـل جوان ترشـان بـا نسـل 
میانسـال و پیرترشـان تفاوت هـای خیلـی 
جـدی پیـدا کرده انـد. بـه نظـر می رسـد که 
جمع کـردن اینهـا در یـک مجموعـه چندان 
کار آسـانی نباشـد. هرکـدام که کمـی مطرح 
می شـوند حتـی اگـر شکسـت هـم خـورده 
باشـند مثل جلیلی و قالیباف کـه چندین بار 
آزمایـش کرده انـد، اما حـس امیدواری شـان 
خیلی بااسـت و معمـوا باز شـروع می کنند 

و همچنـان مدعی انـد.

گفـت و گو

توضیحات دستگاه قضا درباره فرار یک محکوم به کانادا 

اگر مرف جهانی با 
نرخ کنونی ادامه یابد، 

به ۱,۷۵ سیاره زمین 
برای تأمین نیازهای 

مرفی نیاز داریم. به 
همین خاطر است که 
فعاان محیط زیست 

در اعراضات شان شعار 
می دهند: »تنها یک 

زمین وجود دارد«

۷ مرداد سال جاری »روز تخطی زمین« اعام شد. روز تخطی زمین نامی است برای روزی که 
تمام منابع قابل احیا برای مصرف یک سال در آن به پایان می رسد. 
 )EDD( »پیش از این »روز بدهی زیست محیطی )EOD( روز تخطی زمین
خوانده می شد. معنای کلی آن تخطی جمعیت زمین از محیط زیست سیاره است، 
هرچند میزان مصرف در نقاط مختلف جهان ابدا برابر نیست.

آمــریکا

5 سیاره زمین برای تأمین
 نیازهای مصرفی خود نیاز دارد

هنـدوستان

0,۷ سیاره زمین برای تأمین
آلمــان  نیازهای مصرفی خود نیاز دارد

3 سیاره زمین برای تأمین
 نیازهای مصرفی خود نیاز دارد

روسیـــه

3,۲ سیاره زمین برای تأمین
 نیازهای مصرفی خود نیاز دارد

استـــرالیا 

۴,۱ سیاره زمین برای تأمین
 نیازهای مصرفی خود نیاز دارد

»روز تخطی زمین« چیسـت؟

روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا: کیوان وارثی

 ۱,۷۵
سیاره زمین

 روز تخطی زمین ایران ۱5 تیرماه،
 ۲3 روز زودتر از متوسط جهان بود

زودهنگام ترشدن 

روز تخطی زمین 

طی پنج دهه گذشته 

نشانه مرف بی رویه 
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روی خط آرمان ملی

ماشین های اسقاطی
در حال حاضــر در خیابان های تهــران اینهمه موتورهای 
اسقاطی و ماشین قراضه اســقاطی در حال تردد هستند. چرا 

راهنمایی و رانندگی این ها را متوقف نمی کند؟
کاظمی از تهران 

 
تامین اجتماعی

چرا دفترچه هــای تامیــن اجتماعی اینقدر بــی ارزش 
است؟ماهی 500هزار تومن حق بیمه پرداخت می کنیم و بعد 
بیشتر حقوق را باید برای ترمیم یک دندان بدهیم.چرا فکری 

برای این موضوع نمی کنید.
حافظی از تهران 

 
همراه اول

صورتحساب موبایل اومده . گفته اگر جزئیات را می خواهید 
حرف جی را به این شــماره پیامک کنید، پیامک کردم آمده 
مبلغ ...بابت خدمات مبنی برمحتــوا . اگر جزئیات خدمات مرا 
می خواهیدحرف سی را پیامک کنید . پیامک کردم . پاسخ آمده 
صورتحساب شما حاوی خدمات نمی باشد . پس معنی خدمات 

مبنی بر محتوا برای قبض بنده چیست؟!
صدقی از تهران 

 
معافیت پزشکی

شــرکت ها و کارخانجات بزرگ به دلیل داشــتن معافیت 
پزشکی افراد آنها را جذب کار نمی کنند.معافیت پزشکی هایی 
که فقط به خاطر قانون قد و وزن و یا ریزش موی سر و مواردی 
از این قبیل معافیت گرفته اند که هیچ مشکلی برای کار کردن 
ندارند. این افراد ناچار می شوند تا در جاهایی به کار مشغول شوند 
که حقوق /بیمه/ساعت کاری و غیره درست رعایت نمی شوند.جا 

دارد مسئوان فکری برای این موضوع کنند.
عزتی از تهران

 
مشکات مردم

بنده مغازه دار هســتم.در حال حاضر چند وقتی هســت 
مخصوصا امســال هر چند وقت یک بار کــه خرید می کنیم 
می بینیم که قیمت اجناس چند درصد گرانتر شــده است.از 
طرفی هم با وضع رکود بازار مشتری در بازار نیست.دولت هم با 
این همه گرانی های اجاره خانه و مایحتاج مردم مقدار کمی روی 
حقوق ها گذاشته است.خواهشــا پیگیری بفرمایید که اینهمه 
افزایش قیمت باعث فقیرتر شدن مردم شده است فکری برای 

اقشار ضعیف جامعه بکنید.
اسداه از تهران 

 
جوابیه مترو

پیــرو درج مطلبــی در تاریــخ98/5/9 در صفحه 8 تحت 
عنوان»مترو گلشهر« به اطاع می رساند: با هماهنگی پرسنل 
مستقر در ایستگاه متروی گلشهر، پیگیری های مستمر جهت 
جمع آوری سگ های ولگرد از طریق شهرداری منطقه5 کرج 
و همچنین اطاع رســانی به ســامانه137 جهت جمع آوری 
سگ های ولگرد از محوطه ایستگاه به عمل آمده است، اما پس از 
رها سازی در نقاط دوردست، سگ ها مجددا بازگشته که باز هم 

نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد شد.
محسن محمدیان
 مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل

آرمان ملی- رها معیری: چند روز پیش بهمن 
مرادنیا استاندار کردستان از پوشش لباس ُکردی 
در ادارات اعام حمایت کرد و گفت: »اگر بخواهیم 
شاهد حفظ فرهنگ اصیل کردی باشیم پوشیدن 
لباس کردی در اداره و خــارج از اداره فرقی ندارد و 
برای حفظ آن باید همه تاش کنند تا مردم آن را 
ببینند«. این در حالی اســت که لباس های محلی 
نه تنها ارزش خود را برای اقوام و طوایف از دســت 
نداده اند، بلکه برای شهرنشــین ها نیز هنوز ارزش 
معنوی خود را دارند. هنوز با دیدن یک کرد با لباس 
کردی یا یک ترک و بلوچ با لباس های محلی حتی 
در شــهری مانند پایتخت، به آنها احترام گذاشته 
می شود. اما مســاله ای که وجود دارد این است که 
چرا این لباس ها کم کم منسوخ می شوند و جای خود 
را به لباس های رسمی می دهند؟ »ابراهیم فیاض« 
مردم شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به این 

سوال پاسخ می دهد. 
 چه اتفاقی می افتد که یک لباس محلی 
با صدها سال قدمت در جامعه امروز کمرنگ 

می شود؟ 
لباس های محلی تناســب آب و هوایی دارند. 
یعنی در هوای سرد نیاز به لباس گرم با ویژگی های 
خاص آن منطقه را دارد و در مناطق گرم کشور هم 
ویژگی های خاص خود را دارا است و این ویژگی ها 
وقتی با فرهنگ و آداب و رسوم آمیخته می شود یک 
لباس محلی شــکل می گیرد. از طرفی لباس های 
محلی کاربرد زیبایی خاص خود را دارند و یکی از 
دایل وجود لباس ماهیت اقتصادی آن اســت که 
باعث ارزشمند شدن آن می شود. حال اگر هر کدام 
از این ویژگی ها مختل شود، آن لباس در گذر زمان 
منسوخ می شود. امروزه گران بودن قیمت  لباس های 

محلی و سنتی، یکی از دایلی اســت که آن را به 
سمت منسوخ شدن می کشاند. زیبا شناسی عوض 
شــده و مردم لباس های مدرن و رسمی را بیشتر 
می پسندند. از طرفی به خاطر تکنولوژی های جدید، 
وضعیت سرما و گرمای مناطق نیز تا حدودی حل 
شده و تمام اینها دایلی است برای رنگ کهنگی به 

خود گرفتن لباس های سنتی.
 استاندار کردســتان اعام کرده که 
کارمندان دولت می توانند با پوشش محلی 
در ادارات حاضر شــوند، البته این اتفاق در 
چند شهر دیگر نیز رخ داده. نظر شما دراین 

باره چیست؟ 
به نظر من این اقدام استاندار کردستان در جهت 
حفظ و اصالت فرهنگ مردم آنجا است و لباس های 
محلی از پوشش اسامی برخوردار هستند و هیچ  
منعی برای پوشش آن توســط بانوان و آقایان در 
ادارات نیســت. البته ما در این موضوع خوب و بد 
نداریم؛ لباس جزیی از یک جامعه است. می توان این 
دو را در کنار هم نگه داشت و حفظ کرد. به هر حال 
لباس های محلی و سنتی بخشی از هویت ما هستند.
 پس با این اوصاف شما مهمترین دلیل 

کنار گذاشته شدن لباس های محلی ایران 
را موضوع اقتصــادی و گرانی آنها 

می دانید؟
البته تنهــا دلیل من این نیســت، اما 
مهمترین دلیلش همین موضوع اقتصادی 
مردم اســت. در قدیم پارچــه ارزان بود، 

دستمزد ها کم بود، افراد به خودشان فکر 
نمی کردند، کار می کردند 

تا مشکات یکدیگر 
را حــل کنند. به 

همین دلیل قیمت نهایی لباس ارزان درمی آمد، از 
طرفی با فرهنگ  روز نیز همخوان و مناسب بود. اما 
اان دوخت یک لباس محلی هزینه ای میلیونی دارد 
و همین مسأله باعث شده حتی روستانشینان هم 
لباس های سنتی شان را تنها در عروسی ها بپوشند. 
 شاید یکی از مشکات لباس های محلی، 
سنگین بودن آنها اســت و در روزهایی که 
ســرعت در جامعه حرف اول را می زند؛ این 
پوشش ها بیشتر انسان را ُکند می کند، نظر 

شما در این رابطه چیست؟ 
حاا زمانه، زمانه دهکده جهانی شــدن است، 
تنها با یک کلیک می توان به آن سر دنیا وصل شد 
و ارتباط برقرار کرد، با   همان سرعت هم می توان 
دید در آن ســر دنیا چه می پوشند. جامعه شتاب 
پیدا کرده و به همان سرعت که ارتباطات برقرار 
می شود، با   همان ســرعت کارهای روزمره انجام 
می شود. جامعه شــتاب دارد، فرهنگ با سرعت 
به جلو پیش می رود، دیری نمی گذرد که خیلی 
از لباس هــا از بین می روند، چراکــه لباس هایی 
دست و پا گیر هستند. اما زمان در روستا به سرعت 
زمان شــهر و کان شهر ها نیست. کسانی 
که از شــهرهای دیگر به پایتخت 
می آیند، با دیدن مردم در نگاه 
اول با خود می گویند چرا اینها 
می دوند، چرا زمان اینقدر سریع 
می گذرد، لباس به تبع سرعت 
تغییرات جامعه تغییر می کند. هر 
چیز سنتی از جمله لباس را وقتی 
می توان نگه داشت و به کار گرفت که 
کارکردی جدیــد برای آن 

پیدا شود.
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همواره در تقسیم بندی های یک شهر، به غیر از جغرافیا عوامل 
متعددی همچــون فرهنگ و اجتماع دخیل هســتند که باعث 
پدید آمدن مقوله ای به نام باای شــهر و پایین شهر می شوند. به 
عنوان مثــال روزگاری نه چندان دور در تهران از شــرق خیابان 
انقاب کنونی که مســیر غرب را در پیش می گرفتید، در ابتدای 
شمیران، شاهراهی وجود داشــت که به »سرزمین از ما بهتران« 
شهرت پیدا کرده بود. شمیرانات منطقه خوش آب و هوای شمال 
تهران به حساب می آمد که به عنوان منطقه اعیان نشین شهرت 
داشت و سرچشمه باریک آب راهی که در پیچ شمیران جاری بود 
از ارتفاعات کوه های شمال می جوشید. اما حاا با گسترش تهران، 
پیچ شمیران منطقه ای مایل به جنوب شرقی پایتخت است و تا 
چند سال قبل، آن را به عنوان مرکز شهر می شناختند. تهران هر 
روز از چهار سمت، گسترش پیدا می کند و آن چیزی که امروز به 
عنوان پایتخت می شناسیم تفاوت های بنیادین با گذشته دارد، اما 
به نظر می رسد که برخی مفاهیم هرگز تغییر نمی کنند. »پایین 
شهر، باای شهر« دو مفهومی هستند که بیش از آنکه به مفاهیم 
جغرافیایی ارتباط داشته باشــند مفاهیمی در ارتباط با طبقات 
اجتماعی هستند. اقشار کم درآمد و کم توان از نظر اقتصادی در 
طول دوره های مختلف تاریخی مجبور بودند در حومه شهرهای 
بزرگ از جمله پایتخت سکونت داشته باشند. در چنین شرایطی 
زمانی  که هر روز بر وسعت تهران افزوده می شد، این طبقات فرو 
دست اقتصادی در نواحی جنوبی قرار می گرفتند. از سوی دیگر 
مناطق خوش آب و هوای شمالی به دلیل ویژگی های جغرافیایی 
و زمین های بزرگ با کاربری بــاغ، میزبان ثروتمندان و صاحبان 
صنایع و افراد با نفوذ سیاســی و اجتماعی می شد.چند سال بعد 
تغییرات شــهری موجب شــد بزرگراه ها و اتوبان هایی ساخته 
شوند که در کمترین زمان ممکن شــرق و غرب، شمال و جنوب 
را به یکدیگر متصل می کردند. این شاهراه ها هم البته تاثیری در 
جایگاه های از پیش تعیین شده مردم تهران نداشتند و تنها رفت 
و آمد ها را تسهیل می کردند. از این به بعد حاشیه نشینان سابق 
که حاا ساکنان مناطق فقیرنشین شدند ساده تر از گذشته راهی 
شمال شهر می شدند اما نهادهای اجتماعی که طی سالیان در دو 
قطب شمال و جنوب شکل گرفتند به این سادگی تغییر نمی کنند. 

یــادداشـــت

شهردار منطقه 1۲ تهران ضمن 
مذبوحانــه خواندن تــاش برای 
تعطیلی خیابان 30 تیر گفت: نباید 
در مقابل خواســت مردم مقاومت 
کرد. علی محمد سعادتی به باشگاه 
خبرنــگاران جوان اظهــار کرد: دو 
سال است که از مسئوان ذی ربط 
می خواهیم ضوابــط فعالیت اغذیه 
فروشــان خیابان 30 تیــر را اعام 
کنند، تا کسبه این خیابان به صورت 
مجموعه ای زیر صنفی فعالیت کنند. 
با توجه به درخواســت های مکرر، 
هیچ گونه ضوابطی از سوی مسئوان 
ذی ربط اعام نشد و آنها فقط فعالیت 
اغذیه فروشان در خیابان 30 تیر را 
ممنوع اعام کردند. کسبه خیابان 
30 تیر حق انشعاب جداگانه دارند 
و تمام هزینه های مربوط به فعالیت 

خود را تا به امروز پرداخت کرده اند. 

خیابان ۳۰ تیر به فعالیت 
خود ادامه می دهد

 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
گفت: در 17 مردادماه 1383 با توجه 
به مشکات مالی موجود مجبور شدم 
 )Z5( سیم کارت و گوشی سونی
خودم را بفروشم تا بتوانم زن بگیرم. 
محمد جواد آذری جهرمی با تشویق 
جوانان به انجام ازدواج های ساده 
و ترویج فرهنگ ازدواج ساده به 
خصوص در بین مسئوان، به ازدواج 
خود اشاره کرد و افزود: از مبلغ به 
دست آمده از فروش سیم کارت و 
گوشی، 110 هزار تومان برای خرید 
حلقه ازدواج و بخشی را برای آینه و 
شمعدان هزینه کردم. برای برگزاری 
مراسم جشن و پذیرایی از مهمانان 
نیز با پرداخت 1.5 میلیون تومان از 
تاار وزارت کار که تخفیف ویژه ای 
داشت، استفاده کردم. وزیر ارتباطات 
گفت: درحالی که خانواده همسرم 
وزارت نفتی بودن و من نیز در آن زمان 
دانشجو بودم، مراسم ازدواج را در عین 
سادگی برگزار کردیم و مشکلی را نیز 
نداشتیم. جهرمی خبر از هدیه وزارت 
ارتباطات به زوج هایی داد که در این 
هفته ازدواج کنند. او گفت: زوج هایی 
که این هفته ازدواج کنند تا یکسال 

اینترنت مجانی دریافت می کنند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور به تخصیص 
و اباغ اعتبار 300 میلیارد تومانی 
به منظور جمع آوری بخاری های نفتی 
از مدارس سراسر کشور اشاره کرد و 
گفت: تا قبل از مهرماه 98 مدارس 
خشتی و گلی از سطح کشور حذف 
می شوند. به گزارش ایسنا، مهراله 
رخشانی مهر از وجود ۲۴ هزار بخاری 
مدارس سراسر کشور  در  نفتی 
خبر داد و اظهار کرد: جمع آوری 
بخاری های نفتی از مدارس سراسر 
کشور را از مهم ترین اولویت های 
سازمان نوسازی توسعه و تجهیز 
مدارس کشور است و تاش می کنیم 
تا قبل از آغاز فصل سرما بخاری های 
نفتی از مدارسی که در مناطق دارای 
سیستم گازرسانی هستند جمع آوری 
شود. وی خاطرنشان کرد: قانون اجازه 
می دهد، در صورتی خیری50 درصد 
سهم یک پروژه را تأمین کند 50 
درصد دیگر را از محل طرح مشارکتی 
تأمین اعتبار کنیم، لذا طبق پیشنهاد 
همکاران، نمایندگان و فرمانداران 
مقرر شد در ساخت یک پروژه ۶ 
کاسه خیری مشارکت کنیم و اعتبار 
موردنیاز را از محل اعتبارات ملی 

تأمین خواهیم کرد.

یکسال اینترنت 
رایگان، هدیه به زوج ها

مدارس خشتی و گلی 
حذف می شوند

سال سوم
a شماره 5۰8 r m a n m e l i . i r

ابراهیم فیاض، مردم شناس در گفت وگو     با »آرمان ملی«:
چرا لباس های محلی فراموش شده اند

اخبار کوتاه
 کاهش گفت وگوی خانواده

 به ۲۰ دقیقه
آرمان ملی:  معاون رئیــس جمهور در امور 
زنان و خانواده از کاهش زمان گفت وگوی اعضای 
خانواده انتقاد کرد و گفت: مدت زمان گفت وگوی 
اعضای خانواده از دو ساعت طی ۲0 سال گذشته 
به۲0 دقیقه رسیده است. معصومه ابتکار افزود:  
مساله مشــترک در تمامی پیمایش ها اختال 
ارتباطی بین اعضای خانواده بــوده که از لحاظ 
کیفیت و کمیت به شــدت دچار مشکل است، 
ارتباط خانواده ها از حداقل 1500 کلمه در روز 
به ۴00 کلمه کاهش یافته است. به همین دلیل 
زمان و فرصت برای گفت و گو در کنار مفاهمه و 
درک متقابل عاطفی و با آرامش و آسایش خانواده 

باید مدنظر قرار گیرد.

پیامک ها  همچنان قربانی 
می گیرد

ایسنا: معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره 
کاهبردارانی کــه در تماس ها و پیامک ها از برنده 
شدن در قرعه کشــی خبر می دهند، هشدار داد. 
سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: گاهی افرادی 
که قصد دارند کاهبرداری های سایبری را از طریق 
ارســال پیامک و تماس تلفنی انجام دهند، پس از 
تماس با شهروندان خود را نماینده شرکت همراه 
اول معرفی و اظهار می کنند که شما برنده هزینه سفر 
به عتبات عالیات شده اید. در صورتی که شهروندی 
در چنین مسابقاتی برنده شــود ابتدا به سازمان  یا 
موسسه مورد نظر دعوت سپس مبلغ تعیین شده 

به صورت حضوری به برندگان ارائه می شود.

 بررسی صاحیت
 تاکسی های اینترنتی 

آرمان ملی: فرمانده انتظامــی تهران بزرگ 
تاکید کرد که صاحیت رانندگان مســافربرهای 
اینترنتی حتما باید از ســوی پلیس تایید شــود. 
سردار حسین رحیمی گفت: تاکسی های اینترنتی 
قبل از جذب راننده حتما باید هماهنگی های ازم 
را با پلیس اماکن داشته باشند، تا بررسی های ازم 
در مورد صاحیت رانندگان قبل از آغاز فعالیت شان 
انجام شــود. پلیس روی این موضوع حساسیت 
ویژه ای دارد، چرا که وقتی قرار اســت راننده این 
تاکســی ها، زنان و فرزندان مردم را جابه جا کنند 

حتما باید  صاحیت ازم را نیز داشته باشند.

لغو مسابقه رالی 
در جنگل های هیرکانی

آرمان ملی: رئیس شورای عالی جنگل از لغو 
برگزاری مسابقه رالی خودروهای دو دیفرانسیل 
در جنگل های هیرکانی خبر داد. کامران پور مقدم 
با اشاره به اینکه ســازمان جنگل ها به سازمان 
میراث فرهنگــی در این رابطه اعتــراض کرده 
اســت، اظهار کرد: طبق اطاعیه ای قرار بود از 
تاریخ ۲۶ تا ۲8 مرداد ماه در جنگل های هیرکانی 
رالی دو دیفرانســیل برگزار شود. متولی این کار 
بخش خصوصی بود و بدون اطاع سازمان میراث 
فرهنگی اقدام به انتشار این اطاعیه کرده بودند. 
بر اســاس آخرین صحبت های من با ســازمان 

میراث فرهنگی این رویداد لغو شده است.

انتقال زندان ها فعا ممکن نیست
مهر: رئیس سازمان زندان ها با یادآوری خروج 
۴۲ زندان طی ۲5 سال گذشته به خارج از شهرها، 
گفت: با اعتبارات اندک ساانه سازمان بعید است 
حتی در 100 سال آینده موضوع خروج زندان ها از 
شهرها عملیاتی شود مگر اینکه عزمی جدی برای 
تامین بودجه و زیرســاخت ها صورت گیرد. اصغر 
جهانگیر افزود: البته باید سازوکارهای ازم برای 
تحقق آن فراهم شود و مذاکراتی را با شهرداری ها 
و بخش خصوصی ۶ استان تهران، خراسان رضوی، 
اصفهان و آذربایجان شرقی و... برای انتقال زندان ها 

به خارج از شهرها شروع کرده ایم.

 جمع آوری کودکان کار 
برابر کنوانسیون ها 

ایرنا: اســتاندار تهران گفت: طرح جمع آوری 
کودکان خیابانــی هیچ  مغایرتی با کنوانســیون 
حقوق بشر ندارد و اساسا شــرایط این کودکان با 
اصول همان کنوانســیون مغایر است. انوشیروان 
محسنی بندپی افزود: شرایطی که کودکان خیابانی 
با آن مواجه هســتند مغایر با اصــول اولیه همان 
کنوانسیون حقوق بشر اســت. طرح جمع آوری 
کودکان خیابانی به علت تبعاتی که حضور آنان برای 
حفظ مسائل امنیتی و سامتی دارد باید اجرا شود. 
او اجرای این طرح را بزرگترین خدمت به کودکان 
خیابانی برشــمرد و یادآور شــد: با این خدمت، 
کودکان می توانند دوران کودکی خود را احساس و 

بدانند که چگونه می خواهند زندگی کنند.

تولید 9۲ درصد دارو در کشور
ایلنا: رئیــس ســازمان غــذا و دارو ادعای 
آمریکایی ها درباره عدم تحریم دارو را دروغ خواند 
و گفت: نیازی به کمک آنهــا در زمینه  درمانی و 
دارویی نداریم، چراکه حدود 9۲ درصد داروهای 
مورد نیاز خودمان را در کشــور تولید می کنیم. 
محمدرضا شانه ساز  در تشــریح ادعای دروغین 
آنها که می گوینــد، ایران در حــوزه دارو تحریم 
نشده اســت، بیان کرد: وقتی در انتقال ارز برای 
دارو و تجهیزات پزشکی با غذا و شیرخشک و سایر 
محصوات تمایزی قائل نشــده اند و هیچ  کانال 
جداگانه مالی برای ارسال ارز تعریف نکرده اند، این 
چه معنایی به جز تحریم دارد؟ وقتی نمی گذارند 

ارز ارسال بشود، یعنی مسیر مسدود است.

آرمان ملی- وحید استرون: این روزها با افزایش آمار مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ، یکی از عوامل نگران کننده ای که می تواند 
در آینده تبعات بسیار سنگینی برای کشور داشته باشد، خالی شدن روستاها از جمعیت مولد و جوان است. دولت در چند سال  گذشته 
با اختصاص تسهیات کم بهره به روستاییان سعی در کاهش آمار مهاجرت و ماندگاری آنها در روستاها داشته است، اما همان طور که 
آمارهای نفوس و مسکن در سال گذشته نشان می دهد بیش از 30 هزار روستا در کشور خالی از سکنه هستند یا تعداد محدودی افراد 
باای 50 سال در آنجا زندگی می کنند. کارشناسان آمار می گویند در پنج سال گذشته ۴ میلیون و ۷0۹هزار نفر در داخل کشور مهاجرت 
کرده اند که سهم مناطق شهری از آن ۴.۸۴ درصد و مقاصد روستایی ۶.۱5 درصد است. بازگو کردن این آمار تنها یک معنا دارد، یعنی 
30 هزار منبع مولد پویا از چرخه اقتصاد کشور حذف شده وهزاران نفر نیروی کار و تولید راهی شهر هایی شده اند که بدون شک برای 
همه شان فرش قرمز پهن نکرده اند و همین امر موجب گسترش حاشیه نشینی و باا رفتن آسیب های اجتماعی در کانشهرهاست. در 
این بین آمار روستاهای استان های شرقی که در یک دهه گذشته بیشترین سهم را از خشکسالی و به تبع آن بیکاری داشته اند، نگران 
کننده تر است. بر اساس اعام ابوالفضل رضوی، معاونت توسعه مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری سرعت تخلیه روستاهای مرزی 
سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی باا گرفته و حاا روستاهای این سه استان به تنهایی یک چهارم تا یک پنجم 

روستاهای خالی از سکنه کشور را تشکیل می دهند.

 در این میان سیستان وبلوچستان وضع به مراتب 
بدتری دارد و تقریبا یک سوم روستاهای خود را از دست 
داده و چیزی نزدیک به نیمی از جمعیت شهرنشــین 
این اســتان حاشیه نشین شــده اند طبق اعام مرکز 
آمار ایــران در حال حاضــر از 9 هــزار و 9۴8 آبادی 
سیستان وبلوچســتان 7 هزار و 1۴8 واحد آنها دارای 
ســکنه و ۲هزار و 800 واحد دیگر حاا خالی از سکنه 
هستند. استان خراســان جنوبی هم حدود نیمی از 
روستاهای خود را از دســت داده است؛ به گونه ای که 
استان خراسان جنوبی ســه هزار و 5۶0 آبادی طبق 
سرشماری  ســال 95 دارد که یک هزار و 781 روستا 
دارای سکنه بوده و جمعیت حدود 315 هزار نفری را در 
خود جای داده اند و یک هزار و 770 روستای دیگر نیز 
تخلیه شده اند. آن گونه که معاون رئیس جمهوری اعام 
کرده، از هفت هزار و 391 آبادی که در خراسان رضوی 
وجود دارد، چهار هزار و 110 تای آنها تخلیه شــده اند 
و درحال حاضــر یک میلیون و 733 هــزار نفر در آنها 
زندگی می کنند و در واقع چیزی بیشــتر از نیمی از 
روستاهای خراسان رضوی هم خالی از جمعیت شده اند. 
خشکسالی، کسب و کار از رونق افتاده ماهیگیران و نبود 
توسعه صنعتی و توزیع نامناسب امکانات ازجمله دایلی 

است که جمعیت را از نوار شرقی کشور رانده است.
 نبود اشتغال پایدار در روستاها 

همان طور که یک فعال محیط زیســت به »آرمان 
ملی« می گوید: ما در بخش توسعه روستایی هیچ  نگاه 
پایداری به ظرفیت های سرزمین مان نداشته ایم، یعنی 
فارغ از این موضوع که چه منابعی در روستاها وجود دارد 
و میزان تاب آوری طبیعت آن مناطق چقدر است، یک 
جمعیت  چند هزار نفری را در روستاها ساکن کرده ایم و 
متناسب با توسعه جمعیت، نتوانستیم توسعه اشتغال 
پایدار را داشته باشیم و اکثر آنها به شغل سنتی که همان 

کشاورزی و دامداری اســت، مشغول شده اند. هومان 
خاکپور در ادامه خاطرنشان کرد: این مشاغل سنتی 
به شدت شکننده  و آسیب پذیر هســتند و زمانی که 
خشکسالی بر زمین های کشاورزی ما سایه انداخت، 
این شکندگی در ابعاد وسیعی خود را نشان داد و بخش 
زیادی از جمعیت روستایی با مشکل معیشت و شغل 
مواجه شدند. او با اشاره به اینکه اگر می خواهیم جمعیتی 
که امروزه در روستاها ساکن هســتند را نگه داریم و 
مهاجرت معکوس را افزایش دهیم، باید معیشت های 
متناسب با ظرفیت های مناطق روستایی را باز تعریف 
نماییم،  افزود: این یک واقعیت است که معیشت های 
وابسته به سرزمین و روستا مانند باغداری، کشاورزی و 
دامداری با توجه به کمبود آب در کشور دیگر جوابگوی 
نیاز و معیشت مردم نیســت. زمانی که بارگزاری ها و 
اشتغال روی عرصه های زمین و آب بیش از توان تولید 
این عرصه ها صورت گرفت و مــا بهره برداری بی رویه 
روی این منابع داشتیم، کم کم با افت شدید آب های 
زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، افزایش فرسایش 
خاک و کاهش درآمد در واحدهای سطح در بخش های 
کشــاورزی و دامداری مواجه شدیم و همه این عوامل 
باعث شد روند تخریب طبیعت و تخریب منابع روستایی 
افزایش پیدا کند و معیشت های سنتی با مشکل مواجه 
شد. حاا به دلیل کاهش درآمد و افزایش بیکاری بخش 
عمده ای از جمعیت روستایی مخصوصا قشر جوان برای 
فرار از این بحران به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. این 
فعال محیط زیست معتقد است ما باید در بخش معیشت 
روستایی یک بازنگری جدی انجام دهیم و معیشت های 
پایدار روستایی باید طوری طراحی شوند که کمترین 
وابستگی را به سرزمین، آب و عرصه های طبیعی داشته 
باشد، او در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: امروزه 
ما ظرفیت های گردشــگری، اکوتوریستی و توسعه 

صنایع دستی را در روستاهایمان فراموش کرده ایم. از 
سوی دیگر وقتی جمعیت در کشور روز به روز افزایش 
پیدا می کند و این جمعیت نیازمند گندم، میوه و گوشت 
است، باید الگوهای کشت و آبیاری را بنا به کمبود منابع 

آبی تغییر دهیم و به گونه های کم آب بر روی بیاوریم.  
 2۶0 کیلومتر مرز بدون سکنه با افغانستان داریم

بر اســاس آمارها، اکنون نزدیک بــه 7۴ درصد از 
جمعیت کشور در مناطق شهری و تنها ۲۶درصد در 
مناطق روستایی کشــور زندگی می کنند. مهاجرت 
از روستاها باعث گسترش حاشــیه نشینی و توسعه 
ناهنجاری های اجتماعی می شــود. روستاییانی که 
به شــهرها مهاجرت می کنند اکثر آنها چون قدرت 
مالی ندارند در حاشیه شهرها ساکن می شوند و عدم 
مهارت های ازم برای کســب درآمد در شــهر باعث 
می شود که مشاغل متناسب با شرایط اجتماعی  شهر 
پیدا نکنند و اغلب به سمت ناهنجاری های اجتماعی در 
حاشیه شهرها می روند. از سوی دیگر حضور روستاییان 
در روستاهای مرزی به لحاظ امنیتی بسیار موثر است و  
خالی شدن روستاهای مرزی از سکنه می تواند امنیت 
بیش از 300 کیلومتر نوار مرزی شرق کشور را به خطر 
بیندازد. نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس از خالی 
شدن ۲۶0 کیلومتر از مرز کشورمان با افغانستان خبر 
می دهد و به »آرمان ملی« می گوید: اگر به روستاها توجه 
ویژه ای نشود آهنگ توســعه نیافتگی هر روز شدید تر 
می شود.نظرافضلی در ادامه افزود: اگر به روستاها توجه 
ویژه ای نشود آهنگ توســعه نیافتگی هر روز شدید تر 
خواهد شد. بر اساس آمار سرشماری سال گذشته، تنها 
در بخش نهبندان بیش از 7 هــزار نفر از جمعیت طی 
چهار سال گذشته کم شده است، طبق بررسی صورت 
گرفته در منطقه نهبندان اگر بخواهیم به توسعه مطلوب 

برسیم نیاز به اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی است.

 تفاوت
 باا و پایین شهر 

سعید تراب پور
کارشناس مدیریت شهری

گزارش »آرمان ملي« از کمبود امکانات زندگي: 

هشدار! روستاهای مرزی متروكه نشوند



گفتنی است که امروزه متاسفانه به علت فقدان 
آموزش هــای ازم و آگاهی دهی هــای مطلوب 
برای استفاده از شــبکه های اجتماعی شاهد به 
دام افتادن برخی از کاربران توســط سودجویان 
و یا افراد خافکار هستیم که این می تواند تبعات 
منفی گســترده ای را نیز به دنبال داشته باشد، 
چراکه در حال حاضر نظارت چندانی از ســوی 
والدین بر نحوه استفاده فرزندان شان از شبکه های 
اجتماعی وجود ندارد که این مهم یکی از مهمترین 
روش های سوءاســتفاده افراد سودجو محسوب 
می شود. نظارت کافی بر فضای مجازی می تواند 
مانع مهمی بر سر راه سودجویان باشد به طریقی 

که آنها نتوانند به اهدافشان برسند.
  هنجارشکنی ها در شبکه های اجتماعی

با نگاهی گــذرا بــه شــبکه های اجتماعی 
می توان دریافت که متاسفانه شاهد رواج برخی 
هنجارشکنی ها در فضای مجازی هستیم که این 

خود می تواند عاملی برای افزایش آســیب های 
اجتماعــی، باارفتن آمار اعتیــاد و در نهایت به 
خطر افتادن ســامت افراد باشد. به عنوان مثال 
فروش انواع مــواد مخــدر در کوتاه ترین زمان 
ممکن می تواند تبلیغ وسوســه کننده ای برای 
برخی نوجوانان و یا حتی جوانان کنجکاو باشد، 
به گونه ای که طبق آمار موجود متاسفانه برخی از 
نوجوانان از این طریق مواد مخدر را تهیه و اقدام به 
مصرف آن می کنند که این خود می تواند عاملی 

برای باارفتن آمار افراد معتاد در جامعه باشد.
  برچیدن بساط شاخ های اینستاگرام

شایان ذکر است که یکی دیگر از معایب برخی 
شبکه های اجتماعی را می توان حضور پررنگ و 
گسترده شاخ های اینستاگرام عنوان کرد؛ افرادی 
که تنها به واسطه حضور گسترده در اینستاگرام 
مشهور شده اند که این خود می تواند عاملی برای 
ایجاد مشــکات عمده در جامعه شود، به عنوان 

مثــال برخی مبــادرت به ترویــج بی بندوباری 
به واسطه گذاشتن فیلم و یا عکس در شبکه های 
اجتماعی می کنند تا فالوور بیشتر داشته باشند 
و در نهایت بتوانند تبلیغات بیشــتر بگیرند که 
این نیز می تواند برای ســایر جوانان دلیلی برای 
گرایش به این نوع رفتارهای هنجارشکنانه شود؛ 
هرچند در این فرصت باید یادآور شد که بسیاری 
از روانشناســان این رفتارها را ناشی از مشکات 
روحی و روانی و همچنین تمایل بیش از اندازه به 

دیده شدن می دانند.
  افزایش امنیت در سایه حضور پلیس فتا

همان گونه که می دانیم متاسفانه مدتی است 
که امنیت افراد در شبکه های اجتماعی به مخاطره 
افتاده که می تواند بار روانی بسیاری را برای فعاان 
شــبکه های اجتماعی به دنبال داشــته باشد. از 
این رو انتظار مــی رود که حضــور پلیس فتا در 
شبکه های اجتماعی بتواند امنیت ازم را فراهم 

کند. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که افزایش 
سوءاستفاده های مالی و خالی کردن حساب افراد 
را نیز می توان یکی دیگر از پیامدهای منفی نبود 
نظارت بر شبکه های اجتماعی عنوان کرد، چراکه 
طبق آمار موجود متاسفانه طی ماه های اخیر افراد 
مال باخته به واسطه شبکه های اجتماعی و افراد 
ســودجو به طرز معناداری افزایش یافته است. از 
این رو پیش بینی می شــود با حضور گسترده و 
مناسب پلیس بتوان مانع خالی کردن حساب های 

افراد شد.
  امن نبودن برخی پیام رسان ها

آنچــه مســلم اســت متاســفانه برخــی 
پیام رســان های اینترنتــی از امنیــت چندانی 
برخوردار نیستند تا جایی که این مهم  می تواند 
باعث  لورفتن حســاب کاربری و یــا اطاعات 
شخصی افراد شــود؛ بنابراین شاید بتوان انتظار 
داشــت که با حضور کارشناسی شده و مناسب 
پلیس فتا این مشــکل نیز تا حد زیادی برطرف 
شود تا شاید از این وادی افرادی که از شبکه های 
اجتماعی اســتفاده می کنند و در مقابل از سواد 
رسانه ای چندانی نیز برخوردار نیستند کمتر از 

این طریق آسیب ببینند.
  هکرهای کاه سیاه

شایان ذکر اســت که امروزه متاسفانه شاهد 
افزایش هکرهای کاه ســیاه در فضای مجازی 
هستیم؛ هکرهایی که بیشتر برای سود شخصی 
و یا  نیت های غیراخاقــی اقدام به انجام این کار 
می نمایند؛ هرچند امروزه این مساله در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته تا حد زیادی از بین رفته است، 
اما متاســفانه در ایران هنوز این موارد به چشم 
می خورد که این خود جای بسی تامل دارد و باید 

با چاره اندیشی مناسب این معضل را حل کرد.
  رصد پیج های شاخ های اینستاگرام

 باید در نظر داشت که طی روزهای اخیر شاهد 
انتشــار خبری مبنی بر رصد پیج های شاخ های 
اینستاگرام توســط پلیس فتا بودیم؛ اتفاقی که 
انتظار می رود در سایه تحقق آن بتوان این معضل 
را حل کرد، چراکه متاسفانه طی سال های اخیر 
به دلیل اســتقبال بیش از اندازه در اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی به خصوص اینســتاگرام 
مدلینگ زیرزمینی به طرز قابل توجهی افزایش 
یافته که این خود به یقین پیامدهای منفی بسیاری 
را نیز به دنبال داشته است. بنابراین انتظار می رود 
در شرایط جدید شاهد کاهش چشمگیر چنین 

ناهنجاری هایی باشیم.

یادداشت
طرح دوربرگردان؛ درست یا غلط؟

خودروها در چند کشــور جهان مثل انگلیس، 
استرالیا و مالزی راست فرمان هستند و راننده الزاما 
در صندلی سمت راست مستقر و رانندگی برعکس 
جاده کشورهایی مثل ایران و بسیاری از کشورهای 
دیگر است، لذا راه ها هم براســاس رفتار رانندگی 
آن کشورها طراحی هندسی شــد؛ برای نمونه در 
آن کشــورها دوربرگردان ها از این کندرو به این 
کندرو انجام می گیرد و عمــا خطری خودروهای 
در گردش را تهدید نمی کند. کارشناسان و مدیران 
گذشته کشورمان احتماا با دیدن این طرح هندسی 
ترافیکی در خارج از کشــور، بدون بومی سازی، آن 
 را با هدف روان کردن ترافیک و تســهیل رفت وآمد 
کاربران راه اجرا کردند، غافــل از اینکه با این اقدام 
عما ایمنی ترافیــک را در معرض خطر جدی قرار 
دادند. »دوربرگردان« که عموما »بریدگی« خوانده 
می شود، راه حل خطرناکی برای گذر از یک سمت 
تندرو بزرگراه به سمت دیگر تندرو آن است. بسیاری 
از خودروها به ناچار مجبورند با انحراف به چپ بسیار 
خطرناک، خود را به بریدگی )دوربرگردان( برسانند، 
چون با این کار خودرو وارد منطقه ای می شــود که 
در آن خودروها مجازند با سرعت بیشتری حرکت 
کنند. در بزرگراه ها و معابری کــه طرفین آنها یا با 
مانع فیزیکی مانند دیوار نیوجرسی و مانند اینها یا 
با خط ممتد از هم جدا می شــوند باندهای کندرو، 
تندرو و احیانا باند سبقت وجود دارد. اکنون تصور 
کنید خودرویی از مسیر کندرو بزرگراه قصد ورود به 
سمت دیگر بزرگراه از طریق دوربرگردان)بریدگی( 
و تغییر جهت حرکت دارد. پــس باید این مراحل 
را طی کند: تغییر مسیر تدریجی به چپ در حین 
کاهش ســرعت و ورود به باند تنــدرو یا حتی باند 
سبقت، کماکان در حین کاهش ســرعت! این در 
حالی است که اتومبیل های باندهای مذکور دلیلی 
برای کاهش ســرعت ندارند. بنابراین آنها هم باید 
سرعت خود را کاهش دهند؛ توقف در باند سرعت یا 
سبقت در محل بریدگی؛ ورود به باند تندرو در سمت 
مقابل با سرعت نزدیک به صفر با زاویه ای 180درجه! 
 این چرخش  برای خودروهای سنگین و طول زیاد

) کامیون و اتوبوس( ضریب خطر را به مراتب افزایش 
می دهد. این شیوه تغییر مسیر بیشتر به یک مسابقه 
اتومبیل رانی در پیست ورزشی شبیه است و روزانه 
اکثر ما در رانندگی با این رفتارهای پرخطر که خارج 
از اراده ماست روبه رو می شویم. برای کاهش خطرات 
گذر از دوربرگردان ها، مخصوصا در شهرها، غالبا در 
دوطرف بزرگراه ســرعت گیر احداث می کنند یا با 
تعریض منطقه بریدگی، ناحیه به اصطاح امنی را 
برای خودروها ایجاد می کنند. با کمی تامل، دیده 
می شود که این تغییر هندسی نه تنها بدون اشکال 
نیست بلکه خود بر مشکات می افزاید، مخصوصا 
اینکه مشکل انحراف به چپ اجباری، آن هم در حین 
کاهش سرعت را حل نمی کند. پس تردیدی نیست 
بریدگی ها)دوربرگردان هــا( از نقاط پرحادثه معابر 

محسوب می شوند.
  حال چه باید کرد؟

دوربرگردان ها با هدف ساخت اتوبان و بزرگراه 
تناقض دارند و عمــا با ســاخت دوربرگردان و 
رسیدن سرعت به صفر در این سمت چپ اختال 
بزرگی در مسیر حرکت به وجود آمده و پتانسیل 
بروز حادثه را افزایش می دهد. اگرچه با صرف هزینه 
بیشتر، استفاده از زیرگذر و روگذر هم می تواند از 
پیشنهادات باشد اما این سوال مطرح می شود که آیا 
با وجود چالش های اقتصادی موجود، امکان ساخت 
صدها و یا هزاران روگذر و یا زیرگذر در بزرگراه ها 
وجود دارد؟ بدیهی است که در حال حاضر امکان 
انجام چنیــن کاری جز در مــوارد محدود ممکن 
نخواهد بود. بنابراین ضمن توقف ایجاد بریدگی ها 
)دوربرگردان ها( در بزرگراه های کشــور، بهترین 
روش در وضع موجود اصاح هندسی بریدگی ها و 
کاهش ریسک خطر در این مناطق و الزام اجرای 

روگذر و زیرگذر در ساخت راه های جدید است.

در شـــهر
برخورد با خودروهای آاینده

معاون عملیات ترافیکی پلیــس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ از برخــورد با خودروهای 
آاینده و دودزا در پایتخت خبر داد. ســرهنگ 
مســعود جبارزاده با اشــاره به برخورد پلیس با 
خودروهــای آاینده و دودزا اظهارکرد: مســاله 
محیط زیســت و آلودگی هوا جــزو اولویت های 
اصلی پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ 
است و در همین راستا نیز همواره توجه جدی به 
این مساله وجود داشته و با خودروهای آاینده و 
دودزا برخوردی جدی شده است.  وی با بیان اینکه 
از ابتدای امســال تاکنون 108۴ دستگاه وسیله 
نقلیه دودزا و آاینده از سوی پلیس توقیف و روانه 
پارکینگ شده است، خاطرنشــان کرد: برخی از 
شهروندان تصور می کنند که چنین طرح هایی تنها 
در نیمه دوم سال اجرا می شود، اما باید بدانند که 
اجرای چنین طرح هایی تعطیل نشده و در بهار و 
تابستان نیز اجرا می شود. جبارزاده درباره چگونگی 
برخورد با خودروهای آاینده نیز گفت: ماموران 
پلیس در صورت مشــاهده چنین خودروهایی 
عاوه بر صدور جریمه، اقــدام به فک پاک این 
خودروها کرده و آنها را به تعمیرگاه اعزام می کنند 
و مالکان نیز موظفند تا 10روز نسبت به رفع نقص 
خودروی خود اقدام کنند.معاون عملیات ترافیکی 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: 
پس از رفع نواقص کارشناسان پلیس راهنمایی و 
رانندگی از خودرو بازدید کرده و  تنها در صورت 
تائید کارشــناس، پاک این خودروها بازگشت 
داده می شــود. به گفته وی در برخورد پلیس با 
خودروهای دودزا و آاینده عاوه بر خودروهای 
شــخصی با خودروهای عمومی و دســتگاه ها و 

ارگان های مختلف نیز برخورد خواهد شد.

 آرمان ملیـ  سرویس اجتماعی: شبکه  اینترنت در کنار مزایای بی شمار، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای 
مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. متاسفانه طی  سال های اخیر و در سایه افزایش استفاده از 
شبکه های اجتماعی شاهد برخی هنجارشکنی ها و فرصت طلبی ها و نیز سوءاستفاده بعضی از افراد سودجو در فضای مجازی 
به دلیل قلت سواد رسانه ای افراد و همچنین نبود فرهنگ سازی های ازم بوده ایم؛ اتفاقی که خود عاملی برای کاهش امنیت 
مردم و همچنین افزایش افسردگی و استرس در میان برخی از افراد شده است، از این رو پلیس فتا برای کاهش جرم و جنایت 
در فضای مجازی اقدام به رصد کامل شبکه های اجتماعی کرده تا شاید از این طریق بتوان شاهد کاهش چشمگیر تخلفات و 

همچنین  کاهش جرائم نیز بود، چراکه ادامه داشتن این روند به یقین می تواند سامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
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 خشکسالی، گرمای بی سابقه 
و تهدید امنیت غذایی جهان

تغییرات اقلیمی آب وهوایی،آب شدن و نازک شدن آیس برگ ها 
و یخ های قطب شــمال و پدیده زمین گرمایی و دمای بی سابقه 
 )W. M.O(امسال در اروپا که ســازمان هواشناســی جهانی
دمای۴1 و ۴۲درجه را در فرانســه و اســپانیا به ثبت رســاند و 
آتش گرفتن جنگل های سیبری در روسیه و مناطقی از جنوب 
فرانسه به علت گرمای بی سابقه و خشکســالی در اروپا مقامات 
و  مسئوان این کشورها با چالش زیادی مواجه ساخته که حتی 
کاری از دست آتش نشان ها هم با تاش مضاعف برنمی آمد، که 
یکی از تبعات آن برمی گردد به خروج بی اساس و بی دلیل ینگه 
دنیا و دونالد ترامپ رئیس جمهور خوداندیش این کشور از معاهده 
نظامند آب وهوایی پاریس. امسال برعکس سالیان گذشته کشور 
عزیزمان ایران که شــاهد بارش های بی سابقه و سال آبی خوبی 
بودیم و اگرچه متاسفانه تعدادی از هموطنانمان در سیل شیراز، 
گلستان و... را از دســت دادیم. به علت عدم رعایت ساخت وساز 
مناسب و بی برنامه و دیسیپلین مشخص و رعایت نکردن فاصله 
و حریم قانون رودخانه ها و عدم ایروبی به موقع و گابیون بندی 
درســت و اصولی که خســارات زیادی به اماکن و منازل مردم، 
زمین های کشاورزی و زیرســاخت ها را در خرم آباد، خوزستان، 
ایام و گلستان داشتیم و با تاش شبانه روزی مسئوان و مردم 
و نیروهای نستوه و تاشگر دولتی و لشکری بر مشکات موجود 
فائق و غالب شدیم و مصائب و مشکات مردم مناطق سیل زده 
مرتفع گردید و اعتبــارات و وام های کم بهره به این اســتان ها 
تخصیص داده شد، ولی در اروپا مشــکل خشکسالی به سوئد، 
انگلیس، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا سرایت نموده و تابستان خشکی 
همراه با حریق در فرانسه را پیش رو دارند و مراتع دچار خشکسالی 
شــده اند و تغذیه دام ها را با ذخیره غذایی که برای زمستان انبار 
کرده اند اکنون تعلیف و تغذیه می کنند، در دانمارک که دومین 
تولیدکننده غات بعد از فرانســه در اروپا است پیش از رسیدن 
به وضعیت مطلوب دام های خود را ذبح و کشــتار می کنند. در 
رودخانه های کشورهای مذکور که پیش تر شرح آنها در بااآمدن 
کاهش عمق دبی آب و ارتفــاع آب را دارند که در رودخانه پو در 
ایتالیا که۶۵۲کیلومتر پهنا و طول دارد ۴متر کاهش بی ســابقه 
را امسال به علت گرمای شــدید تجربه نموده و همچنین سطح 
آب در رودخانه ویســتوا در  پایتخت لهســتان به پایین ترین 
حد خود در چندســال اخیر رسیده اســت و کارشناسان بر این 
باورند که خشکسالی در کشــورهای اروپای مرکزی می تواند تا 
چندســال آینده بحران جدی در زمینه کمبود آب ایجاد کند 
که خشکســالی و کم آبی از ۲01۷ تاکنون مراتع سبز را به پهنه 
زرد و علف های سربه فلک کشیده و خشــن تبدیل کرده است. 
در حال حاضر کشــاورزان و دامداران در بسیاری از کشورهای 
اروپایی با مشکات عدیده ای دست  به  گریبان هستند و با تحصن 
و پاکارد و اعتراض خویش و راه افتادن در سطح ایاات و شهرها 
از مقامات دولتی خود خواستار کمک های سریع مالی کوتاه مدت 
هستد که در این راستا فرانسه بزرگترین قطب کشاورزی اتحادیه 
اروپا به وسیله وزیر کشاورزی خود خواستار حمایت یک میلیارد 
یورویی اتحادیه اروپا به کشــاورزان خود شــده است و پیش تر 
هم دولت های استرالیا، لهســتان وآلمان هم هر یک به ترتیب 
خواســتار چتر حمایت یارانه ای 8/1میلیارد دار،۴00میلیون 
دار و یک میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا شده بودند. طبق قوانین 
سیاست مشترک کشاورزی)CAP( در اتحادیه اروپا دولت های 
ملی در توزیع یارانه های پرداختی به کشاورزان مختار هستند، 
اما باید اصول کلی را رعایت و حفظ کنند که یکی از چالش های 
فعلی این سیاست تطبیق و همخوانی نداشتن میزان حمایت های 
اتحادیه اروپا با شرایط تغییرات آب وهوایی ناشی از خشکسالی و 
سرمازدگی است، به همین دلیل این سیاست در شرایط جدید با 
اصاحاتی همراه شده که نقش آسیب های ناشی از خشکسالی و 
سرمازدگی محصوات بیش از پیش لحاظ شود؛ در صورتی که 
قرار باشد در سال های آتی هم مقامات اروپا تدابیر و راهکارهای 
بلندمدت، با برنامه مدون، اصولی و رفع بحران هایی از این قبیل 
برای چنین اوضاعی بیندیشند باید حساب شده و منطقی مسائل 

و چالش های موجود را مرتفع نموده و به سامان برسانند.

عضو فراکسیون زنان مجلس:
مرخصی زایمان ٩ماهه باید اجرایی شود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی گفت: همان طور 
که در قانون آمده اســت باید میزان مرخصی زایمان برای بانوان 
شاغل در دستگاه های اجرایی به مدت ٩ماه اجرایی شود. فاطمه 
ذوالقدر دیروز در جلسه هم اندیشی بررسی چالش های بیمه زنان 
با حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی در محل 
اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ افزود: میزان مرخصی 
زایمان تا سال های گذشته فقط ۶ماه بود اما در مجلس این مدت 
به ٩ماه تغییر کرده است و باید تامین اجتماعی نسبت به اجرای 
آن اقدام کند. وی تصریح کرد: اگرچه سازمان تامین اجتماعی 
به خاطر مسائل مالی نمی تواند از ٩ماه مرخصی برای بانوان شاغل 
در دستگاه های اجرایی استفاده کند اما باید نسبت به اجرای این 
قانون اقدام شود تا بانوان شاغل برای تربیت فرزند خود در هنگام 
استفاده از مرخصی زایمان دغدغه ای نداشته باشند. ذوالقدر ادامه 
داد: از آنجا که برای اجرای این قانون خأ قانونی داریم، باید زمانی 
که بودجه سنواتی تنظیم می شــود، بودجه مورد نیاز این طرح 
هم درنظرگرفته شود. وی خاطرنشان کرد: البته طبق شنیده ها 
بسیاری از بانوان شاغل که از مرخصی زایمان استفاده می کنند، 
توانســته اند با شــکایت از دیوان عدالت اداری از ٩ماه مرخصی 
اســتفاده کنند. باید امکانی فراهم شــود تا همه بانوانی که این 
شرایط را دارند، بتوانند از آن قانون بهره مند شوند. این نماینده 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: در بودجه امسال نیز برای بیمه 
زنان خانه دار رقم خوبی درنظرگرفته شــده است که البته زنان 
سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند. حتی بانوان بدسرپرست 
و بی سرپرست که دارای سه فرزند هستند، بیمه آنها انجام شده 
است. وی افزود: برای بیمه زنان عشایر و روستایی که بیمه آنها با 
مشکل جدی مواجه شد، اقدامات خوبی انجام داده ایم. ذوالقدر به 
مشکل جدی صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: به دلیل 
وضعیت بد و سوءمدیریت صندوق ها این مشکات وجود دارد و 
به عنوان نمونه برای برخی بانوان عضو این صندوق که می خواهند 
با ۲0سال کار بازنشسته شــوند، هنوز این مشکات حل نشده 
است. ذوالقدر ادامه داد: امیدواریم با تامین بار مالی آن همه بانوان 
شاغل در دستگاه های اجرایی بتوانند از این قانون بهره مند شوند.

دیدگاه

کنــکاش

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

 آرمان ملی-سرویس اجتماعی: این روزها
 در حالی مسئوان از کاهش آمار ازدواج 
در کشور خبر می دهند که هنوز پدیده 
کودک همسری به عنوان یکی از دغدغه  های 
اصلی در جامعه و برخی از استان ها وجود دارد. 
محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان از کاهش آمار ازدواج در 
کشور انتقاد می کند و می گوید: سال گذشته 
۵۵0 هزار ازدواج در کشور اتفاق افتاده که این 
آمار نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این 
موضوع پیام خوبی برای کشور ندارد. براساس 
آمارهای سال گذشته به ازای هر ٣ ازدواج 
یک طاق اتفاق افتاده است. با توجه به این 
صحبت ها باید به این نکته اشاره کرد که طبق 
سرشماری سال ٩۶ از 10 میلیون و ٩٣0 هزار 
دختر زیر 18سال که چهار میلیون و ٣81 هزار 
نفر آنها بین سنین 10 تا 18سال هستند، 
۲٣0 دختر متولد 8٣، 8۴ و 8۵ در شهرستان 
همدان ازدواج کردند و روز گذشته )1۲مرداد( 
مدیرکل ثبت احوال همدان از مادرشدن ۴۴ 

نفر از این زنان 1۵ ساله  خبر داد. 
اسد حسن زاده، مدیرکل ثبت احوال همدان 
گفت: ۲ درصد وادت های استان همدان 
مربوط به مادران زیر 1۵سال است. ۴۴ 
زن زیر 1۵سال در این استان سال گذشته 
صاحب فرزند شدند. اسد حسن زاده بیان 
کرد: ٩0 درصد مادرانی که سال ٩۷ صاحب 

فرزند شدند بین گروه سنی ۲0 تا ۴۴سال قرار 
دارند و بیشترین میزان موالید متعلق به گروه 
سنی ۲۵ تا ۲٩سال با ۲8.8 درصد است. میزان 
فرزندآوری در بین زنان باای ٣0سال در سال 
٩0 حدود ٣1 درصد بوده که در سال ٩۷ این 
آمار به ۴۴.8 درصد رسید که این آمار نشان از 
باارفتن سن باروری و فرزندآوری است. وی با 
بیان اینکه میانگین سنی مادرانی که در نقاط 
شهری فرزند به دنیا آوردند ۲٩.۵ سال بوده 
و در نقاط روستایی ۲8.٣ سال است، افزود: 
همچنین یک هزار و ۷۵٩ مادر در پنج سال 
نخست زندگی صاحب اولین فرزند شدند و 

آمارها موید این است که در سال های بعدی 
میزان تمایل به داشتن فرزند دوم کاهش 

می یابد.
 کبودراهنگ بیشترین آمار 

کارشناسان بر این باورند که زایمان های 
زودهنگام در 10 تا 1۵سالگی با بارداری های 
ز سوی دیگر   ه است و ا ا خطرناک همر
کودک همسرانی که زود مادر می شوند، اکثرا 
فرزندان آسیب پذیری را تربیت می کنند. 
این مادران خود براساس الگوهای حاکم در 
خانواده اقدام به تربیت فرزندانشان می کنند 
و به نوعی این مادران به علت محدودیت های 

اجتماعی و محروم ماندن از تحصیل بیشتر به 
رشد جسمانی کودکانشان اهمیت داده و باعث 

پرورش فرزندانی آسیب پذیر می شوند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان 
نیز با اشاره به ازدواج زودهنگام دختران و 
پسران در دو نقطه از مناطق استان همانند 
کبودراهنگ به علت وجود بافت سنتی، بیان 
کرد: از طریق گروه های ذی نفوذ، شوراهای 
موجود و ائمه جماعت برای فرهنگ سازی در 
این مناطق شناسایی شده برنامه ریزی های 
ازم صورت گرفته که خوشبختانه اثرگذار بوده 
و براساس آمارها شاهد کاهش ازدواج زودهنگام 
در این مناطق هستیم. مهرداد نادری فر تبعات 
جسمی و روانی ازدواج در سنین پایین برای 
دختران و پسران را بسیار خطرناک خواند و 
مطرح کرد: ازدواج دختران و پسران در سنین 
پایین به علت عدم پختگی و درک ازم از زندگی 
مشترک، عدم آگاهی و آشنایی از آداب و رسوم 
همسرداری موفق نخواهد بود. این دسته از 
افراد از نظر روحی و روانی هنوز در سن کودکی 
و نوجوانی قرار دارند به همین علت قبول بار 
سنگین زودهنگام مسئولیت باعث می شود 
تا پس از گذشت مدت زمانی کوتاه دختران 
و پسران دچار دلزدگی شده و در نهایت باید 
شاهد طاق های زودهنگام آنها باشیم، چراکه 
دوام این دسته از زندگی ها بیش از ۶-۵ سال 

نخواهد بود.

 آرمان ملی: طی ماه های اخیر شاهد روش های جدید کسب 
درآمد توسط داان بودیم که این خود می تواند نشان از کمبود نظارت 
و همچنین ضرورت اعمال قوانین سختگیرانه داشته باشد. همان گونه 
که می دانیم برای دریافت وام از بسیاری از بانک ها معرفی ضامن کارمند 
رسمی که دارای فیش حقوقی باشد یکی از الزامات اصلی به شمار می آید 
که این خود بعضا زمینه ای برای سوءاستفاده برخی از افراد سودجو شده 
است، به گونه ای که با درج آگهی در روزنامه و یا فضای مجازی با دریافت 
مبلغی به عنوان ضامن فرد متقاضی به بانک معرفی می شود که این 
خود می تواند مبین وجود برخی سهل انگاری ها و یا ضرورت جدی تر 
اعمال قوانین در عرصه عمل باشد.گفتنی است امروزه شرایط دریافت 
وام برای بسیاری از افراد جامعه سخت و زمان بر است، به گونه ای که پس 
از گذشتن از هفت خان رستم فرد باید در صورت داشتن شرایط ازم دو 
کارمند رسمی را به عنوان ضامن نیز معرفی کند که با توجه به شرایط 
امروز پیداکردن کارمند رسمی شاید کمی سخت به نظر برسد؛ از این رو 
برخی از افراد سودجو با استفاده از شرایط موجود با دریافت بخشی 
از مبلغ وام های افراد نیازمند عهده دار ضمانت می شوند که این خود 

می تواند مشکات بسیاری به همراه داشته باشد.
  راه پرپیچ وخم یافتن ضامن

 آنچه مسلم است امروزه پیدا کردن دو ضامن معتبر که قبل از آن نیز 
ضامن کسی نشده باشند و یا اینکه از سوی فرد وام گیرنده به دلیل عدم 
پرداخت اقساط خود  به دردسر نیفتاده باشند، بسیار کم پیدا می شود، 
به گونه ای که بسیاری از افراد دیگر تمایل ندارند که ضامن فردی برای 

اخذ وام شوند که این مهم در پیداکردن افراد ضامن بسیار تاثیرگذار 
است. از این رو شرایط برای سوءاستفاده هرچه بیشتر افراد سودجو فراهم 
شده است؛ بنابراین انتظار می رود با بازنگری و یا تغییر در شرایط دریافت 

وام بتوان مانع سوءاستفاده برخی از افراد سودجو شد.
  شرکت های دایه دار معرفی ضامن

 باید در نظر داشت که امروزه متاسفانه شاهد راه اندازی شرکت هایی 
برای معرفی انواع ضامن ها به جهت دریافت وام هستیم که این خود 
می تواند به دلیل نبود نظارت کافی و همچنین سود به نسبت باای این 
کار باشد، حال این سوال مطرح می شود که این شرکت ها  تحت چه 
عنوانی ثبت می شوند؟ هرچند در این مجال باید یادآور شد که طبق 
بررسی های به عمل آمده برخی از این شرکت ها تنها در حد یک شماره 

تماس هستند و از مکان مشخصی نیز برخوردار نیستند.
  دریافت حق الزحمه برای ضمانت

جالب است بدانیم که براساس تحقیقات به عمل آمده حق الزحمه 
افرادی که به عنوان ضامن معرفی می شوند از قیمت و یا چارچوب 
مشخصی پیروی نمی کند، بلکه در مقابل با بررسی ظاهر فرد متقاضی 
این میزان قیمت و یا حتی گرفتن و یا نگرفتن سفته نیز تعیین می شود. 
شایان ذکر است یکی دیگر از مشکات پیش روی شرکت های معرفی 
ضامن مربوط به این مساله می شود که متاسفانه بسیاری از این افراد 
که به عنوان ضامن معرفی می شوند کارمند رسمی نیستند که این 
خود می تواند برای فرد متقاضی دریافت وام بسیار مشکل ایجاد کند 
و یا اینکه روند دریافت وام را با تاخیر و یا ملغی کند. بنابراین برخی از 

شرکت ها با استفاده از این ترفند اقدام به دریافت مبلغ بیشتری تنها 
به عنوان معرفی کارمند رسمی می کنند. ازم به ذکر است که رویه 
بسیاری از شرکت های معرفی ضامن بدین گونه است که مدارک را از 
فرد متقاضی دریافت کرده و بعد کارمند رسمی بازنشسته را به عنوان 
ضامن معرفی می کند و فرد دریافت کننده وام اگر پس از سه دوره 
اقساط وام را  پرداخت نکند حساب فرد متقاضی مسدود خواهد شد. 
از این رو ضامن به راحتی می تواند در شورای حل اختاف شکایت خود 
را مطرح کند. هرچند طبق تحقیقات صورت گرفته این مشکل تنها 
در برخی از موارد نادر صورت می گیرد که این خود می تواند به دلیل 

حرفه ای بودن شرکت های معرفی ضامن باشد.
  راه حل برچیدن بساط سودجویان

ازم به ذکر است که بنا به اظهارنظر کارشناسان افزایش سرمایه 
بانک ها خود می تواند تاثیر بسزایی در برچیده شدن بساط سودجویان 
داشته باشد، چراکه در این صورت دیگر نیازی به معرفی ضامن کارمند 
رسمی نیست که این خود نقش بسزایی در تسریع روند دریافت وام نیز 
خواهد داشت. امروزه بسیاری از افراد تنها به دلیل نداشتن ضامن معتبر 
و همچنین عدم برخورداری از پول کافی برای پرداخت حق الزحمه 
ضامن ها به اجبار از دریافت وام صرفه نظر می کنند که این خود می تواند 

زمینه ساز افزایش مشکات اقتصادی افراد شود.
  در نهایت...

باید خاطرنشان کرد که تغییر در سازوکار بانک ها برای پرداخت 
وام های خرد با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که متقاضی دریافت 
این گونه وام ها هستند توانایی ازم را برای پیداکردن ضامن معتبر 
با مشخصات موردنظر بانک ها ندارند، بنابراین به اجبار در برخی از 
موارد به این شرکت ها و یا آگهی های مندرج در شبکه های اجتماعی 
روی می آورند که این خود می تواند نشان از سیاست های نامناسب 

بانکی باشد.

»آرمان ملی« بررسی می کند
روش های جدید درآمد افراد سودجو

مدیرکل ثبت احوال همدان: 
44 زن زیر ۱۵سال در همدان مادر شدند

»آرمان ملی« از وضعیت فضای مجازی گزارش می دهد

افزایش امنیت در سایه حضور پلیس فتا
علیرضا اسماعیلی 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

طاهر جمشیدزاده 
 روزنامه نگار
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گــزارش

صـــدا

داریوش مهرجویی کارگردان 
پیشکســوت ســینمای ایــران 
بــه جمــع اعضــای آکادمــی 
ســینما سینماپیوست.داریوش 
مهرجویــی فیلمســاز معتبــر 
ســینمای ایران به جمع اعضای 
آکادمی سینماسینما اضافه شد 
و بدیــن ترتیب تعــداد اعضای 
ایــن آکادمی به ۸۶ نفر رســید.

این آکادمــی از ســینماگران و 
منتقدان مطرح ســینما تشکیل 
شــده و با جمع بندی آرای آنان، 
در آیین پایانی جایــزه آکادمی 
سینماســینما، به بهترین های 
ســینمای ایران در سال ۹۷ در ۸ 
رشــته تندیس مهرگیاه و جایزه 
تعلــق می گیرد.آییــن پایانــی 
دومیــن دوره جایــزه آکادمی 
»سینماسینما« به دبیری کیوان 
کثیریــان و ریاســت کیانــوش 
عیاری روز ۱۹ مردادماه در هتل 
انقاب تهران برگزار می شــود.

همچنین پوســتر دومین دوره 
جایزه سینماســینما با طراحی 
افشین ضیاییان و عکسی از مریم 
سعیدپور رونمایی شــد.در این 
پوستر نقشی از عباس کیارستمی 
فیلمســاز بزرگ ایرانی به چشم 
می خورد.آیین پایانی دومین دوره 
جایزه آکادمی سینماسینما روز 
شنبه ۱۹ شهریوردر هتل پارسیان 

انقاب تهران برگزار می شود.

مجیــد مجیــدی کارگردان 
ســینما در یادداشــتی فیلــم 
ســینمایی »قصرشــیرین« به 
کارگردانی سیدرضا میرکریمی 
را تحسین کرد.در این یادداشت 
آمده است:»قصرشیرین فیلمی  
است که در بطن خود به مفاهیم 
درخشانی چون مسئولیت پذیری 
در جامعه، تحکیم بنیان خانواده، 
پرهیــز از رذائل اخاقــی و در 
نهایت به تحلیل جایگاه واای زن 
می پردازد و این موضوعات را در 
فضایی صمیمانه و صادق به دور 
از هرگونه پیرایه ای به مخاطبش 
انتقال می دهد.در سینمای ایران 
همواره ترویج اخاق و انســانیت 
از اهمیت فراوانی برخوردار است 
و مسرورم از اینکه این چراغ، در 
آثار برخی از همکارانم پرفروغ تر 
دیده می شــود.روح فیلم تاش 
دارد تا جامعه را به سمت »سامت 
زیستن« سوق دهد و میرکریمی 
چه شــیرین از پس این آزمون ، 
ســربلند بیــرون می آید.فیلم، 
متبحرانه اندیشه تماشاگرش را از 
تلخی ها پاایش و حاوت زندگی 
سالم را به او هدیه می دهد. »قصر 
شیرین« پر از جزئیات نابی  است 
که تنها میرکریمی می توانســت 
از پسش برآید.خســته نباشید و 

دست مریزاد به او و همکارانش . «

بازیگر سریال »گاندو« گفت: از نظر من حضور 
چهره ها ربطی به رونق تئاتر ندارد، چرا که تئاتر ذات 
کامل یافته خودش را دارد، تئاتر هایی بودند که کلی 
بازیگر چهره در آن حضور داشتند، اما درآمدشان 
کفاف هزینه سالن را هم نمی داد.اتابک نادری بازیگر 
ســینما، تئاتر و تلویزیون در گفت وگو با میزان در 
خصوص فعالیت های اخیــرش در عرصه بازیگری 
گفت: پس از ســریال »گاندو« به کارگردانی جواد 
افشــار و تهیه کنندگی مجتبی امینی که به تازگی 
پخش آن از شبکه ۳ به پایان رسید، سریال »سام 
آقای مدیر« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا توانا 
و تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری از شبکه ۲ را در 
حال پخش دارم.وی در همین راســتا ادامه داد: در 
حوزه تئاتر نیز نمایش »مغازه خودکشی« نوشته باقر 
سروش که از رمانی به همین نام نوشته »ژان تولی« 
اقتباس شده است را به کارگردانی علیرضا مهران و 
تهیه کنندگی ســحر مختارزادگان را تا آخر مرداد 
در تئاتر »شهرزاد« بر روی صحنه دارم و همچنین 

مشغول به تمرین نمایش »بازرس« به کارگردانی 
شهرام مقصودی هستم که قرار است در نوزدهمین 
دوره جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از ۲۰ تا 
۲۶ مرداد روی صحنه برود و پس از جشنواره، اجرای 
عمومی خواهد داشــت که من در کنار هنرمندانی 
مانند آناهیتا همتی، افشــین هاشمی و... به ایفای 
نقش می پردازم.بازیگر سریال »گاندو« در خصوص 
نمایش »مغازه خودکشــی« و نقــش خود در این 
مجموعه اظهارکرد: این تئاتر دارای موضوع جذابی 
است و داستان شهری را روایت می کند که مردمانش 
ناامید هستند و انگیزه زندگی ندارند و مغازه ای در 
آن شهر است که ادوات خودکشی می فروشد و من 
در این نمایش، نقش معلم عاشق پیشــه ناامید را 
بازی می کنم و از بازیگران این نمایش می توان به 
وحید آقاپور، نوشــین تبریزی، سوسن مقصودلو، 
سحر مختارزادگان، احسان سخی، فرهاد رشیدی، 
سامان میرحسینی، یاشار نادری و ... اشاره کرد.وی 
در ادامه در خصوص ســریال »سام آقای مدیر« و 

نقش خود در این مجموعه اظهارکرد: داستان این 
مجموعه تلویزیونی در مورد مدرسه ای قدیمی است 
که این مدرســه، یک مدیر جوان و جدید دارد که 
»روزبه حصاری« ایفای ایــن نقش را به عهده دارد 
و قصه حول مشکات زندگی فردی دانش آموزان 
این مدرسه می چرخد که در این  بین من و »داریوش 
فرهنگ« نقش دو معاون این مدرســه را به عهده  
داریم و بســیار خوشــحالم که کار مورد استقبال 
بینندگان قرارگرفته است و مردم در بیرون اظهار 
لطف می کنند و عموما قصه را باورپذیر تلقی کردند 
و همراهی می کنند.مدیر اسبق مجموعه تئاترشهر 
در خصوص مهم ترین مشکل حوزه تئاتر اظهارکرد: 
بنده به  عنوان فعال حوزه تئاتر و کســی که سابقه 
مدیریتی در حوزه تئاتر داشتم باید بگویم که مشکل 
تئاتر ایران نه بودجه و نه سالن است و مشکل اصلی 
آن این است که نگاه ســازمانی و نگاه برنامه ریزی 
شده در تئاتر وجود ندارد و هیچ ارگانی نیست که 
بخواهد تئاتر را پیش ببرد و برنامه ریزی کند؛ ما نه 
تئاتر خصوصی داریم و نه تئاتر دولتی. به این دلیل 
که ما ســاختار تئاتر نداریم و هیچ کمپانی تئاتری 
نداریم و یک شــبه کمپانی تئاتر داریــم که تئاتر 
مستقل در حال انجام آن است چراکه سالنی دارد و 
کارکردش مشخص است حتی در تئاتر دولتی هم 
ساختار مشخصی نداریم و مثالی زدم که مثل یک 
پایانه است که اتوبوس مسافرانش را سوار می کند و 
می رود و بعد اتوبوس دیگری می آید، تئاترشهر به  
عنوان بزرگ ترین تئاتر دولتی محصوات متفاوتی 
را ارائه می دهد.نادری در ادامه تصریح کرد: مدیریت 
تئاتر در تولید تئاتر هیچ نقشــی ندارد و از آن بدتر 
تئاتر های خصوصی که تبدیل به بنگاه شــده اند و 
همه زمان بندی شده، کار می کنند، یک اجرا تمام 
می شود و نیم ســاعت پس  از آن اجرای دیگر آغاز 
می شود و یک ســالن در اختیار ۳ گروه است و این 
چیزی بود که من همیشه در زمان مدیریتم با آن 
مشکل داشتم چراکه گروه نباید شخصیت خود را 
از دست بدهد و اصوا پیکره  سازمانی در تئاتر ایران 
نداریم.بازیگر نمایش »بازرس« در پایان در خصوص 
حضور افراد چهره سینمایی در عرصه تئاتر که اخیرا 
باب شده است، خاطرنشان کرد: از نظر من حضور 
چهره ها ربطی به رونق تئاتر ندارد چرا که تئاتر ذات 
کامل یافته خودش را دارد، تئاتر هایی بودند که کلی 
بازیگر چهره در آن حضور داشت، اما درآمدش کفاف 
هزینه سالن را هم نمی داد و همان طور که تئاتری را 
دیده ایم که چهره ای در آن نبوده، اما فروش خیلی 
خوبی داشته است، چراکه تئاتر ذاتا خوب است، البته 
که نمی شود منکر تاثیر حضور چهره های سینمایی 
شد، ولی من معتقد بر این نیستم که صرفا حضور 

چهره ها به رونق تئاتر کمک می کند.

رئیس انجمن  فیلمنامه نویسان مطرح کرد
تعیین نرخ  دستمزد 

فیلمنامه نویسان  سینما
انجمــن فیلمنامه نویســان نــرخ کف 
دســتمرد نــگارش فیلمنامــه فیلم های 
ســینمایی را ۸۰میلیــون تومــان و نرخ 
دســتمزد نگارش هر قســمت ســریال 
را ۱۵میلیــون تومــان تعییــن کــرد.

مهــدی ســجاده چی )رئیــس انجمــن 
فیلمنامه نویسان( با اشــاره به تعیین نرخ 
کف دســتمزد فیلمنامه نویســان از سوی 
انجمن فیلمنامه نویسان ســینمای ایران 
به ایلنا گفــت: به صورت کلی در ســینما 
نمی توان برای فعالیت ها نرخ تعیین کرد. 
اما بر مبنای عرف و وضعیــت اقتصادی و 
همچنین دستمزدهایی که قبا داده شده و 
دستمزدهایی که در سایر صنوف پرداخت 
می شــود ما به یک رقم تقریبی رسیدیم و 
این رقم تقریبی را به عنوان رقم پایه و کف 
تعیین کردیم.وی ادامه داد: البته به خوبی 
می دانیم کــه بســیاری از تهیه کنندگان 
به خصــوص تهیه کننــدگان تلویزیــون 
و صداوســیما ارقام موردنظــر را پرداخت 
نمی کننــد و حتــی تلویزیون به شــکلی 
لجبازانه چند ســال اســت که از باابردن 
دســتمزد فیلمنامه نویســان خــودداری 
می کند و می خواهــد کل صرفه جویی در 
هزینه های تولیــد را از طریق چند میلیون 
تومان دســتمزدی که به فیلمنامه نویسان 
می دهد، تامین کنــد که رفتار غیرمنطقی 
است.ســجاده چی افزود: هدف اصلی ما از 
تعیین کف دستمزد برای فیلمنامه نویسان 
این بود که یک سند در اختیار داشته باشند 
که براساس آن سند صنفی بتوانند قدرت 
چانه زنی خود را افزایش دهنــد و بتوانند 
دســتمزدهای عادانه تری بگیرند.رئیس 
انجمن فیلمنامه نویســان دربــاره تعیین 
رقم ۸۰میلیون تومان برای یک فیلم بلند 
ســینمایی و همچنین ۱۵میلیون تومان 
برای هر قسمت ســریال گفت: تمامی این 
ارقام براســاس بررســی یک دوره زمانی 
ســه ســاله تعیین شــد دوســتان ما در 
انجمن فیلمنامه نویسان از سال ۹۵ تا ۹۸ 
دســتمزدهای همکاران را بررسی کردند 
و با توجه به دســتمزدهای سایر صنوف به 
یک رقم تقریبی رســیدیم. البته این رقم 
پایین تر از رقم فیلمنامه هــای تجاری در 
سینما است و حتی گاهی فیلمنامه نویس 
به دلیل اینکه در شرایط اقتصادی قرار دارد 
از این رقم نیز کمتر دریافت می کند، ولی 
به دلیل حجب و حیایــی که دارد این ارقام 
را اعام نمی کند.وی ادامه داد: البته در این 
تعیین نرخ دستمزد ما کف دستمزدها را در 
نظر گرفتیم و اصا نخواستیم تورم واقعی 
را محاســبه کنیم و یا اینکه مثا دستمزد 
خود را با دستمزد بازیگران مقایسه کنیم. 
بلکه سعی کردیم ارقامی را اعام کنیم که 
وقتی در بودجه یک فیلم سرشکن می شود 
باعث افزایــش هزینه های تولید نشــود و 
تهیه کننده مجبور نشود که درخواست های 
عجیبی از فیلمنامه نویس داشــته باشــد 
و ســینما وارد مسیری شــود که ما به آن 
ابتذال می گوییم. از ســوی دیگر اگر ارقام 
کمتر از این اعام می شد به شانیت سینما 
لطمه وارد می شــد زیرا وقتی هزینه تولید 
یک فیلم حداقل دو میلیارد تومان اســت 
نباید دستمزد فیلمنامه نویس بسیار پایین 
باشد.ســجاده چی درباره ضمانت اجرایی 
نرخ های اعام شده و اینکه فیلمنامه نویسان 
چگونه می تواننــد از این نرخ بــرای دفاع 
از حق خود اســتفاده کننــد، گفت: همه 
فیلمنامه نویسانی که عضو انجمن هستند 
و یا عضو انجمن نیستند، می توانند اگر در 
بحث قراردادها و مســائلی دیگر با مشکلی 
مواجه شدند و یا شکایتی داشتند می توانند 
به ما مراجعه کنند و ما از روش هایی که با آن 
آشنا هستیم و اکثرا غیررسمی است سعی 
می کنیم تا احقاق حق کنیــم و در این راه 
بزرگترین یاور ما رسانه ها هستند.انجمن 
فیلمنامه نویســان برای نگارش فیلمنامه  
ســینمایی مبلغ ۸۰میلیون تومان، برای 
نگارش هر قســمت فیلمنامه  سریال های 
تلویزیونی مبلغ ۱۵میلیون تومان و برای هر 
قسمت فیلمنامه  سریال های رسانه خانگی 
مبلغ ۳۰میلیون تومان دستمزد را به عنوان 

نرخ کف  تعیین کرده است.

مهرجویی به آکادمی 
سینماسینما پیوست

مجید مجیدی از 
»قصرشیرین«  نوشت

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

رقابت تنبورنوازان جوان  در رودکی 
 افزایش  کیفیت و  کمیت

بخش تنبورنوازی در ســیزدهمین جشنواره موسیقی جوان 
پنجشــنبه در میان اســتقبال هنرجویان برگزار شد.به گزارش 
تسنیم، سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان این روزها در 
تاار رودکی در حاا برگزاری اســت. پنجشنبه دهم مرداد، این 
جشــنواره میزبان تنبورنوازان بود.کودکان و نوجوانان و جوانانی 
به جشــنواره آمده بودند که به راســتی کیفیت کارشان باا بود. 
بیشتر شــرکت کنندگان تســلط کافی به سازشــان داشتند و 
مقام های تنبور را به خوبی می نواختند. کیفیت اجراها به حدی 
بود که پس از پایان بخش نخســت اجراها که گروه ســنی الف 
بودند؛ علی اکبر مرادی خطاب به حاضران در سالن گفت: »از نظر 
من تمام شــرکت کنندگان در این بخش اول هستند. تفاوت هر 
کدام از این شرکت کنندگان بیشتر از نیم نمره نبود. همه خوب 
بودند.به خانواده های این عزیزان تبریک می گویم. خانواده ها باید 
بدانند که نفرات برتر تنها با اختافی اندک انتخاب می شــوند.« 
هر شــرکت کننده در آغاز اجرایش می بایست بداهه ای براساس 
مقام های تنبور داشته باشد. این استراتژی برای جشنواره، نشان 
می دهد که تصمیم گیرنــدگاِن این رویداد تــاش می کنند تا 
نوازندگان و شرکت کنندگان را به سمت نوآوری و آزادی انتخاب 
ببرند. بسیاری از شرکت کنندگان ترجیح داده بودند که دو مقام را 
انتخاب کنند و براساس آن دو مقام پنج دقیقه بداهه نوازی کنند.

بخش دیگری از آزمون به اجرای یک یا دو مقام خاص اختصاص 
داشــت. در این بخش داوران بودند که مقاِم مورد نظر را انتخاب 
می کردند و شــرکت کننده می بایســت آن مقام را بنوازد.بخش 
دیگری از اجرای تنبورنوازان به شناخت تئوری موسیقی اختصاص 
داشت.در این بخش پرسش هایی درباره  تاریخچه تنبور و شناخت 
بزرگان تنبورنوازی در مناطق مختلف مطرح می شد. داوران در 
این بخش درباره کوک های تنبور و انواع قطعه های مختص این 
ساز سوااتی داشتند که با شــرکت کنندگان مطرح می کردند.با 
اینکه شرکت کنندگان در این بخش تعدادشان زیاد بود، اما داوران 
با حوصله به تمام اجراها توجه کردند و اجرای شرکت کنندگان 
در بخش های مختلف را بررسی کردند.حاا شرکت کنندگان در 
بخش تنبور باید صبر کنند تا نتایج این ساز در بخش های سنی 
مختلف اعام و تکلیف برگزیدگان مشخص شود.شرکت کنندگان 
در قالب سه گروه سنی الف، ب و ج از ساعت ۹ تا غروب پنجشنبه 
در نوبت های مختلف به رقابت پرداختند.گروه سنی الف - بخش 
اول: رها افضلی، سیدسارینا مرادی، کیان ناصری، مهدی بابایی، 
رومینا نوروزی، ایلیا محمدی، امیرســام رضــوی، دریا کاکائی، 
دنیا کاکائی و سارا کاکائی.گروه ســنی الف – بخش دوم: حافظ 
کریمی، وریا کریمی، سید ســیروان رستمیان، بنیامین گراوند، 
اهورا افراز، سیده غزل شفیعی و سید فرهاد فرهادی.گروه سنی 
ب: مهدی مریدی، مهدی مرادی، همایون کاکی، جهاندار ملکی، 
مهرشاد دوامی، سیدامیر حســینی و امیر مرادی.گروه سنی ج: 
سهیل رستمی، مصطفی عزیزی، سید نوید کمری باغزینبی، علی 

مومیوند، نیما محمدی، پیمان موایی و حسنا فتحی.
 بخش  آواز و تنبور

گروه سنی الف: حامد طاهری میرحصاری، پژمان طاهری نیا، 
بردیا اکابری، کسری کاکائی و کامیاب چراغی افضل.گروه سنی ب: 
پدرام طاهری نسب، برزو امیریان، سپهر ذوالنوری، سجاد رضایی، 
ایوب رضایی و جهاندار ملکی.گروه سنی ج: فرزین زهری صحنه، 
سجاد عائی فر، افشین براک، جهانگیر مرادی وند و سعید کرمی 
راد.جشنواره موسیقی جوان و بخش تنبورنوازی، فقط برای رقابت 
تنبورنوازان نیست. تا کمتر از سه هفته دیگر و در روزهای ۲۸ و ۲۹ 
مردادماه در خانه تنبور جشنواره ای با عنوان »کهن آواهای تنبور« 
برگزار می شود. در آنجا هم نوازندگان تنبور در بخش های مختلف 

به رقابت می پردازند.

فریبا  متخصص:
 مردم  حوصله نمایش های
 رادیویی بلند را ندارند

فریبا متخصص عصر حاضر را عصر کوتاه گویی و گزیده گویی 
دانســت و از تولید نمایش های کوتاه رادیویی استقبال کرد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو، این 
بازیگر خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به صورتی است 
که مردم مانند گذشــته حوصله گوش کــردن به نمایش های 
رادیویی بلندمدت را ندارند و دوســت دارند در کمترین زمان 
ممکن به نتیجه گیری برســند.این هنرمند با اشاره جشنواره 
نوایش با موضوع نمایش های کوتاه رادیویی، خاطرنشان کرد: 
اصوا جشــنواره هایی که درخصوص نمایــش کوتاه رادیویی 
باشد را دوســت دارم؛ چرا که به دلیل زمان کوتاهشان، فرصت 
گوش کردن را به مخاطــب می دهند.متخصص اضافه کرد: در 
حال حاضر شــرایط به صورتی اســت که مردم مانند گذشته 
حوصله گوش کردن بــه نمایش های رادیویــی بلندمدت را 
ندارند.او به عاقه مندان به شــرکت در بخش مردمی توصیه 
کرد: اولین چیزی که شــرکت کنندگان این بخش باید در نظر 
بگیرند این اســت که ۸۰ درصد یک نمایش خــوب رادیویی، 
متن آن است؛ چرا که اگر متن حرفی برای گفتن داشته باشد 
مطمئنا می تواند با بازی هنرمندان قابل شنیدن شود، دومین 
مســاله ریتم و ضرباهنگ خوب اســت و اینکه هر چه داستان 
به زندگی خودمان نزدیک تر باشد، باورپذیرتر می شود.وی در 
پایان تاکید کرد: بخش مردمی جشــنواره »نوایش« می تواند 
موقعیت مناسبی باشد برای کسانی که دوست دارند توانایی شان 
را در زمینه تولید نمایش های کوتاه رادیویی محک بزنند و باید 
بگویم که من شخصا به این بخش عاقه دارم؛ چرا که به دلیل 
بکر بودن آثار، با نوآوری های جذابی در آن روبه رو می شــویم.

این روزها رادیو نمایش در حال جمع آوری آثار بخش حرفه ای 
و مردمی برای شرکت در سومین جشنواره نمایش های کوتاه 
رادیویی »نوایش« است و عاقه مندان می توانند برای دریافت 
www. فراخوان و نیز شــرکت در این جشــنواره به ســایت

radionamayesh.ir مراجعه کنند.

طبق اعام امور بین الملــل اداره کل 
هنرهای نمایشی، ۷۰ اثر متقاضی شرکت 
در بخش بین الملل بیســت و ششــمین 
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شده اند.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای 
نمایشــی، طبق گزارش امــور بین الملل 
ایــن اداره کل تا تاریخ ۹ مــرداد ۹۸، ۷۰ 
اثر نمایشِی متقاضی شــرکت در بخش 
بین الملل بیست و ششــمین جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان بــه دبیری مجید 
قناد، دریافت شده است که از این تعداد ۵۰ 
اثر برای بررسی در اختیار هیات انتخاب 
آثار قرار گرفته است.کشورهای متقاضی 
شرکت در بیست و ششــمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر کــودک و نوجوان که 

تاکنون آثار نمایشی خود را ارسال کرده اند 
از ۵ قاره هستند و عبارتنداز: ایتالیا، آلمان، 
کره جنوبــی، برزیل، آفریقــای جنوبی، 
گرجستان، یونان، فرانســه، مجارستان، 
روسیه، رومانی، هلند، ارمنستان، اسپانیا، 
قرقیزســتان، مالزی، ترکیه، روسیه  و...از 
جمله نکات حائز اهمیت در انتخاب آثار، 
کیفیت هنری نمایش های کودک و جنبه 
آموزشی و سرگرمی آنها برای کودکان و 
نوجوانان است. امور بین الملل جشنواره در 
تاش است تا بتواند با انتخاب آثار فاخر بر 
کیفیت هنری آثار انتخابی بیفزاید.بیست و 
ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان به دبیری مجید قناد از ۱۹ تا ۲۴ 

آبان در همدان برگزار خواهد شد.

 ۷۰ اثر متقاضی شرکت 
در بخش بین الملل جشنواره تئاتر کودک 

کوتـــاه
                       تجدید آگهی فراخوان عمومی ) نوبت دوم (
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اتابک  نادری: 

حضور چهره ها ربطی  به رونق تئاتر ندارد

حمید شــاه آبادی اعتقاد دارد 
رادیو همیشــه به اندازه توان خود 
در زمینه آموزش،  تربیت و پرورش 
قدم برداشته و چشمه جوشان رادیو 
را جاری و ســاری نگه داشته است.

به گزارش تسنیم، رادیو جزو یکی 
از تاثیرگذارترین رسانه هاســت که 
تا قبل از مطرح شــدن تلویزیون و 
تلویزیونی ها، قدرت و نفوذ غیرقابل 
تصــوری در میان مردم داشــت و 
البته هنوز هم رادیویی های اصیل، 
شــنوندگی را به بینندگی ترجیح 
می دهند. رادیو امــروز درگیروداِر 
فضای مجازی و شبکه های متعدد 
ماهواره ای، مخاطبان خاص خودش 
را دارد. حمیــد شــاه آبادی معاون 
صدا این روزها در غِم از دست دادن 
هنرمنــد بــزرگ و ارزشــمندی 
همچون استاد حســین آهی، مثِل 
دیگر رادیویی ها، عزادار اســت. او 
ترجیح داد دراین شــرایط درباره 
تربیت نیروی انســانی در سازمان 

صداوسیما صحبت کند.معاون صدا 
تصریح کرد: همیشه دغدغه تربیت 
نیروی انســانی توانمند و کارآمد، 
وجود داشته و هست. همیشه هم در 
این زمینه  کارهایی انجام شده است. 
وقتی یک گوهری از دست می رود 
انســان آنقدر از داغ او سلمه دارد و 
عزادار است خیلی نمی تواند جای 
خالی امثال آن نیروی ارزشمند را پُر 
شده بداند. دو شیوه برای جایگزینی 
یا اصطاحا پرورش نیروی انسانی 
توانمند و کارآمد وجود دارد. یکی 
استادی داشته باشیم که پایگاه تولید 
و تربیت چنین نیروهایی باشــد و 
یکی هم روش اســتاد و شاگردی 
است.وی با اشاره به اینکه همیشه 
چشمه جوشان رادیو جاری و ساری 
بوده و هست، تاکید کرد: بخش های 
آموزشی سازمان صداوسیما و مراکز 
آموزشی در همه معاونت ها خصوصا 
معاونت صدا وجود داشــته و دارد. 
همچنین در دانشــگاه صداوسیما 

هم اموِر آموزش به طور جدی دنبال 
می شود. در عین حال رادیو همیشه 
به اندازه توان خود در زمینه آموزش،  
تربیــت و پرورش قدم برداشــته و 
چشمه جوشــان رادیو را جاری و 
ساری نگه داشته اســت. همیشه 
در این راستا توانســته گوهرهای 
ارزشمندی را تربیت کند.شاه آبادی 
درباره طریقه آموزش به سبک استاد 
و شاگردی، گفت: شیوه دوم تربیت 
و آموزش ما استاد و شاگردی است 
که مکمل روِش آموزش اولیه است. 
مکمل این کار هست و آموخته ها را 
انجام می دهد. اان در رادیو هر دو 
شیوه انجام است. وقتی یک گوهری 
قطره قطره در پَِس ۳۰، ۴۰ ســال 
تجربه علم آمــوزی از دنیا می رود 
خیلی راحت نمی توان جای او کسی 
را معرفی کرد. به حمدا... این مسیر، 
مسیری است که تاش شده در آن 
راستا نیروهای ارزشمندی تربیت 
شوند.وی با اشــاره به تاثیرگذاری 

نیروهای پیشکسوت و در عین حال 
توجه به جوان گرایی، خاطرنشــان 
کرد: کسانی که این روزها ما آن ها را 
از دست می دهیم در دوران سختی 
رشد کرده اند و همین سختی دوران 
رشدشــان از آن ها چنیــن عناصر 
آب دیده ای ایجــاد کرده و به وجود 
آورده اســت. شــاید امروز به نوع 
دیگری این سختی ها وجود دارد و 
امیدواریم که در آینده ای نه چندان 
دور این چشــمه باز هم بجوشــد.

معاون صدا در پایان خاطرنشــان 
کرد: حقیقتا رادیو بــدون برخی از 
پیشکسوتان معنی و هویتی ندارد. 
در واقع این افراد شناســنامه رادیو 
هســتند و مردم منتظرند صدای 
آنها را بشــنوند.در عین حال برای 
جوانگرایــی، کارگروه ها و کارهای 
آموزشی ویژه ای مدنظر قرار دادیم 
تا در راستای توجه به پیشکسوتان،  
جواناِن کارآمد و توانمندی را هم به 

رادیو و تلویزیون معرفی کنیم.

معاون  صدا: 
مردم همیشه منتظر شنیدن صدای  پیشکسوتان  هستند
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 فعالیت های شما حوزه گسترده  ای را شامل 
می شود. در کنار نگارش داستان کوتاه و رمان برای 
بزرگساان، در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، 
همچنین پژوهش ادبی فعالیت دارید. در کار نشر 
هستید، فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای دارید 
و به اعتبار تحصیات و مسئولیت ها، چهره ای 
آکادمیک یافته اید. پیش از هرچیز، جنبه های 
مختلف زندگی حرفه ای محمدحسین محمدی از 

نگاه خود او چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ 
 همه  این کارها و برخی کارهای دیگر، مثا کار در 
چاپخانه، ویراستاری  یا کارهای گرافیک چاپی، از این 
جهت بوده ا ند که می خواستم کار بهتری ارائه دهم؛ اما  
در افغانستان کسی نبود تا برخی از این کارها را خوب 
انجام دهد، آن طور که انتظار داشتم. پس ناچار خود 
وارد آن عرصه ها شد  م تا بر کارها نظارت داشته باشم. 
البته مدتی است که تاش دارم برخی از مشغولیت هایم 
را کم کنم تا بیشتر بتوانم داستان بنویسم. در کنار 
نوشتن داستان پژوهش ادبی مهمترین عرصه  ای است 
که با عاقه به آن می پردازم. سال ها است که دیگر برای 
کودکان  نمی نویسم، اما هنوز  کتاب  های منتشرناشده ای 
در آن حوزه دارم. من با نوشتن برای کودکان  به دنیای 
ادبیات وارد شدم و بعد خودم را در ادبیات بزرگساان 
یافتم. پرداختن به ادبیات کودک از ناچاری بود؛ شاید 
 نوعی احساس وظیفه! چون کسی نبود که برای کودکان 
افغانستان بنویسد. هنوز هم نیست  و عده ای که به کتاب 
کودک می پردازند، گمان می کنند چون نوشتن برای 
کودک ساده است، می نویسند. من درست از این جهت که 
گمان می کنم نوشتن برای کودک دشوار است، کم کم از 
آن فاصله گرفته  ام. شاید چون خیلی از کتاب  های کودکم 
هنوز منتشر نشده اند، دیگر انگیزه  نوشتن نیافتم و...      در 
افغانستان مشکل تصویرگری داریم و هزینه های باای 
انتشار کتاب کودک هم مانع دیگری است. اما کارهای 
دیگر، مثا نشر، موجب شده اند که کمتر داستان بنویسم. 
»پایان روز« پس از هشت سال داستان ننوشتن، نوشته 
شد؛ آن هم در کمتر از دو هفته. در آن دو هفته همه  
درگیری های دیگر را کنار گذاشتم و فقط نوشتم. 
خوشبختانه مکتب ها هم تعطیل بود و من از شغل معلمی 
هم آسوده. پرداختن به همه  این کارها موجب شده اند که 
نتوانم به طور حرفه ای به یکی از آنها بپردازم. در تهران 
که بودم، در کنار تحصیل برای تأمین مخارج زندگی به 
صورت پاره وقت به کار و نوشتن در  مطبوعات روی آوردم. 
در کابل به تدریس در دانشگاه و کار در چاپخانه  روی 
آوردم. در سوئد هم سه سال است که به عنوان معلم کار 
می کنم تا چرخ زندگی بچرخد و نمی دانم شاید سال دیگر 
ناچار باشم به شغل دیگری روی آورم تا زندگی بچرخد 
و بتوانم به دیگر عاقه مندی هایم بپردازم و اگر فرصتی 

دست دهد  داستان بنویسم. 
 شما در افغانستان، ایران یا سوئد، هرجا که 
تا به حال زندگی کرده اید، داستان هایتان را به 
زبان فارسی نوشته اید. ولی وقتی از زبان فارسی 
آثار شما صحبت می کنیم، عما به چیزی متفاوت 
از زبان فارسی در ایران اشاره داریم و این درحالی 
است که آثار شما در ایران منتشر می شود و 
خوانندگان ایرانی، بخش قابل توجهی از مصادیق 
مفهوم روایت شناختی »خواننده ضمنی« برای 
شما هستند. این وضعیت ناشی از چیست؟ چون 
جایی گفته اید که زبان فارسی شما در آثارتان با 
فارسی رایج در افغانستان هم تفاوت دارد. پس 

این زبان از کجا می آید؟
زبان داستان هایم زبانی است که با آن گپ می زنم؛ 
زبانی است که مادر و مادرکانم که در بلخ زاده شده اند، 
با همان زبان گپ می زنند و آن را در زندگی و محیط 
آموخته اند و من نیز زبان را از آنها آموخته ام . می توانم 
گفت بیشترین تأثیر را در روند زبان آموزی ام مادر و 
مادرکانم داشته اند.  مادرکانم که چندسال پس از ما 
به ایران آمد و من کودکی بیش نبودم، وقتی با مادرم 
صحبت می کرد، دوست داشتم در گوشه ای بنشینم 
و فقط بشنوم. واژه هایی که به کار می بردند و گویش 
متفاوت شان برایم همیشه شیرین بود. واژه هایی که در 
زندگی روزمره و کتاب های مکتب در مشهد نمی  شنیدم 
و نمی خواندم شان.  ولی زمانی که به نوشتن روی آوردم 
و گاه متن های قدیمی  را مرور می کردم، انگار متن ها را 
پیش از خواندن شان از زبان آنها  شنیده بودم.   هر دو سواد 
خواندن و نوشتن ندارند،  ولی هنوز که به مشهد می روم، 
دوست دارم از آ نها بشنوم.  زندگی و درس خواندن در 
ایران نیز موجب شد که به تفاوت های گویشی و تا حدی 
ساختاری فارسی رایج در ایران و افغانستان پی ببرم و 
این تفاوت وارد نثر داستانی ام شد. یعنی تاش کردم 
از قابلیت های زبان فارسی در دو کشور سود ببرم که 
به گمانم بسیاری از نویسنده ها به آن توجه نکرده اند.  از 
سوی  دیگر،    زبان شخصیت ها نیز بر زبان داستان تأثیر 
می گذارند. از این رو در سه رمان کوتاهم  با زبان برخورد  
متفاوت تری داشته ام. در هنگام نوشتن  شخصیت و زبان 
و دایره  واژگانی اش برایم مهم است. یعنی تاش می کنم 
توجه داشته باشم که شخصیت کیست و در کجاست و 
با زبان چه برخوردی دارد. از این نظر در هنگام نوشتن 
هیچ گاه به خواننده ای که داستان را خواهد خواند، 
توجه ندارم و نداشته ام، به ویژه که خواننده  امروز بیشتر 

ساده خوان شده و می خواهد بی درگیری ذهنی داستان 
بخواند. دست کم نمی خواهد زبان درگیری ذهنی اش 
بشود. شاید برخی گمان کنند که این رویکرد تعداد 
خواننده های داستان هایم را کم می کند. شاید از نظر 
تئوری درست باشد، اما در عمل دیدم، خواننده ها نیز 
با زبان داستان هایم  برخوردی متفاوت تر داشته اند. 
برای همین می توانم گفت تعداد خواننده های غیربومی 
داستان هایم بیش از خواننده های بومی  بوده اند.  
برای  خواننده های بومی داستان هایم نیز زبان جالب 
بوده است، چون این زبان را در داستان های دیگر 
نویسنده های افغانستان کمتر دیده اند، چون بسیاری 
از نویسنده ها وقتی قلم به دست می گیرند تا بنویسند، 
تاش می کنند که به زبانی رسمی و معیار بنویسند، چون 
با زبان   برخوردی ابزاری دارند و خواننده  فر ضی شان نیز. 
 در اثر جدید شما، یعنی »پایان روز«، که 
کتاب سوم سه گانه تان است، مساله مهاجرت 
به شکلی پررنگ تر و موثرتر نسبت به سایر 
آثارتان مطرح می شود. می دانم در جایگاه یک 
نویسنده اهل افغانستان که در ایران و سوئد 
زندگی کرده اید به سواات زیادی درباره مهاجرت 
پاسخ داده اید؛ اما می خواهم بپرسم که حضور این 
مقوله در »پایان روز« به ضرورت داستان بوده که 
قسمتی از آن در تهران می گذرد یا این داستان 

وسیله ای بود برای پرداختن به این موضوع؟
به نظر خودم به ضرورت داستان است و نه برای 
پرداختن به مهاجرت. البته چون »اَیا«   در ایران   یک 
مهاجر است و شرایط خاصی دارد، و داستان بخشی از 
آوارگی مردم افغانستان را  هم بیان می کند، به مسائل 
مهاجرت نیز پرداخته ام، اما مسأله  اصلی داستان و »اَیا« 
مهاجرت نیست. یعنی فقط به قصد پرداختن به مهاجرت 

به داستان »اَیا« نپرداخته  ام.
 پس چرا تابه حال به این موضوع نپرداخته اید؟ 
درحالی که به واسطه زندگی در ایران، مهاجرت 
تجربه ای است که شما از کودکی در متن آن 

قرار داشتید.
البته این حرف شما نیز درست است که برآمدنم از 
ایران موجب شده بتوانم به این بخش از زندگی »اَیا« 
بپردازم، اما همان طور که اشاره کردم، مسأله  اصلی 
 بخش »اَیا« مهاجرت نیست و رابطه  تنگاتنگی با بخش 
»بوبو« دارد و مسأله  اش چیزی دیگر است. درست است 
که زند  گی ام از کودکی در مهاجرت گذشته و همیشه 
با مسائل مهاجرت درگیر بوده ام و  بر زندگی ام تأثیر 
گذاشته اند؛ اما هنوز هم مسائل جاری در داخل افغانستان 
بیشتر زندگی و ذهنم را به خود اختصاص می دهند. 
مهاجرت موجب شده است به امکاناتی دست یابم تا 

بنویسم، اما برای ما مردم مسائلی مهمتر از مهاجرت است 
که ما  را به خود مشغول می دارد و آن چرایی مهاجرت 
و آوار  گی است؛ مسائل مهاجرت پس از آن است. هنوز 
نمی دانم کی به مهاجرت خواهم پرداخت، حتی مهاجرت 
به ایران. البته مانند »پایان روز«  از مسائل مهاجرت نیز 

دور نبود ه ام. 
 آثار داستانی شما چه مانند قسمت هایی 
از »پایان روز« در ایران جریان داشته باشند چه 
در افغانستان، معموا متضمن رویکرد انتقادی 
منحصربه فردی نسبت به شرایط سیاسی و 
اجتماعی که در داستان مطرح می شود نیستند. 
به عبارت دیگر، به ارائه تصویر و شرح وضعیت 
موجود بسنده می کنند که البته اقدامی حائز 
اهمیت و نخستین گام برای حل مسأله است؛ 
ولی حاا که تغییرات شتاب گرفته و مذاکرات 
صلح با طالبان در جریان است تصمیم ندارید 

گام دیگری بردارید؟
در داستان  هایم هیچ گاه  به طور مستقیم به سیاست 
نپرداخته ام. منظورم موضع گیری بی پرده است. اگر چه  

همیشه با آن درگیر بوده  ا م و سیاست در داستان  هایم 
حضور دار د، اما چرایی واقعه برایم مهمتر بوده است و 
تاش کرده ام این چرایی را بدون قضاوت به نمایش 
بگذارم. به نظرم کار نویسنده موضع گیری در داستان 
نیست. نویسنده می تواند در خارج از داستان هایش 
موضع گیری  های سیاسی مستقیم هم داشته باشد که 
به نظرم کار اصلی نویسنده نیست. کار اصلی نویسنده 
نوشتن داستان و بررسی موقعیت و نمایش اوضاع 
است. این سروصدای مذاکره با گروه طالبان نیز از همان 
موردهایی است که نویسنده می تواند نسبت به آن 
موضع گیری مستقیم داشته باشد، مانند یک سیاستمدار 
 یا مانند هرکسی که با اوضاع سیاسی و اجتماعی 
افغانستان درگیر است، اما کار من فقط این نیست. اگر چه 
به گمانم این مذاکرات نیز تا حال بیشتر بازی  سیاسی بوده 
و... اما به گمانم رمان »ناشاد« رمانی سیاسی نیز هست. 
یا حتی »پایان روز« و یا داستان  های کوتاه »مردگان« 
و »دشت لیلی«. نمی دانم شاید پرسش  شما را خوب 

متوجه نشده  ام. به ویژه منظور از »گام دیگر« را.
 منظور من از گام دیگر، همان است که 
خودتان در بخشی از جواب به آن اشاره کردید: 
قضاوت. توصیفی که در جواب تان از مذاکرات 
صلح ارائه دادید، همان گام دیگر است که در 
آثارتان به آن نمی پردازید. البته از پاسخ شما 
این طور برمی آید که این ویژگی در آثارتان به 
سبب تعریفی است که از موقعیت نویسنده در 
ذهن دارید. چه درباره مقوله مهاجرت و چه 
اوضاع سیاسی و اجتماعی، گفتید آنچه برای 
شما اهمیت دارد چرایی این مسائل است. 
پرسش اینجاست که: پس از ارائه تصویر از 
وضعیت موجود یا به قول شما پرداختن به 
چرایی مسأله، باید چه کار کرد؟ آیا پس از آن هم 

مسئولیتی را متوجه نویسنده می بینید؟ 
نویسنده مصلح اجتماعی یا سیاسی نیست. نویسنده، 
نویسنده است. نویسنده از درد می نویسد. نویسنده 
از انسانیت می نویسد و از حرمان ها و بدسگالی ها... به 
گمانم این مهمترین کار نویسنده است. خواننده ها و 
منتقدان وقتی داستان را می خوانند، به موضع نویسنده 
پی خواهند برد. دیگر نیازی به صدور بیانیه  سیاسی یا 
اجتماعی نیست. با پرداختن منتقد به اثرش، با توجه به 
رویکرد اجتماعی یا روان شناسی و... و خواننده با دیدن 
خود در آیینه  داستان... مهمترینش انعکاس داستان و 
وقایع در ذهن خواننده است. خواننده ای که در  جامعه 
زندگی می کند و با مسائل آن درگیر است، خود و جامعه 
را در داستان نویسنده می یابد.  به گمانم مهمترین کاری 
که نویسنده با اثرش انجام می دهد، آگاهی دادن است و 
فرهنگ سازی. این آگاهی دهی است که موجب می شود 
یک اثر ادبی تأثیرگذار باشد. اگرچه با تعداد خواننده های 
داستان در کشورهای ما این آگاهی دهی اندک و به مرور 
و حتی غیرمستقیم است. بیانیه های سیاسی نویسنده 

نوشتن بر یخ است و اثرش  سنگ نوشته  ای که می ماند.
 با مقدمه و انتخاب شما، مجموعه داستانی 
با عنوان »داستان زنان افغانستان« به انتشار 
رسیده است. خودتان هم داستان بلندی به نام 
»ناشاد« دارید که در ایران با عنوان »سیاسر« 
منتشر شده و شخصیت اصلی آن یک زن است. 
این داستان، یکی از معدود تصاویر موجود از زن 
در دوره طالبان را در متن خود دارد. این طور به 
نظر می رسد که حوزه زنان، خصوصا در افغانستان، 

از عاقه مندی ها یا شاید دغدغه های شماست.
حضور زن در داستان هایم از همان ابتدا بوده است. 
بسیار  پیش از این   سروصداهای سیاسی درباره  زنان و 
حقوق  زنان و...  و سخت مخالف این سروصداها و این گونه 
رویکرد به مسائل زنان هستم، چون برخوردهایی 
سطحی و سیاسی هستند.  حضور زنان در داستان هایم 
در ابتدا ناخودآگاه بود و سپس آگاهانه. شاید چون 

کودکی و نوجوانی ام بیشتر در محیطی زنانه گذشته 
است. به نظرم درباره  مسائل زن افغانستانی  هنوز هم 
آثار اندکی داریم. تاش کرده ام در کتاب »داستان زنان 
افغانستان« رویکردی پژوهشی به روند داستان نویسی 
زنان افغانستان داشته باشم. زنان افغانستان بسیار 
بعدتر از مردان به نوشتن داستان روی آوردند و برای 
همین احساس کردم نیاز است برای معرفی و روند 
داستان نویسی آنها کار مستقلی  انجام شود. البته 
نویسنده های زن خوبی در افغانستان داریم. سپوژمی 
زریاب در داستان نویسی افغانستان نویسنده  مهمی است. 
من البته در کتابم رویکردی ادبی و تاریخی داشته ام، اما  
درباره   ادبیات زنان   و مسائل زنان افغانستان زمینه های 
بسیاری وجود دارد که باید به آنها پرداخت و امیدوارم 
دیگران بپردازند. من در حد توانم پرداخته ام، اما در 
داستان هایم همان طور که تا حال زن  و مسائل مربوط به 
او بخشی را به خود اختصاص داده  ، در آینده نیز به گمانم 
چنان خواهد بود. البته نه به این دلیل که زن و مسائل 

مربوط به او جذابیت های ظاهری بیشتری دارد. 

 شما تجربه کار نشر در افغانستان، ایران 
و سوئد را دارید. جایی خواندم که گفته بودید 
فراهم کردن زمینه انتشار آثار نویسندگان و 
شاعران جوان که از طریق انتشارات »تاک« در 
افغانستان صورت می گیرد، یکی از مشغله های 
اصلی شما در سال های اخیر بوده. درباره سخت و 
آسان این تجربه بگویید که در این سه کشور چه 

تفاوت هایی باهم دارد؟
بله، من و همسرم زکیه میرزایی که مدیرمسئول 
انتشارات »تاک« است، »تاک« را با هدف پرداختن 
به ادبیات افغانستان بنیاد نهادیم  و تا امروز نزدیک به 
۲۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده ایم. این روزها نیز زکیه 
در کابل درگیر کتاب  های تازه منتشرشده است. البته 
نه تنها کمک به انتشار آثار نویسنده ها و شاعران جوان 
که انتشار کتاب  های نویسنده های  قدیمی نیز مورد توجه 
ما بوده است. اما انتشار آثار نویسنده های جوان مشکل تر 
است، چون ناشناخته اند و هنوز به عنوان نویسنده معرفی 
نشده اند و این فروش کتاب های شان را خیلی پایین 
می آورد.  انتخاب کتاب ها نیز دشوار است. در افغانستان 

متأسفانه چون نشر سیستم درستی  نداشته و هرکس پول 
داشته کتابش را بی هیچ نظارت حرفه ای  منتشر کرده، 
وضع چاپ و انتشار و بازار  کتاب های ادبی  بسیار آشفته 
است.  این آشفتگی بر کیفیت آثار ادبی نیز تأثیر گذاشته.  
همه  تمرکز فعالیت های انتشاراتی »تاک«  در افغانستان 
 بوده است. ما کتاب ها را در اینجا آماده می کنیم و  در کابل 
چاپ و توزیع می شوند. کار با نویسنده  های جوان دشوار 
است، چون  نویسنده   جوان است و در حال کسب تجربه 
و باید تجربه های مختلف را دید و به آنها مجال دیده شدن 
داد  که  به نظرم  دشوار است. اما دشواری کار با این قشر 
شاید بیشتر برای عدم شناخت  آنها از داستان و ادبیات 
باشد و بزرگترین مشکلم در برخورد با این نویسنده ها و 
آثارشان سهل انگاری در برخورد با ادبیات و زبان است که 
برای من بسیار مهم   است. به نظرم نویسنده های جوان به 
زبان بسیار بی توجه هستند.  این مسأله تا جایی در بین 
نویسنده  های جوان ایران نیز دیده می شود. ما با نسلی 
روبه رو هستیم که زبان را نمی شناسند و توجهی نیز به 
آن ندارند. درحالی که زبان نخستین عنصر ادبی یک 
متن  است که نویسنده و مخاطب با آن روبه رو می شوند. 
از انتشار کتاب های نویسنده های جوان در »تاک« 
پشیمان نیستم، اما گاه  برخوردهایی از سوی آنها دیده ام 
که برای مدتی کوتاه احساس پشیمانی کرده ام و... البته 
این مشغله بر کار نوشتن خودم  تأثیر منفی گذاشته است. 
برای همین تصمیم گرفته ام این مشغله ام را کمتر کنم. 
معرفی ادبیات امروز افغانستان به مخاطبان فارسی زبان 
از دیگر هدف های ما بود و در سه سال گذشته حضور 
انتشارات »تاک« در نمایشگاه کتاب تهران به همین 
منظور بوده. در حوزه  نشر فارسی در سوئد نیز کار کرده ام، 
اما بسیار اندک.  حوزه  نشر فارسی در غرب کار بسیار 

متفاوتی است نسبت به نشر در افغانستان و ایران.
 شما از آن دست نویسندگان فارسی زبان 
هستید که تجربه انتشار داستان هایتان به 
زبان های دیگر را هم داشته اید. با تاکیدی که بر 
مقوله زبان در داستان دارید، نسبت به ترجمه 
آثار ادبی و به طور خاص ترجمه آثار خودتان چه 

رویکردی دارید؟
در ترجمه  کارهایم دخالتی نداشته ام. مترجمان یا 
ناشران کتاب ها را انتخاب کرده اند و روند ترجمه و انتشار 
انجام شده. در هنگام ترجمه  »انجیرهای سرخ مزار« به 
زبان فرانسوی و ایتالیایی با وجود اینکه با ناشر و مترجم 
ارتباط داشتم، مترجمان جز در یکی دو مورد از من درباره  
زبان نپرسیدند، اما مترجم  »ناشاد« به زبان عربی با من در 
ارتباط بود و دائم باهم تبادل نظر می کردیم و ترجمه اش 
بسیار زمان برد. مترجم می گفت با وجود حجم کم رمان 
ترجمه اش بسیار وقت گرفت.  یا مترجم »ناشاد« به زبان 
ایتالیایی یک سال روی ترجمه کار کرده، ولی هنوز این 
کتاب ها منتشر نشده اند و امیدوارم به زودی منتشر 
شوند. در این همکاری با مترجمان دشواری روند ترجمه  
کارهایم را دیدم و به گمانم بسیار خوش شانس بوده ام که 
با این وضعیت داستان  هایم ترجمه شده اند. در ترجمه 
بخش بزرگی از کار زبانی و ارزش های زبانی کار از دست 
می رود و این قصه و ماجراست که بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرد. ترجمه  ایتالیایی »ناشاد« تاجایی که می دانم 
هنوز ناشری ندارد و مترجم در پی یافتن ناشری خوب 
است. عده ای که ترجمه را خوانده اند به مترجم گفته اند 
این رمان ماجرایی ندارد و مورد توجه خواننده  ایتالیایی 
قرار نمی گیرد و... چون بخشی از »ناشاد«  در زبان رخ 
می دهد که  در ترجمه از دست می رود.  از همان آغاز این را 
می دانستم و به مترجم نیز یادآوری کرده بودم که داستان 
قصه گو و پرخواننده ای نیست که زود ناشر بیابد،   اما 
ناشرانی نیز یافت می شوند که این گونه کتاب ها را منتشر 
کنند.  دغدغه  دیگرم معرفی داستان های افغانستان 
به خواننده های غیرفارسی زبان بوده. امسال ترجمه  
گزیده  داستان  های کتاب »داستان زنان افغانستان« 

به فرانسوی منتشر شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت.

گفت وگوی »آرمان ملی« با محمدحسین محمدی نویسنده افغانستانی

ازقابلیتهایزبانفارسیدرایرانوافغانستاناستفادهمیکنم
    مهمترین کاری که نویسنده با اثرش انجام می دهد، آگاهی دادن است

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

زبان داستان هایم زبانی است 
که با آن گپ می زنم؛ زبانی است 

که مادر و مادرکانم که در بلخ 
زاده شده اند، با همان زبان گپ 

می زنند و آن را در زندگی و 
محیط آموخته اند و من نیز زبان 

را از آنها آموخته ام 

مهاجرت موجب شده است به 
امکاناتی دست یابم تا بنویسم، 
اما برای ما مردم مسائلی مهمتر 
از مهاجرت است که ما  را به خود 

مشغول می دارد و آن چرایی 
مهاجرت و آوار  گی است؛ 

مسائل مهاجرت پس از آن است

درباره »پایان روز« آخرین اثرمنتشرشده 
محمدحسین محمدی

خوِد زندگی

مونا رستا
منتقد و داستان نویس

سعیده امین زاده
داستان نویس

نگاه

محمدحســین محمــدی همــواره در 
داســتان هایش ســعی در به تصویرکشیدن 
فضا و حال و هوای روز افغانستان و به خصوص 
شهرش مزارشریف داشته است. در این رهگذر 
حتی از لهجــه  دری در روایــت کمک گرفته 
تا وجه زیســت بوم را در داســتان پردازی اش 
پر رنگ تر کند. از ابتدای دوره  نوشتنش تاکنون، 
طیف موضوعاتی که او در مجموعه  داستان ها 
و رمان های کوتاهش به آن پرداخته، بسته به 
وضعیتی که افغانستان درگیرش بوده متنوع و 
رنگارنگ بوده است. داستان های او قدم به قدم با 
تحوات افغانستان پیش آمده اند و از آغاز جنگ 
مجاهدین و قدرت گیری طالبان گرفته تا ورود 
آمریکا و تضعیف طالبان، دســتمایه  نوشتن 
او بوده اند. داســتان هایی از زبان راوی ای اهل 
مزارشریف که گاه از خود می گوید و گاه به ذهن 
شخصیت های دیگر وارد می شود و گاه دوربین 
دست می گیرد تا از منظری نمایشی به وقایع 

نزدیک شود.
در داستان های اولیه  محمدی سخن از مرگ 
و آوار گی در میان اســت و در کل از افغانستان 
درگیر جنگ در برهه های مختلفش داستان های 
بیشتری نوشته است. در داستان »مردگان« اش 
اوج این تجربه را می بینیم کــه آدم ها از هر قوم 
و قبیله ای به شــکلی ناگزیر و ناخودآگاه درگیر 
جنگی بی امان اند. محمدی در این داستان وارد 
ذهن تمامی طرف های دعوا می شــود تا نشان 
دهد جنگ بی رحم تر و فارغ تر از آن اســت که 
ماحظاتی چون سن و نســبت آدم ها بتواند از 
شدت قساوتش بکاهد. او شخصیت ها را در میانه  
انتخابی فوری و لحظه ای میان رفتن و ماندن و 
مرگ و زندگی نگه می دارد و مخاطب را به بطن 
فجایع جنگ می برد. محمدی در در داستان »تو 
هیچ گپ نزن« هم این اضطرار در تصمیم  گیری 
را به وضوح نشــان می دهد. زن راوی داستان، 
میان معرکه ای که لحظه به لحظه با پیشروی اش 
در حال بلعیدن آدم هاســت، باید میان ماندن و 
کشته شدن، یا فرارکردن و جان سالم به دربردن 
دســت به انتخاب بزند. درنهایــت این ترس ها 
هستند که پیروز میدان تصمیم گیری اند؛ ترس 
از مردن، ترس از در به دری و بی جاشدن و ترس 
از تنهایی. کودکی که همراه راوی است بهانه ای 
می شــود برای او تا بر ترس هایش غلبه کند و با 
فاجعه رخ دررخ شود. وقتی نام کودکش را بر زبان 
جاری می کند و از همراهی اش اطمینان حاصل 
می کند، گویی دیگــر از دوری خانواده چندان 
نمی هراسد و از آن شخصیت مستاصل پیشین 
فاصله می گیرد. این زن وقتی از حضور کودک 
در کنــارش حرف می زند، انگار آن سرنوشــت 
شــوم و محتوم را هم راحت تر می پذیرد و غم از 
دست دادن نزدیکانی را که کشته شده یا رفته اند، 
راحت تر هضم می کند. در داستان »انجیرهای 
سرخ مزار« هم انجیر سرخ نماد قلبی امیدوار و 
سرزنده اســت که هرچه خطر نزدیک می شود 

همچنان روی شاخه می ماند. 
اما در رمان کوتــاه »پایــان روز«، آخرین 
اثر محمدحســین محمدی، این نمادها رنگ 
می بازند. حاا دیگر جنگ ســایه  سنگینش را 
از سر افغانستان برداشــته و به حاشیه رفته و 
آدم های داستان عمدتا درگیر روزمره گی پس 
از جنگ اند. تجربه  آنها از دست وپنجه نرم کردن 
با مرگ، دیگر آنی و عاجل نیست و فرصتی فراخ 
برای رویارویی با مرگ دارنــد. درواقع جنس 
چالش آدم ها دگرگون شــده و جای خود را به 
دغدغه هایی از روزمرگی و رکود ناشی از آن داده 
است. نویســنده در این رمان، مجال بیشتری 
می یابد که از خود زندگی بگوید. دیگر از سایه  
هواپیماهای بمب انداز و سربازان تیربار بر دوش 
خبری نیست. آدم های قصه در خانه  خود آرام 
گرفته اند و اگر طالبان سایه  ترسی هم بر سرشان 
افکنده باشد، آن قدری نیست که اقدامی عاجل 
برا یش کننــد. محمدی در ایــن کتاب، روی 
مختصات مکانی داســتان تمرکز ویژه ای دارد 
و به اشیا هم نزدیک تر شــده و جایگاه ویژه ای 
در روایت برایشان در نظر گرفته و شخصیت ها 
اغلب در رابطه شــان با مکان و اشــیا، ساخته 
می شوند. این گونه است که کوچکترین تماس 
آنها با اکسسوار صحنه  داســتان، اهمیت پیدا 
می کند و بخش اصلی کنش هایشــان را شکل 
می دهد. محمدی حاا به جای درگیری آدم ها 
با بمب و خاک و خون و جنازه، آنها را در عرصه  
خانه و با مواردی  همچون شست وشو و پخت وپز 
مشغول می کند. این چنین است که صحنه ای 
مانند پخت وپز غذا و یا شست وشوی پدر بیمار 
خانواده، ممکن است نیم فصل از کتاب را به خود 
اختصاص دهد. درگیری با اشــیا در این رمان 
آن قدر ملموس اســت که گاه به رمان  نویی ها 

پهلو می زند.
آدم ها در جهان تازه داستانی محمدحسین 
محمدی بسیار گرفتار چنین درنگ هایی با اشیا 
و مکان ها هستند؛ آن قدر که گاه قصه را از ریتم 
می اندازند و راکد نگه اش می دارند. این درنگ ها 
در خأ کشــمکش کتاب، پررنگ تر می شوند و 
قصه گویی را که از ویژگی های اصلی آثار پیشین 
او بودند، از روح داســتان های او دور می کنند. 
درواقع می توان گفت داستان های او بیش از هر 
چیز)و حتی بدون ماحظــات فرمی در روایت 
و زبان(، دچار دگردیســی در پیرنگ شده اند؛ 
پیرنگی کــه هماهنگــی دال و مدلولش حاا 

پایه های محکم تری می طلبد.

  عکس :  محمد حسینی



یکشنبه 12تندرستی
1398 . 5 .13 

  2ذی الحجه   1440/   4 آگوست 2019

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

راهکارهایکاهشابتابهپوکیاستخوان
انجمن پوکی استخوان آمریکا اعام کرده که از هر دو زن باای 
سنین 50 سال، یک نفر شکستگی استخوان های مچ دست، ستون 
فقرات یا لگن را تجربه کرده است و آن هم به خاطر ابتا به بیماری 
پوکی استخوان.این در حالی است که اتخاذ راهکارهای سالم قبل از 
50 سالگی باعث به تاخیرانداختن این بیماری و تقویت استخوان ها 

در سنین میانسالی و سالمندی می شود.
  مصرف غذاهای حاوی کلسیم

بسیاری از آسیب های استخوانی ناشی از اتخاذ یک رژیم غذایی 
کم کلسیم است. این اتفاق زمانی که با کمبود استروژن در دوران 
میانسالی و یائسگی همراه می شود، خطر ابتا به پوکی استخوان را 
افزایش می دهد. برای به تاخیرانداختن پوکی استخوان در سنین 
سالمندی شما نیاز به دریافت 1200 میلی گرم کلسیم در روز دارید. 
این میزان کلسیم را از طریق ماست کم چرب، سبزیجات برگدار، 
غات غنی شده و ماهی هایی مانند ساردین و ماهی تن می توانید 

به بدن تان برسانید.
  انجام  یوگا

مطالعات نشان می دهد که تنها 10 دقیقه ورزش یوگا در روز و 
ادامه آن برای بیش از 2 سال، خطر شکستگی های ستون فقرات را 

کاهش می دهد و استخوان لگن را تقویت می کند.
  اجتناب از رژیم های اغری

 رژیم های غذایی اغری باعث محرومیت استخوان ها از پروتئین و 
کلسیم شده و منجر به نازک شدن استخوان ها و خطر پوکی استخوان 
در مراحل بعدی زندگی خواهد شد. توصیه می شود که بهترین راه 
برای کاهش وزن، اتخاذ رژیم های غذایی سالم و فعالیت بدنی است.

D مصرف کافی ویتامین  
 ویتامین D برای جذب موثر کلسیم در بدن ضروری است و این 
در حالی است که بسیاری از زنان باای 50 سال به میزان کافی از 
این ویتامین یعنی 600 تا 800 واحد بین المللی در روز را دریافت 
نمی کنند. مصرف ماهی قزل آا، زرده تخم مرغ، ماست غنی شده 
با ویتامین D و شیر عاوه بر قرارگیری 10 تا 20 دقیقه در برابر نور 

خورشید، روزانه ضروری هستند.
  انجام تست تراکم استخوان

 سریع ترین راه برای تشخیص پوکی استخوان انجام آزمایش 
تراکم استخوان است. با پزشک تان درباره غربالگری پوکی استخوان 
مشورت کنید؛ اگر باای 65 سال سن دارید و یا اینکه سابقه ابتا به 

این بیماری در خانواده شما وجود دارد.
  اجتناب از سیگار

سیگار عاوه بر اینکه به قلب و ریه های شما آسیب می رساند، 
نیکوتین موجود در آن خطر ابتا به شکستگی های استخوان را 
افزایش می دهد. خبر خوب برای زنان سیگاری این است که حتی 
ترک آن در سنین 50 تا 60 سالگی، خطر ابتا به پوکی استخوان را 

کاهش داده و باعث بهبود تراکم استخوانی می شود.
  مصرف  کافئین به اندازه

 مطالعات نشان می دهد زنانی که بیش از حد از نوشیدنی های 
کافئین دار و شکات استفاده می کنند، سریع تر از دیگر زنان 

شکستگی استخوان لگن را تجربه می کنند.
  انجام ورزش های مقاومتی

 کار با وزنه نه تنها باعث تقویت استخوان ها می شود بلکه بهبود 
تعادل برای جلوگیری از سقوط را نیز به همراه دارد.

  مصرف چربی های مفید
 مصرف اسیدهای چرب امگا 3 و چربی های اشباع نشده ای 
که در روغن زیتون، لوبیا، حبوبات، ماهی و... وجود دارد، بهبود 

تراکم استخوانی را به همراه دارد.
  تغییر در رژیم دارویی

 اگر در حال مصرف داروهایی مانند مهارکننده های بازجذب 
سروتونین برای کاهش عائم افسردگی هستید و یا اینکه داروهای 
استروئیدی مصرف می کنید، بدانید که در معرض خطر ابتا به 
پوکی استخوان هستید. برای کنترل سامت خود و اینکه این داروها 
به سامت استخوان هایتان صدمه زده اند یا نه، مدام با پزشک تان در 

تماس باشید.

دانســتنی ها
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دبیر بورد اپتومتری وزارت بهداشت، گفت: عینک آفتابی باید تجویز شود 
و این گونه نیست که بخواهیم از هر نوع عینک آفتابی استفاده کنیم. ابراهیم 
جعفرزاده پور، افزود: خانواده ها وقتی متوجه مشکات بینایی و تنبلی چشم کودک 
خود می شوند، درمان آن فقط بستن چشم و استفاده از عینک نیست. بلکه باید از 
روش های علمی برای بهبود بینایی کودکان استفاده نمود.وی گفت: اصطاح عینک 
طبی درست نیست، بلکه عینک ها به دو دسته جذبی و غیرجذبی تقسیم بندی 
می شود.نایب رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران، افزود: این موضوع که عینک 
آفتابی باید تجویز شود، در کتب آموزشی اپتومتریست ها و چشم پزشکان آمده است 
و این گونه نیست که بخواهیم فرد را برای تهیه عینک آفتابی به دستفروش کنار خیابان 
ارجاع دهیم.جعفرزاده پور گفت: ما با وزارت بهداشت در این زمینه خیلی صحبت 

کرده ایم و شاید به خاطر مقوله های دیگر، به این موضوع توجه نمی شود. 

عینک آفتابی باید تجویز شود
نتایج بررسی های جدید حاکی از وجود شواهد متعددی است که نشان می دهد 
رژیم غذایی به درمان سرطان کمک می کند. رژیم غذایی بخش کلیدی در کنترل 
بیماری هایی از قبیل دیابت و فشارخون بااست اما نتایج بررسی های جدید حاکی 
از آن است که رژیم غذایی می تواند در درمان سرطان نیز نقش داشته باشد.در 
این بررسی محققان دریافتند محدود کردن مصرف آمینو اسیدهای موجود در 
گوشت قرمز و تخم مرغ به طور چشمگیری در درمان سرطان نقش دارد. یافته های 
به دست آمده نشان می دهد شرایط بسیاری وجود دارد که در آنها مصرف دارو به 
تنهایی اثربخشی ندارد و مصرف دارو باید با یک رژیم غذایی مناسب همراه باشد. 
همچنین ممکن است رادیوتراپی در کنار رژیم غذایی مناسب، بهتر عمل کند.در 
این مطالعه بر محدود کردن مصرف آمینو اسید متیونین که در ساختار پروتئین ها 

یافت می شود، تمرکز شد.

رژیم غذایی به درمان سرطان کمک می کند
مطالعات اخیر نشان می دهد احتمال بروز زوال عقل در افرادی که سطح هموگلوبین 
خونشان کمتر یا بیشتر از حد نرمال باشد، بیشتر است.سلول های قرمز خون حاوی 
پروتئینی به نام هموگلوبین هستند که وظیفه حمل اکسیژن به بافت های بدن 
را برعهده دارند.کم خونی یکی از شایع ترین اختاات خونی است که در سراسر 
جهان میلیاردها نفر به آن مبتا هستند.کم خونی منجر به مشکات جدی از جمله 
سکته مغزی و بیماری های عروق کرونر می شود. ولی تابه حال اطاعات زیادی در 
زمینه ارتباط کم خونی با زوال عقل وجود نداشته است.مطالعات اخیر محققان در هلند 
نشان می دهد، افرادی که سطح هموگلوبین خونشان بیشتر یا کمتر از حد نرمال است، 
نسبت به افرادی با هموگلوبین نرمال بیشتر در معرض زوال عقل قرار دارند. براساس 
یک  مطالعه کم خونی در مردان با افزایش سن شیوع بیشتری دارد و در زنان قبل از 

یائسگی دیده می شود.

کم خونی و احتمال بروز زوال عقل 
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نکاتیبرایحفظخواصسبزیجات
اگر چه سبزیجات منبعی عالی برای ویتامین ها و مواد معدنی 
ضروری هستند و رژیم غذایی سرشار از این خوردنی ها، مزایای 
بسیاری برای سامتی دارد اما باید توجه داشت که مصرف زیاد 
سبزیجات به شیوه اشتباه خاصیتی برای بدن ندارد. نحوه نگهداری 
و پخت سبزیجات نیز ارزش غذایی آنها را تعیین می کند. برای حفظ 
همه ترکیبات مغذی باید راه درست پخت و پز مواد غذایی را دنبال 
کنید. از مدت زمان پخت و پز گرفته تا روش خردکردن سبزیجات،  
همگی در حفظ مواد مغذی آنها تاثیر دارد. در ادامه برخی بایدها 
و نبایدها برای استفاده حداکثری از فواید غذاها و به خصوص 

سبزیجات آورده شده است:
  انتخاب درست خرد کردن 

روش های اشتباه خرد کردن می تواند مواد مغذی سبزیجات را 
از بین ببرد. ابتدا باید سبزیجات را بشویید و سپس خرد کنید. هرگز 
برعکس این عمل را انجام ندهید زیرا می تواند بیشتر مواد مغذی را از 
بین ببرد.بسیاری از افراد مواد غذایی را خرد کرده و آنها را در یخچال 
یا فریزر برای استفاده های بعدی نگهداری می کنند که کار درستی 
نیست. سبزیجات خردشده را به مدت طوانی نگه ندارید؛ زیرا پس از 
خردشدن در معرض هوا و محیط قرار گرفته و ترکیبات مغذی خود 

را از دست می دهند. سبزیجات تازه را در زمان استفاده خرد کنید.
  پختن غذا  در زمان مناسب

زمان پخت و پز و قرار گرفتن در معرض گرما دو عاملی است که 
حتما باید آنها را در نظر بگیرید. قرارگرفتن طوانی مدت در معرض 
گرما یکی از مهم ترین عوامل از بین رفتن مواد مغذی در سبزیجات 
است. زمان پخت و پز را مناسب انتخاب کرده و با کاهش این زمان 
به حفظ هرچه بیشتر ارزش غذایی خوردنی ها کمک کنید. بیشتر 
ویتامین ها نسبت به گرما حساس هستند، از این رو از حداقل زمان 

نیاز برای پخت استفاده کنید.
  استفاده از مقدار مناسب آب 

مقدار آبی که به غذای خود اضافه می کنید نیز بر ارزش غذایی 
غذای شما تاثیر می گذارد. سعی کنید حداقل آب ممکن را به غذای 
خود اضافه کنید، چرا که مواد غذایی در آب مورد استفاده برای پخت 
غذا حل می شوند.برای کاهش مدت زمان پخت و پز، درِ ظرف غذا را 

بسته و آن را به طور کامل بپوشانید.
  خودداری از گرم کردن مجدد غذا 

گرم کردن دوباره غذا یکی از بدترین کارها است. این کار غذا را 
دوباره در معرض گرما قرار داده و روند شیمیایی مواد غذایی را مختل 
می کند. سعی کنید غذا را به اندازه کافی بپزید تا مجبور به نگهداری و 
استفاده مجدد از آن نشوید. مواد غذایی تازه تهیه شده بهترین روش 

برای بهره مندی حداکثری از مواد مغذی است.

تـــغذیه

 ساده ترین گام ها  

برای سم زدایی بدن 
اینفوگرافیک:  طا امیری

حتی در صورت رعایت سبک زندگی سالم، ممکن است باز هم احساس بی قراری، سردرد، یا عدم انرژی کافی داشته 
باشیم. این وضعیت به معنای عدم سم زدایی کامل بدن است.اصلی ترین عائم عدم حذف سموم در بدن از این قرارند: 
بی خوابی، آکنه، خستگی مداوم، درد عضات، یبوست، سردرد، افزایش وزن و در نهایت افسردگی.خبر خوب این است 

که شما می توانید با برداشتن گام های ساده در خانه، سموم را از بدن حذف کنید:

کاهش مصرف  قند
 یک راه برای سم زدایی بدن کاهش مصرف قند است. به جای اینکه 
به طور مرتب به دنبال شیرینی، کوکی یا کیک بروید، جایگزین سالمی مانند 
شکات تیره)70درصد( را به رژیم غذایی خود بیفزایید. گزینه های سالم 
دیگر شامل تکه های میوه است. قندهای طبیعی نیاز شما به شیرینی های 
پرضرر را کاهش می دهد. دارچین را نیز می توانید به جای قند به غذاها 

اضافه کنید. مصرف دارچین به کنترل قندخون کمک می کند.

اضافه کردن  جعفری به غذا
جعفری یک ضدعفونی کننده  عالی و ادرارآور است. این سبزی 
معطر و البته پرطرفدار عملکرد کلیه ها را تحریک می کند و نقش 
مهمی در دفع سموم بدن دارد. به غذاهایتان مثل ساادها، پاستاها، 
سوپ و غیره جعفری اضافه کنید. اگر یک دوره  سم زدایی جدی را 

شروع کرده  اید آب جعفری فوق  العاده است.

نوشیدن  آب
 تک تک سلول های بدن برای 
بقا نیاز به آب دارند. روز خود را با 
نوشیدن آب و اضافه کردن چند 
قطره لیموی تازه به آن شروع کنید. 
این کار نه تنها فرایند هضم غذا 
را افزایش می دهد بلکه منجر به 

سم زدایی از کبد نیز می شود.
تحرک  کافی

 ورزش منظم نوعی سم زدایی از 
بدن است و منجر به بهبود گردش 
خون، بهبود فرایند هضم، کاهش 
استرس، تقویت مفاصل و حفظ 

سامت کل بدن می شود.

خواب  کافی
 در واقع، وقتی به اندازه کافی 
یند طبیعی  بید، در فرآ ا نمی  خو
سم  زدایی بدن اختال ایجاد می  کنید. 
به همین دلیل باید از بیداری بیش از 
حد در شب بپرهیزید و شب ها به موقع 
بخوابید. هنگامی که از خواب بیدار 
می شوید، بدن شما نیاز به تخلیه 
سموم دارد. تاخیر دفع در هنگام صبح، 
سبب بازگشت سموم به بدن می  شود.

مصرف سبزیجات تیره
 سبزیجاتی از قبیل اسفناج، برگ چغندر، خردل و... 
برای کمک به جلوگیری از برخی شرایط بهداشتی از جمله 
دیابت، سنگ کیسه صفرا، مشکات کلیوی، و سامت کبد 
از گذشته مفید بوده اند. سبزیجات برای بهبود عملکرد 
دستگاه گوارش و کاهش یبوست نیز مفیدند ضمن اینکه 

خواص ضد پیری دارند. 

پرهیز از غذاهای آماده
 مواد غذایی صنعتی و فرآورده  های غذایی فاقد مواد مغذی و 
حاوی افزودنی های مضر مانند مواد نگه  دارنده، مواد شیمیایی، 
نمک و چربی  هستند. از مصرف آردهای تصفیه شده، قند زیاد، 
نوشیدنی های گازدار و نوشیدنی  های شیرین بپرهیزید. 
مصرف میوه، سبزیجات تازه، دانه های کامل و گوشت های 

تازه را در اولویت برنامه  غذایی خود قرار دهید.

نوشیدن  چای سبز
 برای سم  زدایی، چای سبز بنوشید. چای سبز، سرشار از آنتی  اکسیدان و حاوی ریزمغذی هایی مثل پلی فنول است. 

این نوع چای متابولیسم را باا می  برد و سبب کاهش وزن می شود.



کنــدوکــاو
تشدید  تنش های تاریخی

بین  ژاپن و کره
با حذف کره جنوبی از فهرســت ۲۷ کشــور 
دارای ارجحیت تجــاری با توکیو و مقابله به مثل 
سئول، مناســبات سیاســی و تجاری دو کشور 
رو به وخامــت گراییده اســت، به طــوری که 
کارشناسان نگران هســتند تنش تاریخی میان 
دو کشــور که بعد از جنگ جهانی دوم فراموش 
شده بود بار دیگر ســر باز کند. ایرنا نوشت؛ ابتدا 
ژاپنی ها بودند که پیشــگام یک نبرد تجاری با 
کره جنوبی شدند و ابتدا از ارسال و صادرات اقام 
فنی پیشرفته برای تولید محصوات الکتریکی، 
مخابراتــی و الکترونیکی جلوگیــری کردند و 
اعام کردنــد این صادرات پس از بررســی های 
طوانی و موردی انجام خواهد شــد. این کشور 
در دور بعدی نیز فشــارها را بیشتر کرد و به رغم 
هشدارها و اعتراضات کره جنوبی، نام این کشور 
را از فهرست کشورهای قابل اعتماد تجاری حذف 
کرد و حال ظاهرا توپ در زمین کره جنوبی است 
که در برابر این اقدامات چه راهکارهایی در پیش 
خواهد گرفت. آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن حتی 
پس از اینکه چنیــن تصمیمی گرفت اعام کرد 
که نمی خواهد این کار بر روابط دو کشــور تاثیر 
منفی بگذارد اما این نرمش ها نتوانست مون جائه 
این، رئیس جمهوری کره جنوبــی را قانع کند و 
او خیلی زود گفت روابط دو کشــور به این شکل 
باقی نخواهد ماند و از این پس این ژاپن نیســت 
که به تنهایی تصمیم می گیرد و باید منتظر تبعات 
تصمیمش باشد. کار دو کشــور دشوارتر از قبل 
شده است؛ از یک سو آمریکا و چین درگیر منازعه 
بزرگ تجاری هستند و فرصتی برای رسیدگی به 
مناقشه توکیو و سئول را ندارند و از سوی دیگر 
سازمان تجارت جهانی محلی است که برای هر دو 
کشور ژاپن و کره جنوبی می تواند چالش برانگیز 
باشــد و هر کدام مخالفان و حامیانــی در این 
ســازمان دارند و مشخص نیســت این مناقشه 
تجاری در آنجا قابل حل وفصل باشــد. از سوی 
دیگر کره شــمالی در حال افزایش آزمایش های 
موشکی خود در منطقه اســت و این باعث شده 
است تا بخشی از مشکات سیاسی نیز با مسائل 
اقتصادی درهم آمیخته شود. در واقع جداشدن 
بیشتر ژاپن و کره جنوبی از یکدیگر طبیعتا اتحاد 
نظامی آنها را با آمریکا سســت تر می کند و این 
خبری بسیار خرســندکننده برای کره شمالی 
محسوب می شود و این روزها نیز این کشور از آب 
گل آلود در حال ماهی گرفتن است و هر از چند 
گاهی موشــکی به دریای شرقی پرتاب می کند. 
در نشست دولت نیز که به ریاست رئیس جمهور 
کره جنوبی برگزار شده این کشور گفته است که 
کارهای ژاپن را بی پاســخ نخواهد گذاشت. در 
همین حال رئیس جمهور مون از تلویزیون این 
کشور ســخنرانی کرده و تصریح کرده است که 
ژاپن تاش های دیپلماتیک اخیر این کشــور را 
نادیده گرفته اســت و از این به بعد کره جنوبی با 
اقتدار بیشتری دست به تافی جویی علیه ژاپن 
خواهد زد. رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کرد 
که در برابر توکیو ســکوت نخواهد کرد و افزود 
که این کشــور هرگز در برابر ژاپن بازنده نبوده 
اســت و این بار نیز نخواهد بود. از ســوی دیگر 
باید تا ۲شهریور کره جنوبی تصمیم خود را برای 
معاهده تقسیم اطاعاتی با ژاپن در میان بگذارد 
و اگر این معاهده که سال ۲۰۱۶ میادی بر سر 
آن توافق شد ملغی شود در واقع دو کشور دیگر 
اطاعات درباره اقدامات نظامی کره شمالی را با 
یکدیگر مبادله نخواهند کرد. حتی وزرای خارجه 
دو کشــور هم نشست مشــترک روز پنجشنبه 
در بانکوک و در حاشیه نشســت وزرای خارجه 
کشورهای عضو »آ.ســه.آن« را با عصبانیت به 
پایان بردند به طوری که وزیر خارجه ژاپن حتی 
حاضر به مصاحبه با خبرنگاران هم نشــد. سهام 
شرکت های مشهور کره جنوبی در حال کاهش 
است؛ ارزش سهام سامســونگ در روز جمعه تا 
۲درصد و شرکت هیونیکس تا ۳درصد کاهش 
یافت؛ شرکت هایی که از خریداران بزرگ اقام 
فنی پیشرفته از ژاپن هســتند. استفان ناگی از 
دانشگاه توکیو می گوید که کره جنوبی هنوز دوران 
استعمار ژاپن را فراموش نکرده است و اقدامات 
اخیر ژاپن می تواند یادآور گذشــته ای تلخ برای 
کره ای ها باشد. وی می گوید که اگر این شرایط 
ادامه پیدا کند بخش های مختلف از قلمروهای 
سیاســی گرفته تــا اقتصادی، تجــاری، فنی و 
ارتباطات منطقه ای دو کشور دستخوش تحواتی 
منفی خواهد شد. از سوی دیگر مردم کره جنوبی 
پیش تر هم توقف خرید کااهای ژاپنی را شروع 
کرده اند و رشد احساسات ملی گرایانه و البته منفی 
در برابر ژاپن کار را برای ارتباطات بیشتر و توافق 
دوطرف در آینده نیز ســخت تر می کند. شیان 
خوی از کارشناسان مسائل شبه جزیره در پکن 
گفت: شاید برخی از تحریم ها بتواند بیش از آنکه 
برای کره جنوبی بد باشد مشکاتی جدی برای 
اقتصاد ژاپن ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد که 
اقتصاد دنیا در معرض چالش های بیشتری قرار 
گرفته است و توکیو نباید فکر کند آسیب پذیری 
باایی ندارد. این کشور و شرکت های تولیدی آن 
به کشــورهای مجاور نیاز مبرم دارند و استمرار 
این شــرایط برای توکیو هم دردسرهای زیادی 
خواهد داشت. این کارشــناس تصریح کرد که 
چنین رهیافت هایی عمدتا به شکست می انجامد 
و قبل از این هم بسیاری از تاش های درگیرانه 
تجاری میان کشورهای منطقه نتیجه دلخواه برای 
شروع کنندگان آن نداشته است. راه تافی جویی 
میان کره جنوبی و ژاپن حاا هموارتر شده است 
و ســازمان های بین المللی نیز در آینده نزدیک 
محل مجادله تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد 
بود و ســازمان تجارت جهانی از هم اکنون باید 
در کنار مناقشــه چین و آمریکا به این موضوع 
رسیدگی کند و اســتمرار این شرایط نتیجه اش 

رکود اقتصادی فزاینده در دنیا خواهد بود.

13جهـان
گـــزارش روز

مقامات کره شمالی ضمن تائید سومین آزمایش 
موشکی این کشور تاکید کردند که این اقدامات با 
هدف هشدار به سئول برای خرید جنگنده های 
آمریکایی و رزمایش برنامه ریزی شــده با آمریکا 
صورت گرفته است. کره شــمالی اعام کرد که 
کیم جونگ اون، رهبر این کشور بر آزمایش یک 
ســامانه جدید پرتاب چندین موشــک نظارت 
داشته است که این سامانه قادر است توانمندی 
پیونگ یانگ برای حمله به اهدافی در کره جنوبی و 

پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور را ارتقا دهد. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد، مقامات 
کره شــمالی اعام کرده آزمایش های موشکی، 
با هدف اباغ هشــدار به کره جنوبی برای خرید 
فناوری برتر یا همــان جنگنده های آمریکایی و 
همچنین تصمیم به برگزاری رزمایش این کشور 
با آمریکا صورت گرفته است. خبر تائید سومین 
آزمایش موشکی کره شمالی درست یک روز بعد 
از آن منتشــر شــده که ارتش کره جنوبی اعام 

کرد که پی برده است که کره شمالی در سومین 
آزمایش های موشــکی خود، دوبار موشک هایی 
را به ســمت دریای ساحل شــرقی پرتاب کرده 
اســت. طبق این گزارش، کارشناسان معتقدند 
که افزایش فعالیت های موشــکی کره شمالی با 
هدف افزایش فشار به واشــنگتن و سئول برای 
متوقف کردن برنامه رزمایش ماه جاری میادی 
آنها است و اینکه در صورت عدم حصول پیشرفت 
در مذاکرات احتمالی اتمی آمریکا با پیونگ یانگ، 

نمایش تسلیحاتی این کشــور تشدید می شود. 
خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش کرد که کیم 
در خصوص آزمایشات موشکی روز جمعه هفته 
گذشته، ابراز رضایت بسیار زیادی کرده است. دفتر 
ریاست جمهوری کره جنوبی اعام کرده بود که 
ارتش های آمریکا و کره جنوبی، ارزیابی هایی را از 
آزمایش موشکی روز جمعه کره شمالی به اشتراک 
گذاشــتند که طبق آن موشک های پرتاب شده، 
احتماا از نوع بالستیک کوتاه برد بوده است. ارتش 
کره جنوبی همچنین نتیجه گیری کرده است که 
ساح هایی که کره شمالی روز چهارشنبه مورد 
آزمایش قرار داد، موشــک های بالستیک بوده 
است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعام کرد 
که آزمایشات موشکی کره شمالی روز جمعه در 
ســاعت ۰۲:59 و ۰۳:۲۳ به وقت محلی از یک 
منطقه ســاحلی در شــرق انجام گرفته است و 
موشک ها حدود ۲۲۰ کیلومتر حرکت کرده اند. برد 
موشک ها برای پوشش قراردادن منطقه شهری 
اطراف سئول که حدود نیمی از اهالی کره جنوبی 
در آنجا به ســر می برند و همچنیــن یک پایگاه 
نظامی آمریکایی در خارج از شهر کافی بوده است. 
روز ۲5 ژوئیه )۳ مردادماه(، کره شمالی دو موشک 
بالســتیک کوتاه برد آزمایش کرد که بنا به گفته 
کره جنوبی این موشک ها از محل پرتاب به مسافت 
۶۰۰ کیلومتر پرواز کردند. رئیس جمهور آمریکا در 
ماه های گذشته بارها مدعی شده بود که توانسته 
آزمایش های موشکی کره شمالی را کنترل کند. او 
گفته بود که در دولت ما قبل او، کره شمالی مرتبا 
آزمایش های موشکی و هسته ای انجام می داد، اما 
این روند بعد از روی کار آمدن او قطع شده است. با 
این حال، کره شمالی می گوید تا زمانی که آمریکا به 
سیاست خصمانه خود برای براندازی نظام حاکم 
در پیونگ یانگ پایان ندهد از برنامه موشــکی و 

هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. 

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی روسیه 
اعام کرد: آمریکا با تحریــم تنها ضعف خود را به 
نمایش می گذارد، چراکــه اقدامات این چنینی 
آنها هیــچ ضربه ای به مســکو نمی زنــد. ماریا 
زاخارووا در بیانیه ای در واکنش به هفتادودومین 
بسته تحریمی آمریکا علیه روسیه از سال ۲۰۱۱ 
میادی تا امروز افــزود: ایاات متحده همچنان از 
مسمومیت های مرحله ای سال گذشته سرگئی 
اسکریپال و دخترش در انگلیس برای تشدید روابط 
با روسیه استفاده می کند. وی افزود: این موضوع 

مجددا بهانه ای برای اعمال تحریم علیه روســیه 
تحت قانون کنترل ســاح های شیمیایی شده 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه یادآوری 
کرد: روسیه مدتی قبل ساح های شیمیایی خود را 
از بین برد )بازرسان بین المللی شانس این را داشتند 
که بیش از یک بــار این موضــوع را تائید کنند(، 
در حالی که ایاات متحده آمریــکا امروز چنین 
زرادخانه ای دارد و هیچ عجله ای برای مشارکت در 
این اقدام ندارد. وی گفت: تحریم های تازه اعام شده 
کپی نمونه های قبلی اســت و مقام های آمریکا 

مدت هاســت که امکان ارائه وام توسط بانک های 
خود به روسیه را محدود کرده اند و مسکو را از کار 
با مؤسسات بین المللی توسعه مالی بازمی دارند 
و مانع از فروش بســیاری از فناوری هــا و کااها 
شده اند. زاخارووا با بیان اینکه هیچ چیز جدیدی 
در تحریم های اخیر علیه روسیه دیده نمی شود، 
اظهار داشت: در ســال های اخیر معماران تحریم 
روســیه بســیاری از موارد را امتحان کرده اند، اما 
همواره شکست خورده اند. به گفته وی، سیاست 
تاش برای وادارکردن روســیه به تغییر سیاست 

خارجی و داخلی و کنارگذاشتن منافع خود در دفاع 
از ادعای ایاات متحده برای سلطه جهانی، ناموفق 
بوده اســت. زاخارووا گفت: تحریم های فعلی به 
وضوح نشانگر عدم موفقیت همه تاش های قبلی 
برای اعمال فشار و بیهودگی اقدامات جدید است و 
هربار، واشنگتن فقط ضعف خود را نشان می دهد. 
سخنگوی دستگاه دیپلماســی روسیه ادامه داد: 
طراحان تحریم اکنون بیشتر روی تاثیر تبلیغاتی 
و فشــار مداوم تحریم ها در رسانه ها علیه روسیه 
حساب می کنند، با این حال روسیه همچنان به 
پیشرفت خود ادامه خواهد داد و ضمن پیشرفت 
اقتصاد، توانایی دفاعی و نفوذ بین المللی خود را 

به رغم باج خواهی آمریکا افزایش می دهد.

کرهشمالی:

آزمایش های موشکی هشداری به سئول است

میخائیل گورباچف خروج آمریکا از پیمان منع موشک های 
هســته ای میان بــرد )آی ان اف( را تضعیف کننــده امنیت 
بین المللی دانست. میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور 
اتحاد جماهیر شوروی و امضاکننده پیمان منع موشک های 
هسته ای میان برد با همتای آمریکایی وقت خود، رونالد ریگان 
اظهار کرد، آمریکا با خروج از این پیمان نه تنها امنیت اروپا، 
بلکه نظام امنیت بین المللی را تضعیف می کند. گورباچف در 
این باره گفت: پایان یافتن این پیمان برای جامعه بین المللی 
سودمند نخواهد بود. این اقدام امنیت را نه تنها در اروپا، بلکه در 
تمام جهان تضعیف می کند. به گزارش خبرگزاری راشاتودی، 
این رئیس جمهور ســابق ۸۸ســاله گفت، امیدوار بوده که 
واشــنگتن در رویه خود و تصمیمی که در ماه فوریه گرفت، 
تجدیدنظر کند اما ایــن کار را نکرد و به جای آن خروج از این 
پیمان را شش ماه پس از توقف پایبندی به تعهداتش نهایی 
کرد. وی افزود: هنوز امیدهایی به شرکایمان وجود داشت که 

متاسفانه نتیجه ای را در پی نداشت. 

بانوی نخســت ســابق آمریکا بــه درخواســت ها برای 
کاندیداشدن در انتخابات ریاســت جمهوری جواب رد داد و 
گفت: بر این باورم که راه های دیگری برای کمک به کشــور 
وجود دارد. میشل اوباما، همسر رئیس مهوری سابق آمریکا 
در مصاحبه ای گفت: بین ما و خوانندگان این مجله بماند، 
احتمال کاندیداشــدن من برای انتخابات ریاست جمهوری 
صفر است.وی ادامه داد: راه های بیشماری برای بهبود وضعیت 
کشور و ایجاد یک جهان بهتر وجود دارد و من تعدادی از آنها 
را انجام می دهم که شــامل همکاری با جوان ها برای کمک 
به خانواده ها در راســتای زندگی سالم تر است اما پشت میز 
نشستن در دفتر کار کاخ سفید هرگز یکی از این کارها نخواهد 
بود؛ حداقل برای من نخواهد بود.میشل اوباما همواره گفته 
که با وجود درخواســت های زیاد و پیشنهادها، تمایلی برای 
کاندیداشدن در انتخابات ریاســت جمهوری ایاات متحده 
ندارد.بر اساس نظرســنجی ماه ژوئیه YouGove، میشل 

اوباما تحسین برانگیزترین زن در جهان شناخته شده است.

موگرینیخواستار
آتشبسدرلیبیشد

هشدارگورباچف
پیرامونپیمان»آیاناف«

پاسخردمیشلاوباما
بهحضوردرانتخابات

سال  سوم 
a شماره    508   r m a n m e l i . i r

آیا جانسون آخرین
 نخست وزیر بریتانیا خواهد بود؟

شبکه خبری »سی ان ان« در تحلیلی پیرامون خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا بنابر سیاستی که بوریس جانسون نخست وزیر جدید 
این کشور در پیش گرفته است، آن را باعث از هم پاشیدن چهار متحد 
جغرافیایی انگلیس دانسته و نوشــت: آیا بوریس جانسون آخرین 
 )United Kingdom -نخست وزیر بریتانیا )پادشــاهی متحد
خواهد بود؟ ایرنا نوشت؛ تارنمای خبری این رسانه تصویری آمریکایی 
در این تحلیل به قلم لوک مک گی به این نکته اشاره کرد که بریتانیا  
که درحال حاضر متشکل از چهار منطقه اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی 
و خود  انگلیس است، با توجه به نظرات و خواسته های متفاوتی که هر 
یک از این چهار بخش در مورد برگزیت دارند، ممکن است این اتحاد با 
اقدام جانسون که شعار و سیاست »انجام بده یا بمیر« را در قبال خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا در پیش گرفته اســت، از هم فرو پاشد. راب 
فورد، استاد علوم سیاسی از دانشگاه منچستر در این باره گفت: چندان 
متعجب نخواهم شد، چنانچه مورخان، خروج بدون توافق انگلیس از 
اتحادیه اروپا را واقعه از هم پاشیدن پادشاهی متحد بدانند. این استاد 
علوم سیاسی دانشگاه منچستر معتقد است که بیشترین هواداران 
برگزیت)خروج انگلیس از اتحادیه اروپا(، رای دهندگان انگلیسی بودند 
و آنان اهمیتی به اتحاد و نظرات دیگر بخش های پادشاهی متحد از 
جمله ولز، ایرلند و اسکاتلند قائل نیستند. فورد در این باره گفت: برای 
)رای دهندگان( انگلیســی این اتحاد به نوعی مانع برای کشورشان 
محسوب می شود که می خواهند آن را اگر شده به زیر اتوبوس )ماشین(  
بیندازند. بنابر  این گزارش در جریان سفر هفته اخیر جانسون پس از 
انتصاب به نخست وزیری بریتانیا به سه منطقه اسکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالی وی با واکنش های منفی مواجه شد. دراسکاتلند وی از سوی 
حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا و طرفداران استقال اسکاتلند، هو 
شد . نیو کا استورجن وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ناسیونالیست 
طرفدار استقال اسکاتلند درباره این دیدار به نشریات محلی گفت که 
جانســون در جریان دیدار خود از این منطقه جرات مواجهه با مردم 
اسکاتلند را نداشته است. در ولز نیز از اینکه وی طرحی برای مقابله 
با پیامدهای برگزیت به خصوص تاثیراتی که بر بخش کشاورزی این 
منطقه به دنبال خواهد داشت، در دست ندارد؛ مورد انتقاد قرار گرفت. 
مارک دارک فیلد، وزیر اول ولز نیز در این باره گفت: جانسون نشان داد 
که به شدت فاقد داشتن جزئیاتی برای مقابله با پیامدهای برگزیت 
است. سی ان ان  در ادامه نوشت: در ایرلند شمالی که خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا مشکات مرزی را در این منطقه به وجود خواهد آورد 
و ممکن است به روزهای تاریک آشوب های جدایی طلبی بازگردد، 
جانسون با معترضانی مواجه شد که شعار »برگزیت یعنی مرز« را علیه 
وی سر دادند. تحلیلگر این مقاله نوشت: نخست وزیر کنونی انگلیس 
با دو مشکل روبه رو است؛ نخست، صورت گرفتن برگزیت در موعد ۳۱ 
اکتبر )9 آبان ماه ( حال به هر گونه ای که باشد و دیگری حفظ اتحاد در 
کشور؛ حفظ یکپارچگی در پادشاهی متحد )بریتانیا( برای جانسون 
و حزبی که وی رهبری آن را دارد تحت عنوان »حزب محافظه کار و 
اتحادیه گرای« بسیار حیاتی است، این درحالی است که انگلیسی ها 
چندان برای این موضوع  پس از برگزیت نیز اهمیتی قائل نیستند. 
مک گی نویسنده این مقاله این نتیجه گیری را کرد که بنابر این، در 
بخش انگلیس، برگزیت بسیار همسو با سیاست و آرمان های »اول 
انگلیس – اول بریتانیا« است، این مساله برای آنها حائز اهمیت است. 
درتحقیقات مشترکی که اخیرا  از سوی نشریه تایمز و نورثرن ایرلند 
ایف به عمل آمده این موضوع را مورد تائید قرار می دهد که در زمینه 
برگزیت افرادی که خود را ایرلندی می دانند، همچنان عاقه مند به 
یکپارچگی ایرلند می باشند، اما آنهایی که خود را انگلیسی می دانند 
هرچه بیشتر در قبال اتحاد مخالفت نشــان می دهند. کتی هاوارد، 
در این باره می گوید: ساده بگوییم، افرادی که هم اکنون با یکپارچگی 
ایرلند همسویی و هم فکری دارند، می گویند که برگزیت آنها را هرچه 
بیشتر عاقه مند به این موضوع می سازد، درحالی که مخالفان اتحاد 
ایرلند، می گویند که برگزیت آنها را با این موضوع مخالف می سازد. 
راب  فورد  از دانشگاه منچستر نیز در این باره گفت: حاا در اسکاتلند 
نیز مخالفان با استقال همگی در حمایت از برگزیت به صف شده اند. 
تحلیلگر این شبکه خبری نوشت: نخست وزیری بوریس جانسون را 
می توان بدین گونه تعریف کرد که به نبرد بین جنبش های ملی گرا 
ســپری شــد. راب فورد نیز دراین باره گفت: حامیان به آرمان های 
»انگلیس اول-بریتانیا اول«، هر یک از گروه های وابسته به هر کدام 
از جنبش هــای ملی گرا در کل منطقه انگلیــس، مانند یک گوریل 
۳۰۰پوندی است که با آنها مبارزه می کند و قادرند هر فرد و گروهی را 
از رینگ به بیرون پرتاب کنند. سی ان ان در پایان نوشت: بعید به نظر 
می رسد که سیاست »یا انجام بده یا بمیر« بوریس جانسون، ااقل تا 
پیش از روی دادن برگزیت، باعث آرام ساختن چهارگوشه پادشاهی 
متحد بریتانیا شود. در همه پرســی  مورخ ۲۱ژوئن ۲۰۱۶ میادی 
)اول تیر ۱۳95(، 5۱.9 درصد انگلیسی های به خروج از اتحادیه اروپا 
تحت عنوان برگزیت پاسخ مثبت دادند، دولت انگلیس به موجب این 
همه پرسی »ماده 5۰« پیمان اتحادیه اروپا مبنی بر ترک عضویت از 
این پیمان را اعام کرد که روند دوسال برای خروج آغاز شد. انگلیس 
قرار بود در مورخ ۲9مارس ۲۰۱9 )9فروردیــن ۱۳9۸( از اتحادیه 
اروپا خارج شــود، اما مهلت این خروج تا ۳۱ اکتبــر ۲۰۱9 )9 آبان 
۱۳9۸( تمدید شد. برگزیت تاکنون منجر به ساقط شدن دو دولت در 
انگلیس شده، دولت دیوید کامرون )۱۱مه ۲۰۱۰ تا ۳۱ جوای ۲۰۱۶ 
میادی( که همه پرسی را به اجرا گذاشت و دولت ترزا می )۱۳ جوای 
۲۰۱۶ الی ۲۴ جوای ۲۰۱9میادی ( که در رسیدن به توافق دراین 
زمینه ناکام ماند. پس از رای بریتانیا )انگلیس( به خروج از اتحادیه اروپا، 
شین فین، مهمترین حزب ناسیونالیست در سراسر ایرلند )و شاخه 
سیاسی( و ارتش جمهوریخواه ایرلند سابق، خواهان جدایی ایرلند 
شمالی از بریتانیا شــد، این درحالی بود که  در همه پرسی برگزیت 
در ۲۰۱۶، مردم ایرلند شــمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده 
بودند. بوریس جانسون  55 ساله،  شهردار پیشین لندن و وزیر خارجه 
اسبق انگلیس  روز سه شنبه اول تیرماه 9۸ به عنوان رهبر جدید حزب 
محافظه کار و نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد، وی رسما در 
دوم مردادماه عهده دار این سمت شد. ریچارد هاس، رئیس اندیشکده 
آمریکایی  شورای روابط خارجی در مورخ هفتم مردادماه در تحلیلی به 
سی ان ان گفته بود: برگزیت که جانسون به دنبال آن است برای اتحادیه 
اروپا امری بد و برای خود انگلیس وضعیتی وخیم است. هاس که مدیر 
سابق برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا بود، افزود : اتحادیه اروپا 
هیچ گونه عاقه ای نه به بوریس جانسون و نه به اعضای جدید دولت 
وی دارد. وی  گفت: نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم درحال از هم 
پاشیدن است؛ پروژه  »اروپا« و پروژه »ناتو« )پیمان آتانتیک شمالی( 
هردو تحت فشارهای فزاینده ای قرار گرفته اند، چراکه فرماندهی در 
آمریکا داریم که خواهان این گسست بوده و اکنون شریکی در خانه 
شماره ۱۰ در خیابان داونینگ  یافته است. در همین حال یک گزارش 
دولت انگلیس می گوید که خروج انگلیس بدون توافق، این کشوررا با 
یک رکود اقتصادی حداقل یک ساله مواجه خواهد ساخت و ارزش پوند 
انگلیس نیز دست کم به میزان ۱۰درصد کاهش می یابد، اما پاسخ  تیم 

بوریس جانسون به این هشدارها، تنها اظهار خوشبینی است. 

آمریکاباتحریمفقطضعفخودرابهنمایشمیگذارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار برقراری 
آتش بس همیشگی در لیبی شد. فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای تاکید کرد: اتحادیه 
اروپا از پیشنهاد غسان سامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی 
درخصوص برقراری آتش بس در این کشور به مناسبت عید 
قربان که به مثابه گامی مهم در روند دستیابی به آتش بس 
است، اســتقبال می کنند. موگرینی در ادامه افزود: اتحادیه 
اروپا به طور کامل از پیشــنهاد نماینده ویژه سازمان ملل به 
لیبی در سه مرحله با هدف از ســرگیری مذاکرات سیاسی 
به ویژه آتش بس حمایت می کند. وی در این بیانیه هشــدار 
داد: حمــات بی هدف به مناطق مســکونی پرجمعیت به 
منزله جنایت جنگی است و هر فردی که قوانین بشردوستانه 
را نقض کند باید محاکمه شــود. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد: اتحادیه اروپا و کشورهای 
عضو آن از تمامی اعضای ســازمان ملل می خواهند به منع 

ارسال تسلیحات به لیبی احترام بگذارند.

رئیس جمهور ونزوئا هشدار داد، در صورتی که 
آمریکا تهدید خود مبنی بر قرنطینه یا محاصره 
ونزوئا را عملی کند، کاراکاس برای نبرد با واشنگتن 
آمادگی دارد. نیکاس مادورو، رئیس جمهور منتخب 
ونزوئا در ایالت »اگوئرا« هشدار داد که اگر آمریکا، 
برای انزوا و تحمیل محاصره علیه ونزوئا تاش کند، 
کاراکاس برای نبرد آماده است. بنا به گزارش شبکه 
روسی »راشاتودی«، مادورو همچنین تاکید کرد 
که نماینده ونزوئا در ســازمان ملل این تهدیدات 
غیرقانونی آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل 
مطرح خواهد کرد. وی در این خصوص گفت: »در 
صورتی که اشخاصی برای تحمیل انزوا یا محاصره 
علیه ونزوئا تاش کنند، مــا همگی برای مبارزه 
آمادگی داریم«. این تهدیدات تنها یأس و خشــم 

دولت آمریکا را نشان می دهد. هشدار رئیس جمهور 
منتخب ونزوئا در حالی مطرح شده که یک مقام 
ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که 
خواست نامش فاش نشــود به »بلومبرگ« گفته 
ترامپ واقعا قصد دارد ونزوئا را محاصره یا قرنطینه 
کند. مــادورو در ادامه تصریح کــرد: »پیام من به 
امپریالیسم جنایتکار این اســت که نه در ونزوئا! 
)نمی توانید کاری انجام دهیــد(«. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته 
در جمع خبرنگاران در مقابل کاخ سفید تاکید کرد 

که به واسطه مداخله خارجی روسیه، چین و ایران، 
در حال بررسی گزینه محاصره ونزوئا است. ترامپ 
در حالی از مداخله خارجی در ونزوئا سخن به میان 
آورده که آمریکا و گروهی از متحدان این کشــور 
سوم بهمن ماه سال گذشته در اقدامی غیرقانونی 
»خوان گوآیدو«، رهبر شورای ملی ونزوئا را به عنوان 
رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخته 
و ادامه دولت مادورو را که تنها چندماه پیش از آن 
با رأی باای مردم ونزوئا مجددا به ریاست جمهوری 
انتخاب شــده بود، غیرقانونی اعام کردند. مادورو 

در ادامه سخنان خود به شکایت ونزوئا از آمریکا 
در شورای امنیت اشاره کرد و گفت که به ساموئل 
مونکادا، سفیر این کشور در سازمان ملل دستور 
داده شده تا این تهدیدات دولت ترامپ را در شورای 
امنیت ســازمان ملل مطرح کند. رئیس جمهور 
منتخب ونزوئا تاکید کرد که به رغم فشــارهای 
آمریکا، ونزوئا همچنان آزاد و مستقل باقی خواهد 
ماند.به نوشته رســانه های آمریکایی، کاخ سفید 
هنگام اعام به رسمیت شــناختن گوآیدو انتظار 
داشــته وی ظرف تنها چند روز رســما مادورو را 
کنار بزند و نظامیان را نیز با خــود همراه کند. با 
گذشت چند ماه، این سناریو عما شکست خورده 
و تاش های واشــنگتن برای ترغیب نظامیان به 

حمایت از گوآیدو ناکام مانده است.

هشدارمادوروبهآمریکا:
براینبردآمادگیداریم

رئیس جمهور موقت تونس وضعیت فوق العاده 
در سراســر این کشــور را به مــدت یک ماه دیگر 
تمدید کرد. محمد الناصــر، رئیس جمهور موقت 
تونس وضعیت فوق العاده در این کشور را به مدت 
یک ماه دیگر تمدید کرد که از ابتدای ۴ آگوست تا 
۲ سپتامبر ۲۰۱9 قابل اجراست. از ۲۴ نوامبر ۲۰۱5 
به دنبال عملیات تروریستی در پایتخت تونس و 
منفجرشــدن اتوبوس حامل نیروهای امنیتی که 
به کشته شدن ۱۳ نیروی امنیتی و زخمی شدن ۱۶ 
نفر دیگر منجر شد، وضعیت فوق العاده در تونس 
اعام شده اســت. طبق گزارش خبرگزاری تونس، 

کمیته عالی مستقل انتخابات ریاست جمهوری 
نیز ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی را آغاز کرده است و 
به دلیل فوت الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور 
تونس پیش بینی می شود که این انتخابات زودتر از 
موعد برگزار شود. ناظران پیش بینی می کنند که 
ده ها نفر از اعضای احزاب مختلف و شخصیت های 
سیاسی و یا افراد مستقل نامزد این انتخابات شوند 
که نتایج آن قرار است نهایتا ۱۷ سپتامبر ۲۰۱9 اعام 
شود. الباجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس 
اخیرا پس از یک مدت بیماری در سن 9۳سالگی در 

بیمارستان درگذشت.

تمدیدوضعیتفوقالعادهدرتونساعتراضژاپنبهسفرمدودف
دبیر اول کابینه ژاپن به دیدار روز جمعه دمیتری 
مدودف، نخســت وزیر روســیه از جزیره »اتوروفو« 
یکی از چهار جزایر مورد اختاف دو کشور، واکنش 
نشان داد و این حرکت را مغایر با سیاست ها و اصول 
سرزمینی ژاپن اعام کرد. به نقل از تلویزیون دولتی 
ژاپن یوشیهیده سوگا، روز شنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: دیدار اخیر مدودف از جزیــره اتوروفو مغایر با 
موضع ژاپن در قبال این مساله ارضی است. دمیتری 
مدودف نخست وزیر روسیه بعد از ظهر جمعه به وقت 
محلی وارد جزیره اتوروفو شد؛ اتوروفو یکی از چهار 
جزیره ای است که تحت کنترل روسیه است، اما ژاپن 

مدعی مالکیت آنها است. این چهارمین دیدار مدودف 
از این جزایر اســت مدودف همچنین در سال ۲۰۱۲ 
میادی زمانی که نخست وزیر روسیه بود از جزیره 
کوناشیری و در سال ۲۰۱5 میادی هم از جزیره اتوروفو 
بازدید کرد. دولت ژاپن مدعی اســت این جزیره ها 
بخشی تفکیک ناپذیر از خاک ژاپن هستند که پس 
از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی توسط روسیه 
اشغال شده اند. در همین حال وزارت امور خارجه ژاپن 
نیز تاکید کرد به مجرد تائیدشــدن بازدید مدودف 
از جزیره اتوروفــو، در نظــر دارد از طریق یک کانال 

دیپلماتیک، اعتراضی را تسلیم دولت روسیه کند.
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کـوتـاه حوادثی
برق، جان مرد ۴۰ ساله را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجباغ ازفوت 
مرد ۴۰ ساله ای بر اثر بی احتیاطی برادرش خبر 
داد.سرهنگ  مهدی فضلی علیشاه درتشریح این 
خبرگفت: در پی اعام مرکزفوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر فوت یک نفر در استخر در بخش چندار، 
بافاصله عوامل گشت کانتری جهت بررسی 
موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: با 
حضور ماموران مشخص شد ۲ برادر قصد تمیزکردن 
استخر یک باغ را داشتند که به محض وصل کردن 
سیم برق توسط یکی از برادران به برق، برادر دیگر 
دچار برق گرفتگی شد و در دم جان خود را از دست 
داد.فرمانده انتظامی البرز تصریح کرد: رعایت نکات 
ایمنی و سنجیدن جوانب کار ها از وقوع چنین حوادث 

ناگواری جلوگیری می کند.

کشف  پارچه های  قاچاق 
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از 
کشف پارچه های قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال از 
یک دستگاه کامیون در شهرستان گناوه خبرداد. 
سرهنگ حیدر سوسنی با تاکید بر عزم جدی پلیس 
در برخورد با قاچاق کاا و ارز، اظهارداشت: ماموران 
انتظامی با اقدامات تخصصی و کنترل دقیق محورهای 
مواصاتی موفق شدند طی عملیاتی یک دستگاه 
کامیون ایسوزو حامل کاای قاچاق را در محور 
خروجی این شهرستان شناسایي و متوقف کنند.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی 
مذکور ۱8۰رول پارچه فاقد مجوز قانوني، کشف 
شد.سرهنگ سوسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
کاای کشف شده را 5 میلیارد ریال برآورد کردند، 
اظهارداشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.جانشین 
فرمانده انتظامی استان بوشهر در پایان خاطرنشان 
کرد: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و مخان نظم 
اقتصادی برخورد می کند و شهروندان می توانند، 
هرگونه موارد مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطاع دهند.

سارق حرفه ای  به دام افتاد
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از 
دستگیری سارق حرفه ای و سابقه دار محتویات 
داخل خودرو و اعتراف به ۲۰ فقره سرقت، در 
شهرستان میاندوآب، خبر داد. سردار مسعود خرم نیا 
در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت محتویات داخل خودرو در میاندوآب، 
به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران این شهرستان 
قرار گرفت.وی در ادامه با بیان اینکه ماموران با انجام 
اقدامات اطاعاتی، موفق شدند سارق را شناسایی 
و در یک عملیات غافلگیرانه حین سرقت دستگیر 
کنند، افزود: در استعام های صورت گرفته مشخص 
شد متهم از سارقان حرفه ای و سابقه داراست.این 
مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: متهم در 
بازجویی های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت محتویات 
داخل خودرو در سطح شهرستان های مهاباد و 
میاندوآب معترف شد.فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان غربی در پایان با بیان اینکه ارزش اموال 
مسروقه مکشوفه از سارق یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.

جوان 25 ساله غرق شد
فرمانده انتظامي فیروزآباد از غرق شدن جوان 
۲5 ساله دراین شهرستان خبر داد.سرهنگ مهدی 
جوکار، گفت: در پي اعام مرکز فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰ مبني بر غرق شدن فردي در سد »حایقر« 
این شهرستان، بافاصله ماموران انتظامي برای 
بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.این مقام 
انتظامی افزود: با حضور ماموران و تیم های امدادی 
در محل، مشخص شد جوان ۲5 ساله که براي شنا 
به سد مراجعه کرده به دلیل عمق زیاد و آشنا نبودن 
به فنون شنا غرق شده است.سرهنگ جوکار بیان 
داشت: با هماهنگي مقام قضائي جسد فرد غرق شده 
پس از خارج شدن از آب براي تعیین علت تامه فوت به 
پزشکي قانوني منتقل شد.فرمانده انتظامي شهرستان 
فیروزآباد از مردم به ویژه جوانان و نوجوانان خواست 
تا از شنا کردن در رودخانه ها و سدهایی که عمق 

نامعلومی  دارند، خودداری کنند.

کشف  تجهيزات پزشکي  قاچاق 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
گیان از کشف بیش از 567 قلم انواع تجهیزات 
پزشکی قاچاق به ارزش 6 میلیارد ریال توسط 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاا و ارز رشت خبر 
داد.سرهنگ  رحیم شعبانی  در گفت وگو با پایگاه 
خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت: در راستای 
مبارزه با قاچاق کاا و در پی دریافت خبری مبنی بر 
فعالیت فردی در امر خرید، فروش و توزیع تجهیزات 
پزشکي خارجي قاچاق، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
پلیس آگاهی قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود: 
کارآگاهان با استفاده از شگردهای پلیسی توانستند 
محل دپو و انبار کااهای قاچاق در شهر رشت را 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی از آن 
بازدید کنند.وی ادامه داد: کارآگاهان در بازرسی از 
انبار موردنظر بیش از 567 قلم انواع تجهیزات و اقام 
پزشکی فاقد مدارک گمرکی کشف کردند.سرهنگ 
شعبانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقام کشف 
شده را بیش از 6 میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار 
داشت: در این راستا انبار کاای قاچاق پلمب و 
متهم ۴۲ ساله با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی 
شد.رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
گیان با اشاره به عزم جدی پلیس در امر مبارزه با 
قاچاق کاا و ارز از شهروندان خواست، هرگونه مورد 
مشکوک را بافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس 

اطاع دهند.
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توقيف  سواری با 5۰ کيلوهروئين 
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از توقیف سواری 
پژو ۲۰6 حامل 5۰ کیلو مواد مخدر از نوع هروئین در ارومیه، 
خبر داد.سردار  مسعود خرم نیا  در گفت وگو با پایگاه خبري 
پلیس اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر حین 
گشتزنی در سطح شهر، به یک سواری پژو ۲۰6مشکوک و آن 
را متوقف کردند.این مقام ارشد انتظامي استان تصریح کرد: 
ماموران در بازرسی از این خودرو، 5۰ کیلوگرم مواد مخدر از 
نوع هروئین از خودرو، کشف کردند.فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک  سواری 
توقیف و یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتي 

تحویل مراجع قضائي شد.

نجات 5 سرنشين شناورازغرق شدگی
فرمانده پایگاه دریاباني گفت: ماموران حین گشتزنی در 
آب های سرزمینی، سرنشینان یک شناور را از غرق شدگی 
نجات دادند.سرهنگ  علی اصغر جمالی با بیان اینکه دریابانان 
با به کارگیري تمامي امکانات و تجهیزات شناوري، نسبت 
به تامین امنیت آب های سرزمینی اقدام می کنند، اظهار 
داشت: ماموران حین گشتزنی در آب های جزیره کیش، 
متوجه غرق شدگی شناور باری با 5 تن از سرنشینان شدند 
که با حضور به موقع، سرنشینانش را از کام مرگ نجات دادند.

فرمانده پایگاه دریابانی کیش تصریح کرد:  این شناور در حال 
طی مسیر به مقصد بندر ریگ از توابع استان هرمزگان بود که 

کاما در دریا غرق شد.

فوت ۴ نفر براثر آتش سوزی 
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از وقوع یک فقره حریق 
در یک سفره خانه واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع بلوار 
کشاورز خبر داد. سرهنگ جلیل موقوفه ای، جانشین پلیس 
پیشگیری پایتخت از وقوع یک فقره حریق در یک سفره خانه 
واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع بلوار کشاورز خبر داد.به 
گفته او در این آتش سوزی چهار نفر در محل به علت سوختگی 
شدید جان باختند.این چهار نفر سه نفر آقا و یک نفر خانم 
بودند که دو نفر از آنان مادر و پسر بودند.همچنین یک نفر نیز 
به مرکز درمانی منتقل شده که وضعیت مناسبی ندارد.همه 
جانباختگان و نیز مصدوم کارگر بودند که لحظه حریق خواب 
بودند.برابر بررسی های اولیه توسط عوامل آتش نشانی علت 

حریق اتصال کابل کولر گازی بوده است.

3 کشته  براثر تصادف 2سواری
رئیس پلیس راه استان بوشهر از کشته شدن 3 نفر و 
مجروحیت 6 تن بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو 
پارس با سواری سمند خبر داد.سرهنگ جابر پاپری، گفت: 
برابر اعام فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
تصادف  در محور دالکی - برازجان بافاصله ماموران پلیس 
راه به همراه گروه های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وي افزود: در بررسي هاي اولیه مشخص شد که این تصادف 
بین ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و سمند رخ داده که ۲ نفر  
سرنشین خودروی پژو پارس و راننده سمند به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و 6 نفر سرنشین های هر۲ خودرو 
به علت مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند.رئیس پلیس 
راه استان بوشهر خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه، 
علت این حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودرو پژو پارس اعام کرد.

توقيف اتوبوس با 2۴کيلو شيشه 
فرمانده انتظامي شهرسـتان نرماشـیر از کشف ۲۴کیلو 
شیشـه و دسـتگیري ۲قاچاقچي در عملیـات پلیس مبارزه 
با موادمخـدر ایـن شهرسـتان خبر داد.سـرهنگ  حسـین 
یوسـف آبادي گفت: مامـوران پلیس مبـارزه با مـواد مخدر 
ایـن فرماندهي، حیـن بازرسـي خودروهاي عبـوري محور 
اصلي این شهرسـتان بـه یک دسـتگاه اتوبوس مسـافربری 
کـه از اسـتان شـرقی کشـور بـه مقصـد تهـران در حرکت 
بـود مشـکوک و آن را متوقـف کردنـد.وي افـزود: ماموران 
در بازرسـي دقیـق این اتوبـوس ۲۴کیلـو و8۰۰ گـرم مواد 
روانگـردان شیشـه را که به طـرز بسـیار ماهرانـه و حرفه ای 
در قسـمتی از آن جاساز شـده بود، کشـف کردند.سرهنگ 
یوسـف آبادی تصریـح کـرد: در ایـن عملیـات ۲ قاچاقچی 
دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده تحویل مراجـع قضائی 
شـدند.فرمانده انتظامـي شهرسـتان نرماشـیر در پایـان با 
اشـاره به عـزم راسـخ پلیـس در راسـتاي مبـارزه بي امان و 
گسـترده با قاچاقچیـان موادمخـدر بیـان داشـت: در کنار 
سـعي و تاش شـبانه روزي پلیس، همواره مشـارکت مردم 
نیـز نقـش مهمـي در شناسـایي و برخـورد بـا سـوداگران 
مرگ و نجات نسـل آینـده از این پدیده شـوم ایفـا مي کند.

کشف هروئين از باکس موتور
رئیـس کانتـری ۲۰۹ پایانه غرب از کشـف بیـش از نیم 
کیلوگـرم هروئین از باکس یـک موتورسـیکلت حمل و نقل 
کاای آنایـن خبـر داد.سـرهنگ مجیـد سـلیمانی مقـدم 
در گفت وگـو بـا میـزان در تشـریح ایـن خبـر بیان داشـت: 
عوامـل گشـت انتظامـی کانتـری در حـال گشـتزنی در 
محدوده اطـراف پایانه غـرب بودند که با یک موتورسـیکلت 
باکس دار مشـکوک روبه رو می شـوند و بعد از بررسـی ماجرا 
متوجـه می شـوند راکب موتورسـیکلت به شـدت اسـترس 
دارد.وی ادامـه داد: بـا توجـه به حساسـیت موضـوع، راکب 
تحت سـوال قرار گرفت و پـس از آن باکس مربـوط به حمل 
و نقـل کاای آن نیـز تحت بررسـی قرار گرفت که مشـخص 
شـد داخل آن بیـش از نیم کیلوگـرم هروئین موجود اسـت.

وی افزود: بـا توجه به ایـن موضـوع، راکب دوبـاره بازجویی 
شـد و عنـوان داشـت کـه پیک موتـوری آنایـن اسـت کـه 
شهروندان با اسـتفاده از اپلیکیشـن به او درخواست هایشان 
را ارسـال می کنند و این بسـته هروئیـن را نیز از شـهروندی 
تحویـل گرفتـه اسـت تـا بـا دریافـت پـول بیشـتری، آن را 
بـه انبـار حمـل کاا در پایانه غـرب تحویـل بدهـد؛ بنابراین 
گـزارش، تحقیقـات درمـورد  شناسـایی فرد ارسـال کننده 
و تحویـل گیرنده بسـته در جریـان اسـت و راکب نیـز برای 
انجام سـیر مراحـل قانونی پرونـده به مرجع قضائـی معرفی 

شـده است.

خبر

ســرکانتر دوم پایتخت از دستگیری اعضا 
باند 5 نفره سارقان حرفه ای خودروی زانتیا خبر 
داد و گفت: متهمان در گاراژی در شهرستان های 
مرزی اقــدام به فروش خودروهای ســند نمره 
می کردند.سرهنگ  فرزاد تاجره در گفت وگو با 
پایگاه خبری پلیس، گفت: اواخر اردیبهشت ماه 
ســالجاری، وقوع یک فقره سرقت خودرو زانتیا 

به کانتری ۱3۴ شــهرک قدس اعام شــد که 
شناسایی و دستگیری ســارقان در دستور کار 
قرار گرفت.وی بیان داشــت: با آغاز تحقیقات 
پلیسی، سرقت مشابه دیگری نیز به سرکانتری 
اعام و مشخص شد که ســارقان در این فقره از 
سرقت نیز یک دســتگاه خودروی زانتیا دیگر 
سرقت کرده اند.سرهنگ تاجره گفت: ماموران 

در تحقیقات میدانــی که از محل هــای وقوع 
ســرقت انجام دادند، مشخص شد که سارقان ۲ 
نفر بوده و با استفاده از یک دستگاه خودرو سواری 
پژوپارس اقدام به ســرقت خودروهــای زانتیا 
کرده اند.این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در 
تحقیقات پلیسی پاک انتظامی خودرو سارقان 
شناسایی شد، تصریح کرد: در گام بعدی مشخص 

شد که خودرو متهمان سرقتی بوده و سابقه ثبت 
سرقت در ســامانه پلیس دارد.ســرکانتر دوم 
گفت: در گام بعدی از تحقیقات پلیسی تصویری 
از چهره سارقان به دســت آمد و در پایش های 
اطاعاتی مشخص شــد که متهمان از سارقان 
سابقه دار بوده و مخفیگاه آنان در شهر مریوان و 
کامیاران است.سرهنگ تاجره افزود: با اخذ نیابت 
قضائی هر ۲ متهم در ۲ عملیات  مستقل و مجزا 
در مخفیگاهشان دســتگیر و در بازجویی های 
انجام شده ضمن اعتراف به سرقت خودروهای 
زانتیا، اظهار داشتند: پس از سرقت خودروها در 
شــهر تهران آنها را به گاراژی در یک شهرستان 
مرزی منتقل و پس از تغییر شناسه های خودرو 
به صورت ســند نمره می فروختنــد.وی با بیان 
اینکه متهمان در بازجویی های انجام شــده به 
۱۱ فقره ســرقت اعتراف کرده اند، گفت: در گام 
بعدی 3 همدست دیگر سارقان نیز شناسایی و در 
بازرسی از گاراژ مذکور 3 دستگاه خودرو زانتیا 
کشــف شــد.این مقام انتظامی افزود: عاوه بر 
3 خودرو کشــف شــده از مخفیگاه متهمان، 5 
دستگاه خودرو قطعه قطعه شده، 3۰ قطعه درب 
خودرو، ۲۰ قطعه درب صنــدوق عقب خودرو، 
۱۰ قطعه داشبورد، ۲ قطعه موتور و گیربکس و 6 
باک بنزین کشف شده است.سرکانتر دوم افزود: 
متهمان برای کشــف جزئیات پرونده در اختیار 
ماموران عملیات کانتری ۱3۴ شــهرک قدس 

قرار دارند.

سال سوم
a شماره 508 r m a n m e l i . i r

رئیس کانتری ۱۴۹ امامزاده حســن از دســتگیری کیف قاپ 
خشن با دو ساح ســرد قمه و نیمچه خبر داد.سرهنگ محمدرضا 
ملکوتی در گفت وگو با میزان در تشریح این خبر اظهارکرد:  ماموران 
عملیات کانتری در جریان یک فقره ســرقت خشن از شهروندی 
به آدرس خیابان عبیدزاکانی، کوچه آقاســی قرار گرفتند و سریعا با 

حضور در محل اقدام به تعقیب و گریز پلیسی با متهمان کردند.وی 
ادامه داد: هنگام رسیدن ماموران کانتری، متهمان که دو نفر بودند 
با دیدن چراغ گردون خودروی پلیس ســریعا بعد از سرقت گوشی 
مالباخته، سوار بر موتورسیکلت خود شدند و از محل گریختند.این 
مقام انتظامی بیان کرد: تعقیب و گریز ادامه داشت تااینکه در موقعیت 

مناســبی با پیچیدن به هنگام خودروی پلیس سر کوچه ای، راکب 
تعادل موتورسیکلت را از دست داد و زمین خورد که دستگیری  شد 
در حالیکه نفر ترک نشین قبل از رسیدن پلیس از محل متواری شده 
بود.ســرهنگ ملکوتی در انتها تصریح کرد: با انتقال متهم به همراه 
موتورسیکلت به کانتری، مشخص شد فرد دستگیر شده ۱7 ساله 
بوده است که برای سیر مراحل قانونی پرونده، در اختیار مرجع قضائی 
مربوطه قرار گرفت؛ بنابراین گزارش، از متهم دو قبضه ساح سرد قمه 

و نیمچه کشف شد.

رئیس کانتری ۱۱۴ غیاثی از دستگیری دو گوشی قاپ ۲۱ 
ساله قبل از ارتکاب به آخرین سرقت شان خبر داد. سرهنگ عباس 
واعظی در گفت وگو با میزان در تشریح این خبر بیان داشت: مدتی 
بود که سرقت از نوع گوشــی قاپی توسط ترک نشین و راکب یک 
دســتگاه آپاچی قرمز رنگ در محدوده این کانتری شدت پیدا 
کرده بود.وی ادامه بود: با توجه به حساسیت موضوع، گشت های 

پلیســی محســوس و نامحســوس در این محدوده به صورت 
شــبانه روزی فعال شــدند تااینکه ماموران این کانتری حین 
گشتزنی دو نفر جوان سوار بر یک دستگاه آپاچی قرمز رنگ پاک 
مخدوش را مشاهده کردند که راکب و ترک نشین آن قصد سرقت 
گوشی شهروندی را داشــتند.وی افزود: متهمان با دیدن پلیس 
سریعا از محل گریختند که خیلی زود توسط ماموران دستگیر و 

به کانتری دالت داده شدند و فرد ترک نشین در اظهارات خود 
صراحتا به قصد سرقت خود معترف شد و متهمان عنوان داشتند 
که ۲۰ فقره سرقت مرتکب شــده اند.این مقام انتظامی در ادامه 
گفت: شکات به کانتری فراخوان شــدند که دو شهروند هنگام 
ورود به کانتری دو متهم ۲۱ ســاله را دقیق شناسایی کردند و 
در تجسس بدنی از سارقان دقیقا دو گوشی متعلق به دو شهروند 
از جیب هر دو متهم کشف و ضبط شد.سرهنگ واعظی در انتها 
گفت: برای متهمان با شکایت مالباختگان پرونده ای تشکیل شده 
است و بررسی سرقت های احتمالی از دیگر شهروندان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری ۲ برادر شرور خبر 
داد که با استفاده از ساح ســرد، جوانی را به قتل رسانده بودند. 
به گزارش تســنیم؛ بعدازظهر چهارم مرداد ۹8، وقوع یک نزاع 
و درگیری در یک مغازه لباس فروشــی در باقرشــهر کهریزک 
به پلیس ۱۱۰ اعام شــد که بافاصله ماموران کانتری ۱75 
باقرشهر به محل اعزام شــدند.با حضور ماموران مشخص شد 
دو برادر به نام های »شایان« و »شاهین«، با صاحب یک مغازه 
لباس فروشی و دوســت وی به نام »قادر« درگیر شده و آنها را 
مجروح کرده اند.بافاصله مصدومان به بیمارستان منتقل شدند، 
اما »قادر« )دوست مغازه دار( به خاطر شــدت جراحات وارده 
فوت شــد.در ادامه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت به همراه تیم بررســی صحنه جرم و تشــخیص هویت 
و بازپرس کشــیک ویژه قتل، در محل جنایت حاضر شدند.در 
بررسی اولیه مشخص شد مقتول بر اثر ضربات وارده با جسم تیز 
به گردن فوت شده است.تحقیقات تکمیلی حاکی از آن بود دو 

برادر مذکور )شایان و شاهین( از افراد شرور منطقه هستند که 
ابتدا »شایان« با مراجعه به مغازه لباس فروشی با صاحب مغازه 
درگیری لفظی داشته و با ورود »قادر« به ماجرا، شدت درگیری 
باا گرفته بود.در ادامه، برادر »شــایان« نیز وارد درگیری شده 
و پس از مجروح کردن صاحب مغازه و »قادر« با ســاح ســرد 
از محل متواری شــده بودند.با تجمیع اطاعات به دست آمده 
دستگیری دو برادر شرور در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت 
و مخفیگاه ضاربان در محدوده ورامین شناسایی شد.سرانجام 
هر دو متهم در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی 
پایتخت منتقل شدند.»شایان« در تحقیقات اقرار کرد که پس 
از رهایی از زندان برای خرید لباس به مغازه مذکور مراجعه کرده 
و چون پولی نداشته از صاحب مغازه خواسته لباس را به صورت 
مجانی به او بدهد که این مســاله به درگیری منجر شده و پس 
از ورود دوست صاحب مغازه )مقتول( و »شــاهین« به ماجرا، 
قتل روی داده بود.ســردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی 

تهران بزرگ با اعام این خبر گفت: در بررسی سوابق هر دو برادر 
مشخص شد، آنها از افراد شرور منطقه باقرشهر و دارای چندین 
سابقه کیفری در زمینه شرارت، تیراندازی و موادمخدر هستند.

وی خاطرنشان کرد: هر دو برادر با اعتراف به نزاع منجر به قتل، 
با صدور قرار قانونی توســط مرجع قضائی برای انجام تحقیقات 
تکمیلی و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی قــرار گرفتند.رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
متذکر شد: بیش از یک سوم قتل های کشور به صورت ناگهانی 
و با استفاده از ساح سرد اتفاق می افتد و این در حالی است که 
حمل ساح سرد، جســارت نزاع با دیگران را افزایش می دهد.

لطفی تصریح کرد: همراه داشتن ساح ســرد و استفاده از آن، 
بی شک پشیمانی و ضرر به دنبال داشته و انگیزه ارتکاب جرم را 
افزایش می دهد.این مقام انتظامی با بیان اینکه خویشتنداری، 
متانت، تدبیر و مدارا در پیشگیری از انواع خشونت و حتی قتل، 
نقش چشمگیر و غیرقابل انکاری دارد، گفت: باید بدانیم که در 
نزاع های آنی، به طور ناخودآگاه از ساح سرد در دسترس استفاده 

می شود. بنابراین ساح سرد با خود حمل نکنیم.

دست برادران  شرور به خون پسر جوان آغشته شد

 سقوط یک کامیون به گودال ۱۰ متری منجر به مرگ یک 
راننده شد. سقوط یک دستگاه کامیون با بار شن و ماسه به 
گودالی ۱۰متری به سامانه ۱۲5 آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران اعام شد که بافاصله در پی آن یک ایستگاه به 
محل حادثه واقع در بزرگراه بابایی اعزام شد.در جریان این حادثه 
آتش نشانان در محل حاضر شدند و پس از قطع جریان برق این 
خودرو و نصب عائم هشداردهنده در اطراف محل حادثه، برای 

نجات جان راننده میانسالی که در اتاقک کامیون گرفتار شده بود، 
اقدامات نجات را انجام دادند.گروه نجات پس از گذشت مدتی، 
راننده را از اتاقک متاشی شده کامیون خارج کرده و به عوامل 
اورژانس تحویل دادند که عوامل اورژانس با بررسی عائم حیاتی 
او فوت این راننده 55 ساله را تایید کردند.سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران اعام کرد که علت اصلی این 

حادثه از سوی عوامل پلیس راهور بررسی و اعام خواهد شد.

سقوط  کامیون به گودالی  در بزرگراه 

    عکس تزئینی است

قاچاق ناکام هروئین در  مترو دستگیری ۱۳ نفر از اعضای 
شرکت هرمی 

برخورد پراید با  درخت  
پلیس مترو فردی را با 5۴۰ گرم هروئین جاساز شده 
در کیف دستی اش دستگیر کرد.ماموران ویژه مبارزه با 
موادمخدر پایتخت مستقر در ایستگاه متروی ترمینال 
جنوب به فردی ۴۰ ساله که یک کیف دستی به همراه 
داشت مشکوک شده و رفتار او را تحت نظر قرار دادند.چند 
دقیقه بعد این فرد که با مشاهده ماموران قصد فرار و خروج 
از ایستگاه مترو را داشت، توسط ماموران دستگیر و به مقر 
پلیس مترو منتقل شد که در بازرسی های انجام شده از 
وسایل همراه این فرد مشاهده شد که در جداره داخلی 
کیف دستی اش بیش از 5۰ عدد بسته حدودا ۱۰ گرمی 
هروئین جاسازی شده است.مرکز اطاع رسانی پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با تایید این خبر اعام کرد که برای 
متهم پرونده ای تشکیل شده و این فرد به همراه 5۴۰ گرم 
هروئین کشف شده برای ادامه روند رسیدگی به جرم در 

اختیار پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری اعضای 
۱3 نفره یک شرکت هرمی خبر داد.سرهنگ شهرام پورسعادت 
گفت: ماموران پلیس آگاهی با دریافت اطاعاتی مبنی بر تبلیغات 
گسترده یک شرکت هرمی که در زمینه بازاریابی شبکه ای 
غیرمجاز فعالیت می کند، بررسی موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند.وی افزود: ماموران محل دقیق فعالیت شرکت هرمی 
را در شهر رباط کریم شناسایی و پس از تشکیل یک تیم عملیاتی 
و هماهنگی قضائی وارد مخفیگاه شده و ۱3 نفر از اعضای این 
شرکت را دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی 
انتقال دادند. سرهنگ پورسعادت تصریح کرد: متهمان در 
بازجویی های پلیسی جرم خود را قبول داشته و در ادامه اقرار 
کردند که برای عضوگیری و اعتمادسازی آنها، کار خود را قانونی 

جلوه می دادند.

رئیس پلیس راهور استان آذربایجان غربي، از برخورد یک 
دستگاه سواری پراید با یک اصله درخت و کشته شدن یک نفر و 
مصدومیت 3 نفر در سلماس، خبر داد. سرهنگ  عباس فرمانی 
در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس، گفت: برابر اعام فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در سلماس، بافاصله 
ماموران پلیس راهور به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام 
شدند.این مقام انتظامي افزود: در بررسي هاي اولیه مشخص شد 
که این تصادف براثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک اصله 
درخت کنار خیابان رخ داده است.وي تصریح کرد: در این حادثه، 
یکی از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم فوت 
و راننده و ۲ سرنشین دیگر مجروح که به کمک نیروهای امدادی به 
بیمارستان منتقل شدند.رئیس پلیس راهور فرماندهي انتظامي 
آذربایجان غربي خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راهور، علت 
این حادثه را بی احتیاطی و تخطی از سرعت مطمئنه از سوي راننده 

خودرو اعام کردند.

زورگیر خشن به دام افتاد

دستگیری 2 سارق  گوشی قاپ 

انهدام  باند سند نمره کار خودروهای  زانتیا 



گفتوگو

آرمان ملی: بعد از گذشت چند ماه از پایان فصل 
هجدهم لیگ برتر ، هنوز رقابت های فصل جدید 
این مسابقات به دلیل آنچه که فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ، آماده نبودن ورزشگاه ها اعام کرده اند، 
آغاز نشده است. سید مهدی سید صالحی کارشناس  
فوتبال کشورمان در خصوص این شرایط و البته نقل و 

انتقاات صحبت کرد. 
  در فصل نقل و انتقاات تاکنون کدامیک 

از تیم ها بهترین عملکرد را داشته اند؟
تیم های استقال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور 
و ذوب آهن  در بازار نقل و انتقاات سرمایه گذاری 
کرده اند و در جذب بازیکن هم موفق هستند. برخی 
از تیم ها هم هنوز وضعیت مالکیت و حامی مالی شان 
مشخص نیست و آنها نتوانستند یارگیری خوبی 
داشته باشند. البته عملکرد تیم ها در نقل و انتقاات 

منوط به نتایج آنها در فصل جدید است.
  درباره افزایش رقم قرارداد های بازیکنان 

دربازار نقل و انتقاات چه نظری دارید؟
 احترام زیادی برای بازیکنان قائل هستم، اما عقد 
قرارداد های نجومی در حد و اندازه فوتبالیست ها و 
لیگ برتر ما نیست. برخی از بازیکنان ما ۵۰۰ میلیون 
هم نمی ارزند، اما با رقم های میلیاردی به یک تیم 
انتقال می یابند و این موضوع نشان از بی برنامگی در 
مدیریت باشگاه هاست. مدیرانی در رأس باشگاه ها 
هستند که فوتبالی نیستند و یک بازیکن ۱۰۰ 
میلیونی را میلیاردی جابه جا می کنند. به هر حال 
دالی زیاد شده و اتفاقات پشت پرده فوتبال ما را 
به این روز انداخته است. ما مشاهده می کنیم که 
در صفحات اجتماعی و فضای مجازی چقدر برای 
بازیکنان تبلیغات صورت می گیرد و ارزش بازیکنی 
که حدود ۲۰ میلیون تومان است را به ۲ میلیارد تومان 
می رسانند. این مسائل باعث می شود که باشگاه های 
ما متضرر شوند و پول بیت المال هدر برود. ارزش 
برخی از  بازیکنان در حد و اندازه های قرارداد های 
میلیاردی نیست، اما به علت اینکه نظارتی وجود ندارد 

شاهد این اتفاقات ناگوار هستیم.
  درباره تعویق بازی های لیگ نوزدهم چه 

نظری دارید؟
 طبق اساسنامه فیفا باید ورزشگاه ها مجهز شوند 
تا بازی های لیگ شروع شود. اگر ورزشگاه ها آماده 
نشوند در آن صورت اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیری 
رخ می دهد که به باشگاه ها آسیب می رساند. 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید موضوع 
آماده سازی ورزشگاه ها را برنامه ریزی کرده  و از 
۲ ماه قبل به باشگاه ها اعام می کردند. به هر حال 
باشگاه ها حق دارند چرا که  آنها تمرینات پیش فصل 
و  اردوی آماده سازی خود را طبق زمان قرعه کشی 
قبلی برنامه ریزی کرده بودند و تاخیر در برگزاری 
لیگ باعث می شود آنها با مشکل مواجه شوند. از 
طرفی ورزشگاه ها باید طبق الزامات و استاندار های 
بین المللی  ساخته شوند. همچنین ورزشگاه های 
زیادی در چند سال اخیر در کشورمان ساخته شده اند، 
اما استاندارد های بین المللی در این ورزشگاه ها رعایت 

نشده است.  

سید مهدی  سید صالحی: 
طبق  اساسنامه فیفا باید  
ورزشگاه ها  مجهز شوند

خبر

آرمان ملی: مجری یکی از برنامه های صبحگاهی 
شبکه سه سیما دیروز )شنبه( در واکنش به توقیف 
لوگوی باشگاه استقال با ادبیات نامناسبی درباره 
طرح لوگو این باشگاه صحبت کرد که باعث ناراحتی 

هواداران آبی های پایتخت شد. 
  واکنش باشگاه

باشگاه فرهنگی ورزشی استقال با انتشار 
اطاعیه ای اعام کرد که به دلیل صحبت های یکی از 
مجریان تلویزیون که آن را  اهانت آمیز خوانده،  خواهان 
»عذرخواهی رسمی« صداوسیما شده است. در این 
اطاعیه آمده است: باشگاه استقال مراتب اعتراض 
شدید خود را نسبت به رفتار توهین آمیز مجری برنامه 
صبحگاهی شبکه سه اعام می نماید. در شرایطی که 
صداوسیمای جمهوری اسامی ایران با پول مردم اداره 
می شود و باید به مردم و عایقشان احترام بگذارد، 
متاسفانه یکی از مجریان این سازمان در یک برنامه 
تلویزیونی به طور آشکار و مستقیم به باشگاه استقال و 
نشان رسمی آن اهانت کرده است. باتوجه به سابقه این 
رفتارهای سخیف توسط مجریان مختلف تلویزیونی، 
باشگاه استقال تا زمان عذرخواهی رسمی سازمان 
صداوسیما همکاری خود را با این سازمان  قطع  خواهد 
کرد. بدون تردید مجموعه هواداران، پیشکسوتان و 
حامیان رسانه ای این باشگاه به دلیل احترام به نام و 
نشان استقال بزرگ، باشگاه را در این راه همراهی 

خواهند کرد. 
  عذرخواهی 

بعد از این اتفاقات، مجری این برنامه تلویزیونی با 
انتشار پیام تصویری از هواداران استقال عذرخواهی 
کرد و دلیل این اقدامش را کل کل با عوامل پشت صحنه 

عنوان کرد.
  شایعات

فردی که از باشگاه استقال یک فقره چک در 
اختیار دارد اقدام به اجرای قانونی آن کرده است و 
همین موضوع باعث شد شایعاتی مبنی بر توقیف 
لوگوی باشگاه استقال منتشر شود. شنیده ها حاکی از 
این است که باشگاه استقال تهران در زمان صدور چک 
تحت مدیریت علی فتح ا...زاده و امیدوار رضایی بوده، 
اما هنوز تاریخ این چک به صورت رسمی اعام نشده 
است و فتح ا...زاده و امیدوار رضایی صدور چک در زمان 
مدیریت خود را تایید نکرده اند. شنیده شده چک مورد 
نظر توسط هر ۲ شخص امضا شده و تبعات این چک در 
روز های اخیر دامن استقال و لوگوی این تیم را گرفته 
است. البته جای تعجب دارد که این چک به مبلغ ۳۰۰ 
میلیون تومان چرا تا این لحظه و بعد از گذشت ۶ سال 
هنوز تسویه نشده است و مدیران استقال در سال های 

قبل کدام بدهی ها را تسویه کرده اند؟

قهر و آشتی »استقال« 
با صدا و سیما 

آرمان ملی - حسین ردکا: مراسم افتتاحیه بازی های غرب آسیا عصر سه شنبه به میزبانی شهر کربای عراق در استادیوم تازه تاسیس این شهر با حضور 
حدود ۳۰ هزار تماشگر برگزار شد. مراسمی که حاشیه های زیادی به دنبال داشت و عذرخواهی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال این کشور و واکنش نوری 

المالکی را به دنبال داشت. 
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 متاسفانه در حوزه مدیریت در کشور ما این موضوع عرف 
شده که مدیران پس  از آنکه از جایی که در آن کار می کردند جدا 
می شوند، علیه باشگاهی در آن بودند حرف می زنند و به مواردی 
اشاره می کنند که تا حدود زیادی به خودشان هم مربوط می شود. 
این شکل کاری که مدیران به گذشته شان اشاره می کنند، به نظر 
من جهان سومی است. متاسفانه در تمامی شئون کاری کشور ما 
نیز وارد شده و ما نه تنها در حوزه مدیریت ورزش، بلکه در حوزه 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز شاهد چنین صحبت هایی 
هستیم. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته وقتی 
یک مدیری خطی را می کشد، مدیر بعدی دنباله آن خط را 
می رود. در ایران خطی که در گذشته کشیده شده را پاک می کنند 
و خط جدیدی را می کشند. این موضوع عامل ُکندی است و 
اجازه پیشرفت را نمی دهد. زمانی در آسیا باشگاه های ایرانی 
در بااترین سطح بودند و عنوان های قهرمانی یا نایب قهرمانی 
را کسب می کردند ولی اان در رده هفتم و هشتم هستیم. یکی 
از مهم ترین دایلی که اجازه پیشرفت به ما نمی دهد، نداشتن 
برنامه بلندمدت و کان است. متاسفانه در حوزه ورزش چشم انداز 
نداریم و مدیران باشگاه ها می دانند زمان زیادی در رأس امور باقی 
نمی مانند. هر کسی باسلیقه خودش جلو می رود و وقتی انجام کار 
سلیقه ای باشد، مسلما دچار اختاف می شویم چراکه بسیاری با 
این تصور مدیریت می کنند که انگار در جزیره اختصاصی شان 
حضور دارند. وقتی ماک ارزشیابی سلیقه ای باشد و هرکس با 
ذائقه خودش مدیریت کند، مسلما پیشرفتی حاصل نمی شود. 
باید برنامه بلندمدتی را تصویب کرد و بر اساس آن گام برداشت تا 
وقتی دوره مدیریت به پایان رسید و مدیر جدیدی امور را بر عهده 
گرفت، به جای آنکه مدیر مستعفی یا برکنار شده بخواهد علیه 
مجموعه ای که در آن کار می کرده صحبت کند، بیاید و از خدماتی 
که انجام داده حرف بزند. مدیر جدید نیز به جای انتقاد از عملکرد 
فرد قبلی بخواهد با تقدیر از زحمات او، نواقص احتمالی را برطرف 
کند و مجموعه را به موفقیت برساند. باشگاه استقال را به عنوان 
نمونه ای از یک مجموعه ورزشی مثال می زنم. این باشگاه دارای 
عمری ۷۵ ساله است. ۳۵ سال از مدیریت این باشگاه در زمان 
پیش از انقاب بود که در این سال ها تنها یک رئیس هیات مدیره 
در این باشگاه وجود داشت و باعث شد ۶۰ شعبه در داخل و خارج 
از کشور از استقال دیده شود اما در دوران پس از انقاب باوجود 
زحماتی که از سوی تمامی مدیران کشیده شده اما بیش از ۴۰ 
مدیر در این باشگاه حضور داشتند و هیچ کس نمی تواند بگوید 
پیشرفت قابل توجهی داشتیم. فرصت برای خدمت و پیشرفت 
مهیاست به شرطی که مدیران سلیقه ای عمل نکنند و هر فرد 
جدیدی که انتخاب می شود، دنباله مسیری را برود که مدیر قبلی 

در آن گام برداشته است. 

عدم وجود برنامه بلندمدت
 برای باشگاه ها

یادداشــت

  فارس: کمال کامیابی نیا در خصوص رفتن برانکو و حضور 
کالدرون گفت: رفتن آقای برانکو برای همه پرسپولیسی ها تلخ 
بود و شاید کمتر کسی فکر آن را می کرد که او این چنین از 
پرسپولیس جدا شود. از طرف دیگر باید بگویم که به نظر من 
حضور آقای کالدرون در پرسپولیس یک انتخاب خوب بود، چرا 
که با رفتن آقای برانکو کار واقعا سخت شد و خیلی سخت بود 
کسی بتواند جای او بیاید چرا که آقای برانکو در این سال ها نتایج 
خوبی با پرسپولیس گرفت و در این شرایط متاسفانه مقایسه 
کردن ها کار را سخت می کند. اینکه بخواهند مقایسه کنند 
کار را واقعا سخت می کند چرا که برخی می گویند آقای برانکو 
اینطور بود و کالدرون آن طور است. به نظرم این مقایسه کردن ها 
اصا خوب نیست. از زمانی هم که آقای کالدرون به پرسپولیس 
آمده همه چیز خوب پیش می رود و او ارتباط خوبی با بچه های 
تیم دارد. او یک مربی خوب و کار بلد است که خیلی زود در 
پرسپولیس جاافتاد و تا اینجا نشان داد که کارش را خیلی خوب 
می تواند انجام دهد و امیدوارم بتواند به ما کمک کند. به نظر 
من آقای کالدرون مربی بادانشی است و خیلی خوب کارش را 
بلد است. به نظرم با حمایت هواداران می توانیم باز هم روزهای 
خوبی که داشتیم را تکرار کنیم. ما بازیکنان حرفه ای هستیم و 
می توانیم با شرایط جدید خودمان را وفق دهیم. خوشبختانه 
بازیکنان پرسپولیس شرایطی دارند که از نظر فوتبالی خیلی 
خوب کار را می گیرند و آقای کالدرون هم از بچه های تیم خیلی 
راضی است. بچه ها خیلی خوب تمرین می کنند و از روز اول کار 

را جدی گرفته ایم.  

فوتبــالداخلــی

     در حالی که رسانه های مختلف خبر داده اند پل پوگبا به دلیل 
مصدومیت از ناحیه کمر، غایب تیم فوتبال منچستریونایتد در بازی 
با میان در تورنمنت دوستانه جام قهرمانان بین المللی بود که حاا 
خبر می رسد این بازیکن اصا مصدوم نیست. اولگنار سولسشایر، 
سرمربی نروژی سرخپوشان منچستر پیش از این خبر داده بود این 
هافبک فرانسوی در تمرین روز جمعه این تیم از ناحیه کمر دچار 
درد عضانی شده و انتظار دارد او به بازی با چلسی در هفته اول فصل 
جدید لیگ برتر انگلیس برسد. برنامه »چیرینگیتو« در تلویزیون 
اســپانیا اکنون در خبری اختصاصی مدعی شــد پوگبا هیچگونه 
مصدومیتی ندارد و به خواسته خودش منچستریونایتد را در سفر به 
کاردیف ولز به منظور رویارویی با میان همراهی نکرده است چون از 
شرایطش در این تیم راضی نیست و می خواهد باشگاه با پیوستن وی 
به رئال مادرید موافقت کند.این برنامه مدعی شد پوگبا این موضوع 
را در تمرین روز جمعه به اطاع سولسشایر رسانده که حاضر نیست 
در سفر به ولز، شیاطین سرخ را همراهی کند تا به نوعی اعتراضش 
را به سنگ اندازی مدیران باشگاه منچستریونایتد برای انتقالش به 
رئال مادرید نشان دهد. باشگاه منچستریونایتد قصد حفظ کردن 

پوگبا ۲۶ ساله را دارد.
    رادیو کادناســر اســپانیا اعام کرد که خوانفــران، مدافع 
اســپانیایی ســابق تیم فوتبال اتلتیکومادرید که در پایان فصل 
گذشته از این تیم جدا شــد، راه دنی آلوز را در پیش خواهد گرفت 
و به تیم سائوپائولوی برزیل ملحق می شــود. قرارداد خوانفران با 
اتلتیکومادرید روز ۳۰ ژوئن به پایان رســید و این بازیکن ۳۴ ساله 
حاا تصمیم دارد که سال های پایانی دوران بازیکنی اش را در خارج 
از قاره سبز سپری کند. خوانفران در حالی عازم برزیل است که از چند 
تیم در لیگ دسته اول فوتبال آمریکا )MLS( هم پیشنهاد داشت. 

بیــنالــملل

   افتتاحیه!
در این مراسم سه رقاص )دو زن و یک مرد( 
حضور داشتند و لباسی که برتن داشتند، نماد 
پرچم عراق بود. یک زن نوازنده هم در زمین 
چمن استادیوم، با ویولن سیاه رنگ خود، 
سرود عراق را اجرا کرد. مراسم افتتاحیه به طور 
مستقیم از تلویزیون دولتی عراق پخش شد. 
انتشار عکس ها و ویدئوهای مربوط به این مراسم 
در شبکه های اجتماعی، واکنش های متفاوتی 

در بین کاربران  فضای مجازی ایجاد کرد.
  عذرخواهی فدراسیون فوتبال عراق 
فدراسیون فوتبال عراق به خاطر این اتفاق 
بیانیه ای صادر و عذرخواهی کرد. در بیانیه 
فدراسیون فوتبال عراق آمده است: واکنش هایی 
که نسبت به برگزاری مراسم افتتاحیه به وجود 
آمده چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی 
برای ما محترم است. باید تاکید کنیم که شهر 
کربا قداست خاص خود را دارد. وزارت ورزش 
و جوانان برگزاری مراسم افتتاحیه را به یک 
شرکت لبنانی داد. قرار بود که مراسم مختصر 
باشد و به بهترین شکل، کشور ما را که از دست 
تکفیری ها نجات یافت به تصویر بکشد. در 
ادامه این بیانیه آمده است: بسیاری براین باور 
هستند که این برگزاری چنین مراسمی نوعی 
بی احترامی به دین و قداست شهر کربا است. 

فدراسیون فوتبال عراق عذرخواهی شدید خود 
را از آنچه اتفاق افتاده اعام می دارد. آنچه که 
اتفاق افتاد اصا عمدی نبود و هدف خاصی 
نداشت. وزارت ورزش و جوانان عراق هم نسبت 
به این اتفاق واکنش نشان داد و تاکید کرد که 
قصد و عمدی در آن نبوده و مانع هر چیزی 
خواهد بود که قداست شهر کربا را خدشه دار 

کند.
  واکنش نوری المالکی

فتتاحیه  واکنش ها به برگزاری مراسم ا
رقابت های فوتبال غرب آسیا در ورزشگاه 
کربا همچنان ادامه دارد. حضور جویل سعاده 
ویلونیست لبنانی در مراسم افتتاحیه باعث 
اعتراض هایی شده و حتی موجب عذرخواهی 
فدراسیون فوتبال عراق و وزارت ورزش این 
کشور نیز شد. نوری المالکی  نخست وزیر سابق 
عراق و رئیس حزب الدعوه عراق در این باره گفت: 
آنچه که در مراسم افتتاحیه رخ داد هتک قداست 
کربا بود. به شدت چنین مراسمی را که با حضور 
موسیقی و رقص بود محکوم می کنیم. چنین 
چیزی باعث شد تا قداست شهر لکه دار شود. 
علی الحزاعی، روحانی عراقی هم با اشاره به شیوه 
رفتار ایرانی ها در برگزاری رقابت های فوتبالی 
گفت: ایرانی ها با برگزاری مراسم های خود 
آن هم با حجاب اسامی زیباترین صحنه های 

ورزشی را به تصویر می کشند. جمعه العطوانی 
مدیر مرکز پژوهش های استراتژیک افق هم در 
این باره گفت: حضور زنی بی حجاب در کربا 
با همه ضوابط دینی در عراق مخالفت دارد. 
بسیاری از شخصیت های عراقی در طی روزهای 
اخیر با اظهارنظرهایی پیرامون آنچه در افتتاحیه 
رقابت های فوتبال غرب آسیا در کربا رخ داد، 
واکنش نشان دادند. البته این واکنش ها در 
مقابل اظهارنظرهایی را نیز به همراه داشته که 
اتفاقات ورزشگاه کربا را بخشی از برگزاری یک 

مراسم افتتاحیه عادی دانسته اند.
  هتک حدود شرعی! 

دیوان وقف شیعی عراق )سازمان اوقاف و امور 
خیریه عراق( نیز در بیانیه ای اعام کرده است 
که »رویدادهای مراسم افتتاحیه، تقدس کربا 
را آشکارا مخدوش کرده است«. این سازمان در 
بیانیه خود ضمن محکوم کردن حواشی مراسم 
افتتاحیه مسابقات فوتبال غرب آسیا، آن را 
هتک حدود شرعی و تجاوز به ضوابط اخاقی 

ازم ااجرا در شهر مقدس کربا دانسته است.
  بیانیه استانداری کربا

استاندار کربای معلی در واکنش به این 
انتقادات، بیانیه ای صادر و اعام کرد: »در حالی 
درباره پاره ای از اقدامات انجام شده در افتتاحیه 
بازی های فوتبال غرب آسیا، انتقاداتی به ما 

وارد شده است، که دولت محلی استان کربای 
معلی هیچ نقشی در آماده سازی برنامه های 
این مراسم برعهده نداشته است، نقش ما تنها 
به مهیاساختن راه ها و میادین، درختکاری و 
ارائه حمایت های ازم برای برگزاری این مراسم 
محدود بود، اما برنامه های افتتاحیه این مراسم 
از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون 
فوتبال آماده شده بود و ما هیچ اطاع و دخالتی 
در این برنامه ها که قداست استان کربای 
مقدس را خدشه دار کرد، نداشته ایم. در همین 
رابطه، ما پیشتر در راستای صیانت از قداست و 
ارزش های این شهر عظیم، قانونی را در این باره 
مورد تصویب قرار دادیم و کمیسیون دائمی 
نیز در همین ارتباط در شورای استانداری 
وجود دارد. ما عدم موافقت خود را با بندهایی 
از برنامه افتتاحیه طی نامه هایی ثبت شده به 
وزارت جوانان و ورزش و فدراسیون فوتبال عراق 
اعام کردیم. دولت محلی استان کربای معلی 
برای اجتناب از وقوع اشتباهاتی از این دست در 
آینده، از این به بعد به هیچ نهادی اجازه نخواهد 
داد برنامه ای بدون هماهنگی با دولت محلی در 

استان کربا برگزار کند.«
  واکنش شیخ  حسین انصاریان 

لمسلمین شیخ حسین  حجت ااسام وا
انصاریان از علمای برجسته ایران و استاد سطوح 
عالی حوزه های علمیه در پیامی نسبت به این 
اقدام واکنش نشان داد و گفت: هرگز در باورمان 
نمی گنجید در برابر چشمان شیعیان غیرت مند 
عراق که همه ساله میزبان میلیون ها زائر حضرت 
سیدالشهدا )ع( هستند در ورزشگاهی در حریم 
مقدس و پاک کربا و حرم پاک و مطهر آل ا... )ع( 
که محل نزول مائکه و قدمگاه اولیا و انبیا و ائمه 
معصومین )علیهم السام( و سرزمین کرب و با و 
غم و مصیبت جانکاه آل طه )ع( است، زنان رقاصه 
و نوازنده که یادآور فساد بنی امیه و وارث یزید و 
یزیدیان هستند حضور یابند و قلب مقدس امام 
زمان )عج( و اهل بیت )علیهم السام( و شیعیان 
پاک و مخلص را به درد آورند و با این حرکت 
شیطانی دل شیطان صفتان و دشمنان اهل 
بیت )علیهم السام( به ویژه وهابیت خبیث را 
شاد کنند و داغی جانگداز بر پیکر اسام بگذارند. 
امید است با موضع گیری صریح مراجع و علمای 
اعام و اعتراض فراگیر و جدی شیعیان مخلص، 
غیور و اعام انزجار از اینگونه رفتارهای بی شرمانه 
و موزیانه و این ظلم فاحش دردآور، این حرکت 
فجیع در نطفه خفه و از تکرار آن در این سرزمین 
مقدس جلوگیری شود و با استغفار به درگاه ربوبی 
و عذرخواهی از ساحت مقدس ارباب غریب و 
مظلوم، حضرت اباعبدا... الحسین)ع( موجبات 
شادی آن حضرات فراهم و قلب جریحه دارشان 

التیام یابد.

از عذرخواهی وزارت ورزش عراق تا  واکنش نوری المالکی 

حاشیه های افتتاحیه  بازی های  غرب آسیا  در کربا!  

سالسوم
aشماره508 r m a n m e l i . i r

آتیا حجــازی درباره شــرایط تیم فوتبال اســتقال 
اظهارداشت: استقال بازیکنان زیادی از دست داده و به جای 
آنها نفرات جدیدی آمده اند و تا بخواهند با شرایط استقال 
آشنا شــوند، به زمان نیاز دارند.  همه چیز مثل هندوانه در 
بسته است. استراماچونی کارنامه خیلی قوی نداشته است. 
برخی ها می گویند او سرمربی اینتر بوده؛ بله او آنجا مربیگری 
کرده، امــا چه نتایجی گرفته اســت؟ امیدوارم اســتارت 
موفقیتش در استقال باشــد. اگر چه استقال بازی های 
تدارکاتی اش را با برد پشت سر گذاشته، اما برد و باخت در این 
بازی ها مهم نیست.امیدوارم استقال با مربی جدید بتواند 
هوادارانش را خوشــحال کند. بازیکن و مربی پیشین تیم 
استقال در خصوص جدایی مهدی رحمتی گفت: جدایی 
رحمتی از استقال اشتباه بود.امیدوارم این مساله لطمه ای 

به استقال نزند.  

جدایی  رحمتی  از استقال  
بقات اشتباه  بود یان مسا ینکه لیونل مسی در پا ز ا  پس ا

جام ملت های آمریکای جنوبی، داوران را به تبانی 
ز برزیلی ها و  کنفدراسیون فوتبال  و جانبداری ا
آمریکای جنوبی )کنمبول( را به فساد متهم کرد، این 
کنفدراسیون واکنشی جدی تر به اظهارات مسی نشان 
داد. کنمبول، کاپیتان تیم ملی آرژانتین را به مدت سه ماه 
از حضور در دیدارهای بین المللی محروم و به پرداخت 
۵۰ هزار دار محکوم کرد. بدین ترتیب مسی نمی تواند 
در سه دیدار دوستانه آلبی سلسته به میدان برود و یک 
دیدار انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ را به خاطر اخراج 
در دیدار رده بندی جام ملت های آمریکای جنوبی، از 
دست خواهد داد. مسی در دیدار رده بندی جام ملت های 
آمریکای جنوبی پس از درگیری با گری مدل بازیکن 
تیم ملی شیلی، از زمین اخراج شد و برای گرفتن مدال 

هم روی سکو نرفت.

مسی ۳ ماه از  رده ملی محروم شد

مصطفی هاشمی کارشناس بسکتبال در مورد شانس 
ایران برای موفقیت در جام جهانی و کسب سهمیه المپیک 
۲۰۲۰ توکیــو، گفت: من قبــا بارها گفتــه ام و اان نیز 
می گویم، شانس ما برای حضور در المپیک به همان اندازه 
است که چین شانس دارد. امیدوارم عملکرد خوبی داشته 
باشیم تا به المپیک برسیم. او افزود: با این حال باید بگویم 
که ایران ۱۲ سال پیش قهرمان آسیا شد و اگر ما روند خوب 
خود را ادامه می دادیم اان باید به فکر صعود از گروه بودیم! 
متاسفانه با عملکرد کلی که در بسکتبال داشتیم این اتفاق 
رخ نداد، اان باید سعی کنیم در فضای خاص جام جهانی 
کنار تیم های خوبی که وجود دارنــد عملکرد قابل قبولی 
داشته باشــیم تا سهمیه المپیک را کســب کنیم. شانس 
ما برای کسب ســهمیه به اندازه چین است. امیدوارم این 

شانس به ایران تعلق بگیرد.

شانس  ایران و چین 
برای  سهمیه  یکی است

امیررضا واعظ آشتیانی با اشاره به دایل آغازنشدن 
لیگ برتر فوتبال و تاخیر در برگزاری لیگ نوزدهم گفت: 
قرار است نوزدهمین مسابقات لیگ برتر برگزار شود، اما 
در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری دچار ضعف های 

عدیده هستیم.
  فوتبال حرفه ای

وی افزود: امروز سوال من از فدراسیون فوتبال این 
است که در چه مقطعی نسبت به زمینه سازی حرفه ای 
کردن فوتبال اقدام کردید و به صورت زمان بندی شده چه 
حرکاتی انجام دادید که این رشته به سمت حرفه ای شدن 
پیش برود. متولیان امر باید جواب دهند که در کدام بخش 
توانستند به سطح حرفه ای برسند. در بخش مدیریت و 
نرم افزار شاهد ضعف های عدیده هستیم و همانطور که 
می دانید عمده باشگاه های ما حتی اکثریت تیم های لیگ 
دسته اول یا شبه دولتی هستند یا صد در صد با نظر دولت 
اداره می شوند. مدیرعامل اسبق باشگاه استقال تاکید کرد: 
تمامی ورزشگاه های ما متعلق به دولت است و بهتر است آنها 
یک گزارش مکتوب ارائه کنند و به افکار عمومی توضیح دهند 
که از چه زمانی از باشگاه ها خواسته اند تا زیرساخت هایشان 

را درست کنند. اینکه یک باره بگوییم اگر زیرساخت ها 
درست نشود؛ لیگ را برگزار نمی کنیم امری غیرمنطقی 
و خارج از اصول مدیریت است من هم قبول دارم و 
می دانم که همه ورزشگاه ها به بازسازی نیاز دارد، ولی 
مسئوان فدارسیون فوتبال باید نشان دهند از چه 
زمانی چنین درخواستی داشتند و این را باید با مدرک 

و سند توضیح دهند.اینکه فدراسیون 
فوتبال بگوید مرغ ما یک پا دارد یک 
فرار روبه جلو است. اینکه وزارت در 
مدیریت احداث ورزشگاه ها و حفظ  
و نگهداری آنها ضعیف عمل کرده 
سر جای خود؛ اما آیا فدراسیون 
امروز می خواهد با وزارت ورزش 

زورآزمایی کند؟  
  نقش  وزارت 

واعظ آشتیانی با انتقاد به 
یکی از معاونان وزیر ورزش 
و جوانان گفت: معاون وزیر 
می گوید لیگ برتر فان روز 

برگزار می شود، ولی نمی دانم این اظهارنظر او چه 
تبعاتی خواهد داشت. آقایی که معاون وزیر 
است و ادعا می کند ۳۰ سال سابقه مدیریت 
در ورزش را دارد چرا باید چنین حرفی بزند. 
اتفاقا ما هم قبول داریم که در فوتبال یکسری 
آدرس های غلط می دهند که وزارت ورزش باید 
روی آنها نظارت کند، ولی اعتقاد نداریم 
یک معاون وزیر در مقام سخنگوی 
فدراسیون فوتبال  عمل کند.

یر سخنگوی  ز ون و مگر معا
فدراسیون است که تاریخ لیگ 
را می گوید؟ متاسفانه ما امروز 
از کسانی چوب می خوریم 
که ادعای حضور ۳۰ سال 
مدیریت در ورزش را دارند، 
نند که در چه  ما نمی دا ا
مواقعی باید اظهارنظر کنند. 
وزیر ورزش باید با اینگونه 

مسائل برخورد کند.

امیررضا  واعظ آشتیانی:
از کسانی چوب می خوریم که ادعای مدیریت  دارند!

کاظماولیایی
مدیرعاملسابقاستقال
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 همنوا با دشمن علیه ظریف

استقبال اصاح طلبان از ائتاف احمدی نژاد – قالیباف
ضرورت توسعه سواحل مکران

 تاش برای ابطال انتخابات شورایاری
دیوانعدالت:پروندهانتخاباتشورایاریهاجزومواردخارجازدستورنیست

اصاح طلبان اصوا از هر حرکتی که بخواهد رقابت را در انتخابات مجلس 

98 تقویت کند، استقبال خواهند کرد. مطلوب آن است که در میان تمام 

جناح های سیاسی، ائتاف ها به سوی صدور لیست و برنامه مشخص 

پیش برود. چنین وضعیتی به ایجاد مجلسی هماهنگ تر و منسجم تر 

خواهد انجامید؛ مجلسی که از تشتت آرا و اختافات اساسی رنج نمی برد. 

ائتاف نیاز به پیش زمینه هایی دارد و اگر آن پیش  زمینه ها فراهم نباشد، 

حتی اگر چهره ها باهم دیدار و مذاکره کنند ائتافی صورت نمی گیرد. 

دیدار آقایان احمدی نژاد و قالیباف هم دیداری تشکیاتی نیست؛ بلکه 

دو فرد که سابقه آنها بیشتر غیرتشکیاتی است باهم دیدار کرده اند تا 

تدابیری در خصوص انتخابات مجلس آینده اتخاذ کنند. آقای قالیباف 

که هیچ گاه چهره ای حزبی نبوده و پس از نیروی انتظامی با استفاده از 

موقعیت هایی که برایش به وجود آمده، خود را به جایگاه کنونی رسانده. 

آقای احمدی نژاد نیز رشد اولیه اش را مدیون آبادگران است که با پیروزی 

حداقلی در شورای دوم مقدمات حضور او را در قدرت فراهم کردند. از 

دل ائتاف اصولگرایان و آبادگران در انتخابــات 1384 به مرور جبهه 

پایداری متولد شد و این جبهه تا اواسط دولت دهم از رئیس جمهور وقت 

حمایت می کرد، اما در آخر احمدی نژاد ماند و اقلیتی از یارانش. در نتیجه 

با دو تشکل با سابقه مواجه نیستیم. به هر صورت اما اصاح طلبان نباید 

حرکات رقیبان خود را دست کم بگیرند؛ زیرا اگر جریان اصاحات رقیب 

را کوچک بپندارد، فضای رقابت تشدید نمی شود و مردم پای صندوق ها 

نمی آیند. اصاح طلبان باید برنامه ای داشــته باشند که رضایت اذهان 

عمومی را فراهم کند. بعد باید ببینند برای اجرای این برنامه اعام شده، 

چه روش هایی را می توان استفاده کرد و با طرح ریزی صحیح روش اجرای 

برنامه های خود را نیز تشریح کنند. این مسائل هم برای شب انتخابات 

نیست و از اان باید روی آنها کار شود. مسأله انتخاب کاندیدا نیز دقیقا 

همین گونه است؛ یعنی نمی شود صبر کرد تا دقیقه90 و بعد با رعایت 

ماحظات تحمیلی لیست ارائه داد. در سال 94 همین اتفاق افتاد و زمانی 

که فرصت چندانی برای ارائه لیســت نبود، عده ای در لیست گنجانده 

شدند. برای انتخاب افراد باید چند پارامتر را در نظر گرفت. اوا فرد باید 

توانایی اجرای برنامه های مد نظر حزب یا جبهه را داشته باشد. دوما باید 

دید آیا آن فرد امکان رأی آوری دارد یا خیر. در ادامه باید برنامه های رقیب 

دیده شود و در مواقع مورد نیاز، به نقد آن بپردازند. همچنین اجازه ندهیم 

دو قطبی های کاذب به نفع رقیب شکل گیرد. نمونه این اتفاق را می توان 

در انتخابات سال 1384 دید. در آن زمان آقای هاشمی نماد وضع موجود و 

آقای احمدی نژاد نماد مخالفت با وضع موجود معرفی شد و به این ترتیب 

به سان یک اپوزیســیون با تخریب آقای هاشمی و سیاه نمایی از وضع 

موجود توانست رأی بیاورد. این دو قطبی به نفع رقیب شد و باید حواس 
اصاح طلبان جمع باشد تا دو بار از یک سوراخ گزیده نشوند.

ســواحل مکران اندک زمانی اســت که وارد ادبیات توســعه و 

گردشگری کشور شده اســت. این منطقه گرچه به لحاظ زمانی 

قدمت طوانی دارد؛ اما اطاعات و شــناخت نسبتا کمی نسبت 

به این منطقه در میان عامه مردم وجود دارد و متناســب با این 

اطاعات، در دولت های گذشته هم کمتر مورد تاکید قرار گرفته 

اســت. اما در دولت یازدهم و دوازدهم که رویکرد بر فعال سازی 

ظرفیت های بومی جهت اشــتغال و آبادانی بیشتر است؛ توسعه 

مناطق محروم و ســاحلی به اولویت اصلی سیاســتگذاری های 

دولتی تبدیل شده اســت. به لحاظ جغرافیایی سواحل مکران 

جایی است بین بندر جاسک تا چابهار که به لحاظ اقلیمی آب و 

هوایی نامناسب دارد. از لحاظ اقلیمی جزو منطقه بیابانی خارجی 

ایران قرار دارد، فاقد منابع آب جاری و منطقه ای خشــک است. 

این منطقه با توجه به قرار گرفتن در استان هرمزگان و سیستان 

و بلوچســتان که عموما منطقه ای ضعیف و کمتر توسعه یافته 

است؛ چندان مورد توجه قرار نگرفته است. شرایط زیستی در این 

سواحل در ضعیف ترین شکل ممکن قرار دارد و امکانات زیستی 

مناسبی از نظر منابع آب و خاک برای اسکان به اندازه کافی ندارد 

مگر اینکه با بهره گیری از فناوری، سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

تامین آب برای منطقه فراهم آید. بنا به تصمیم دولت مقرر شده 

است طی برنامه ششم حدود 150 هزار نفر در این منطقه اسکان 

داده شوند. حدود دو سال پیش کنفرانسی بین المللی در رابطه 

با ظرفیت های سواحل مکران برگزار شد که در این کنفرانس بر 

لزوم رسیدگی بیشتر جهت ایجاد رونق و توسعه سرمایه گذاری به 

عنوان کانونی جدید در گردشگری کشور تاکید شد. از این جهت 

می توان با به کارگیری تکنولوژی، شــرایط زیست جمعی را در 

این منطقه ایجاد کرد. البته در این عرصه سیاست خارجی دولت 

می تواند موثر واقع شود. جذب سرمایه گذاری های بین المللی و 

برگزاری نشست ها و کنفرانس های بین المللی برای جلب حضور 

و سرمایه گذاری ها از جمله مواردی است که دولت می تواند برای 

توسعه مکران در دستور کار خود قرار دهد. باید توجه داشت که 

امروز اشتغال دغدغه بزرگ دولت است و یکی از راه های موثر در 

ایجاد اشــتغال، فعال کردن اقتصاد های محلی است. در همین 

ســواحل مکران غیر از صنعت ماهیگیری می تــوان جاذبه های 

بزرگ گردشگری ایجاد کرد. در این عرصه باید توجه داشت که 

در داخل ســرمایه های ملی کافی برای توسعه سواحل مکران و 

تبدیل کردن آن به قطب جدید گردشگری منطقه وجود دارد که 

نیازمند تضمین و ایجاد انگیزه برای جلب سرمایه گذاری داخلی 

است. در تشویق رقبای سرمایه گذاری می توان نسبت به جلب و 

جذب سرمایه گذاری اقدام کرد. با برنامه ریزی برای جذب سرمایه 

گذاری های خارجی از ترکیه، چین و کشورهای همسایه می توان 

پروژه های بین المللی تعریف کرده به مناقصه گذاشت. هم اکنون 

هندوستان در بندر چابهار مشغول سرمایه گذاری است. دولت 

می تواند با یک دیپلماسی هوشمندانه پای هندی ها را به مکران 

هم باز کند. ترکیه دیگر کشــور مهم منطقه مشتاق حضور در 

صنعت گردشگری و زیرساختی ایران است. کما اینکه این کشور 

به سبب برخورداری از سواحل دریا و بنادر مهم هم تجربه و هم 

دانش مدیریتی ازم را برای توسعه مناطق ساحلی دارد. به هر حال 

ظرفیت ها وجود دارد و مهم همت و عزم مدیریتی قوی برای اجرای 

کار است. نکته مهم دیگری که باید دولت محترم بدان توجه نماید، 

تجربه و برنامه ریزی دولت های ساحلی خلیج فارس است. همه این 

دولت ها از امارات تا کویت و قطر بهینه ترین استفاده را از آب های 

خلیج فارس می کنند. اما در این ســو، ایران چه استفاده مفید و 

موثری از ظرفیت های گردشگری در سواحل طوانی خلیج فارس 

دارد. جالب اینجاست که ایران بیشترین و بهترین سواحل را در 

خلیج فارس دارد. بنا به گزارش ها طول ســواحل ایران در خلیج 

فارس با احتساب جزایر 1800 کیلومتر است و این فرصتی بزرگ 

برای اشتغال آفرینی در استان های هرمزگان و بلوچستان است. 
استان هایی که اتفاقا بیشترین بیکاری را دارند.

برخی هنــوز هم که هنــوز اســت نمی خواهند شــاهد آغاز 

شورایاری های جدید باشــند و به هر نحو سعی دارند رأی مردم 

برای انتخاب شورایاران را بی اهمیت نشان دهند به آنچه استناد 

می کنند که پیــش از برگزاری انتخابات شــورایاری در جریان 

بود مانند اعام غیرقانونی بودن برگزاری این انتخابات از سوی 

سازمان بازرسی کل کشور که در نهایت سازمان بازرسی دو روز 

پیش از برگزاری انتخابات، شکایتی را مبنی بر غیرقانونی بودن 

انتخابات شــورایاری ها به دیوان عدالت اداری ارسال کرد اما در 

نهایت انتخابات شورایاری برگزار شــد و دلواپسان برای نیل به 

اهدافشان به سراغ مسئوانی می روند که در برگزاری انتخابات 

شورایاری تردید داشتند مانند تسنیم که دیروز با مدیرکل حوزه 

ریاست دیوان عدالت اداری گفت وگو کرد. محسن قائمی نسب 

درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده انتخابات شورایاری ها 

که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری 

ارسال شده است اظهار کرد: پرونده در حال طی روند معمولی و 

قانونی خود برای رسیدگی است و فعا برای اتخاذ نظر و تصمیم به 

هیأت تخصصی دیوان عدالت ارجاع شده است. این مقام مسئول 

در دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که رسیدگی های 

دیوان به پرونــده مزبور خارج از نوبت صــورت می گیرد یا خیر 

گفت: این پرونده جزو موارد خارج از نوبت نیســت. در 9 مرداد 

هم محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 

مجلس با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در حال بررســی این 

انتخابات است، اظهار داشت: احتمال اینکه برگزاری این انتخابات 

از سوی این دیوان ابطال شود نیز وجود دارد. خبرگزاری دلواپس 

تســنیم تاش زیادی برای ابطال انتخابات شــورایاری دارد و 

گزارش هایی هم منتشر می کند تا ادعاهایش در اذهان به واقعیت 

نزدیک شود مانند روزی که نوشــت: »باوجود اینکه ثبت نام از 

کاندیداهای شورایاری ها در دوره پنجم تا 15 تیر اعام شده بود 

اما مسئوان برگزار کننده در اقدامی خاف قانون، 10 روز پس 

از پایان مهلت ثبت نام، اقدام به ثبت مشخصات یک کاندیدای 

خاص کردند وی موفق به حضور در شــورایاری ها شد!« اکنون 
باید منتظر تصمیم مسئوان ذی ربط بود.
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این روزها شـاهد اشک های تمسـاح دلواپسـانی هستیم که 

برای تحریـم محمـد جـواد ظریـف از سـوی دونالدترامپ و 

کاخ سـفید در ایران شـروع به ریختن کرده اسـت. این هم از 

عجایب روزگار ما اسـت که کسـانی که ظرف 6سال گذشته 

از هیچ تهمـت، افترا و بهتانی بـه ظریف خـودداری نکردند و 

اگر هـم  همچنـان تردیدی نسـبت به نگاهشـان بـه ظریف 

وجود داشـت در گاندو حرف آخر را علیه وی مطرح ساختند، 

حـاا ابـراز ناراحتـی می کنند کـه چـرا ظریف تحریم شـده 

اسـت! باید از آنها پرسـید که بااخـره تکلیفتـان را با ظریف 

مشـخص کنید. اگـر ظریف وطـن پرسـت و دوسـتدار نظام 

اسـت و در6 سـال گذشـته برای منافـع ملی کشـور زحمت 

کشـیده و 22 ماه مذاکـره وی با جـان کری و تیـم آمریکایی 

خدمت به منافع ملی و کشـور بـوده پس آن حرف هـا که در 

طول مذاکـرات، بعـد از برجـام و همچنان نسـبت به ظریف 

می زنیـد و آن نسـبت هایی کـه در سـریال گاندو بـه ظریف 

دادید، چیسـت؟ اگـر هم ماهیـت ظریـف آن چیزی اسـت 

که دلواپسـان ظـرف 6 سـال گذشـته گفته اند پـس چگونه 

اسـت کـه اکنـون ابـراز ناراحتـی می کننـد. اگر ظریـف آن 

چیزی اسـت کـه سـعی کردنـد در سـریال گاندو بـه تصویر 

بکشـند پس چرا حـاا بـرای او اشـک می ریزند، ابراز تاسـف 

می کننـد و قیافه حـق به جانـب و متاثـر به خـود می گیرند. 

اگر هـم ظریـف وطـن پرسـت اسـت تکلیـف آن حرف ها و 

نسـبت های نـاروا کـه در این 6 سـال بـه او نسـبت دادند چه 

می شـود؟ واقعیت مطلب آن اسـت که دلواپسان در حقیقت 

به اصول چندانـی پایبند نیسـتند و گویایی هدف برایشـان 

وسـیله را توجیه می کند. هدف این اسـت که آمریکا ستیزی 

را همچنان ادامه دهند و بنابر این اگـر ظریف مورد بی مهری 

آمریکایی هـا قرار گرفتـه از او حمایت و پشـتیبانی می کنند. 

احتمـاا اگر کس دیگـری هم مـورد بی مهـری آمریکایی ها 

قـرار می گرفـت شـاید از او نیـز پشـیبانی می کردنـد. وقتی 

صدام بـه کویت حمله کـرده بـود و زمانـی کـه آمریکایی ها 

برای حمله بـه عراق آمـاده شـدندکم نبودند دلواپسـانی که 

می گفتند ما باید به کمک صدام بشـتابیم. خداوند رحمتش 

کند مرحوم آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی تاش فراوانی کرد 

که مبـادا ایـران و صـدام در یـک جبهـه در برابر آمریـکا قرار 

بگیرند. کـم نبودند دلواپسـانی کـه می گفتند صـدام »حر« 

شده و در گذشـته هر چه بود اکنون باید به کمک او بشتابیم 

چـون در برابـر آمریکا قـرار گرفته اسـت. لـذا؛ تحریم ظریف 

نشـان می دهد که در حقیقت بسـیاری از مواضع دلواپسـان 

به جـز مواضـع پوپولیسـتی و منطق سیاسـی تند بـه هیچ 

اصـول دیگـری پایبنـد نیسـت. ای کاش داسـتان ظریـف 

باعث می شـد که دلواپسـان به خود آینـد و از زدن برچسـب 

نفوذی و ... مثـل آب خوردن بـه دیگران، پرهیـز کنند. البته 

جریان دلواپس ضمن محکوم کردن آمریکا و ریختن اشـک 

تمسـاح برای ظریف همچنـان می داند که اگـر خیلی قرص 

و محکم به حمایت از ظریـف برخیزد؛ آن وقـت علی القاعده 

باید به مـردم پاسـخ دهد که اگـر ظریف آن اسـت کـه امروز 

می گوییم و از وی حمایت می کنیم پـس تکلیف آن حرف ها 

و نسـبت های ناروایی که در 6 سـال گذشته به ظریف نسبت 
دادیـم چه می شـود؟

دلیلنارضایتیها
ناشیازعملکرد

مدیراناست

پیشنهاداتیدرباره
سودبانکی
بهوزیراقتصاد

عکس:آرمانملی/حجتسپهوند

تحریم ظریف تهدید یا فرصت؟

تحریم محمد جواد ظریفوزیر امور خارجه ایران  پس از ســفر او به 

نیویورک، دیدارش با رســانه ها و همچنین ســناتور آمریکایی که 

»کاتن« نام دارد و سپس بیان اینکه او از سوی ترامپ به کاخ سفید 

دعوت شد تا گفت و گویی با رئیس جمهور آمریکا در باب اوضاع ایران 

داشته باشد که اکنون در صدر خبرها قرار گرفته نمی تواند بدون یک 

چشم انداز معنادار از سوی آمریکایی ها صورت پذیرفته باشد. اینکه 

فکر کنیم ترامپ با امضاهای خود بر تحریم افراد گوناگون براساس یک 

جهت گیری فردی وارد عمل می شود و آنگونه که بعضی از تحلیلگران 

در داخل و خارج از کشور او را بازیگر دیوانه و تیم او را تیمی متزلزل در 

عرصه سیاست خارجی می دانند برای من چندان قابل قبول نیست. 

آنچه که مسجل است در میان دیپلمات های ایرانی در چندین دهه 

اخیر و شاید بتوان گفت در سده اخیر فردی مانند محمد جواد ظریف 

با توانایی های متعدد علمی و تجارب گرانســنگی که در این بالغ بر 

30 سال در عرصه دیپلماسی پیدا کرده نمی توان یافت. آنچه که در 

باب ظریف گفته می شود می تواند بسیار معنادار باشد. چرا که او یک 

شخصیت معنادار در عرصه دیپلماسی بین المللی است؛ کد تعریف 

شده دارد و از طرف دیگر وزیر امور خارجه کشوری است که می تواند 

در عرصه های گوناگون بین المللی و مذاکرات مختلف با درایت خاص 

خود وارد شده و همانگونه که در برجام توانست آمریکایی ها را مجاب 

کند؛ زمینه هایی را بر ســازد که ایران بتواند از آن بهره برداری کند. 

اینکه ظریف تحریم می شود یک امر نمادین برای تحریم دیپلماسی 

ایران در قالب دولت به عنوان زیر مجموعه حکومت در ایران است. در 

دو ساله اخیر بارها مسئوان آمریکایی از رئیس جمهور آمریکا گرفته 

تا برایان هوک و دیگر افراد موثر در سیاست خارجی آمریکا در دولت 

حاکم بر واشنگتن بیان کرده اند که ظریف با همه توانایی ها و جایگاه 

خود به عنوان یک دشمن دانا جایگاهی در نظام تصمیم گیری در 

جمهوری اسامی ایران ندارد و تنها به عنوان یک دیپلمات بیانگر 

مطالب موجودی است که از سوی نهادهای فرادولتی به دولت تجویز 

می شود. این معنا به گونه ای از سوی آمریکایی ها پیگیری شد که 

اکنون جهان این گزاره آمریکایی ها را پذیرفته و در داخل کشور نیز در 

ایه های گوناگون مردم این معنا تا حدود زیادی توانسته رخنه کرده 

و مورد پذیرش قرار بگیرد. این نکته را باید مورد توجه قرار بدهیم که 

بدین واسطه کل دیپلماسی ایران؛ نه تنها ظریف بلکه دیپلمات های 

ایران در کشــورهای گوناگون و ســفرای ایران از سوی دولت های 

پذیرنده ماموریت آنها؛ حالتی برزخ گونه پیدا کرده و بدین ترتیب 

دستگاه دیپلماسی ایران در کل جهان با گونه ای برخورد مستقیم اما 

موثر روبه رو می شود و بسیاری از کشورهایی که از این به بعد با سفرای 

ایران برخورد می کنند نوعی برخورد معنادار نسبت به گذشته خواهند 

داشت. اینجاست که باید گفت آیا تحریم ظریف فرصتی خواهد بود 

یا یک تهدید؟ نوع بازیگری ظریف بسیار مهم می شود. او می تواند 

تحریم را برای خود به یک فرصت تبدیل کرده و بعدها از این فرصت 

به نفع آنچه که ایران نیاز دارد استفاده برد. اکنون ظریف در یک حالت 

چالش گونه در برابر چالشی قرار گرفته که هم می تواند برای او و کشور 

فرصت باشد و هم می تواند برای خود و کشور تبدیل به تهدید شود. 

به هر تقدیر امروز ظریف در صدر اخبار مربوط به ایران قرار گرفته و 

این دیپلمات خندان با توجه به آنچه که از توئیت های خویش گرفته 

تا مصاحبه های خود بیان کرده مورد توجه افکار عمومی در داخل 

کشور، منطقه و فرامنطقه است. همه این احتماات و امکان ها در 

گرو نوع بازی است که ظریف انجام خواهد داد. باید منتظر بود و دید 

آیا ظریف می تواند خود برای آینده خویش تصمیم بگیرد یا برای او و 

آینده وی تصمیم هایی در ایه های گوناگون دیپلماسی از داخل تا 
خارج کشور می تواند ترسیم شده باشد.

مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

شکایترئیسیادبیرخانهشورا؟
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بازداشت سه پرستار بیمارستان شهریار
دادستان شهریار از بازداشت ســه پرستار و یک نگهبان 
بیمارســتان تامین اجتماعی این شهرســتان در خصوص 
ربودن یک نوزاد خبر داد. حمید عســگری پــور افزود: در 
این ماجرا خانمی با پوشــش پرستار وارد بیمارستان تامین 
اجتماعی شــهریار شــد و اقدام به ربودن یک نــوزاد کرد. 
وی تصریح کرد: یکــی از دایل اصلی این اتفــاق اهمال و 
سهل انگاری مسئوان بیمارستان و کادر پزشکی و پرستاری 
بیمارســتان بوده که متاســفانه اجازه دادند این شخص به 
راحتی به اتاق های اســتراحت خانم هایی که پس از زایمان 
در آنها بستری بودند، مراجعه کند. دادستان شهریار اظهار 
کرد: تنها دوربین و فیلمی که اکنون در فضای مجازی منتشر 
شده مربوط به سالنی است که شخص رباینده در آنجا تردد 

داشته است.

تحویل ۱۱ نفر از محکومان ایرانی از تایلند
معاون حقوق بشــر و امور بین الملل و رئیــس کمیته انتقال 
محکومان وزارت دادگستری گفت: ۱۱ نفر از محکومان ایرانی از 
تایلند تحویل مقامات کشورمان شدند. محمود عباسی اعام کرد: 
در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان ۱۱ نفر از محکومان به 
حبس ایرانی که سال ها در زندان های تایلند دوران محکومیت 
خود را می گذرانیدند تحویل نماینده اعزامی کشورمان شدند و  
دیروز صبح به تهران بازگشــتند. وی افزود: اتهام اکثر این افراد 
قاچاق مواد مخدر می باشــد و یک نفر از این افراد در حال انتقال 
ساک امانی دوستان خود که در آن مواد مخدر جاسازی شده بود 

دستگیر شده است.
تکذیب رضایت خانواده میترا استاد

وکیل اولیای دم میترا اســتاد در رابطه با شایعه دریافت 
رضایت خانــواده محمدعلی نجفی از خانواده میترا اســتاد 

با واســطه رئیس اهل حــق اظهار کرد: تمــام صحبت ها در 
رابطه با دریافت رضایت، شایعه است و صحت ندارد. مسعود 
حاج لوئی افزود: از این دست شایعات در فضای مجازی زیاد 
اســت که هیچ کدام صحت ندارد. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا خانواده نجفی بــرای دریافت رضایت اقدامی کرده اند، 
گفت: تاکنون آقای گودرزی وکیل مدافــع نجفی دو مرتبه 
برای مذاکره مراجعه کرده اســت، اما به نتیجه ای نرسیدیم. 
جاح لوئی تصریح کرد: اگر مطلب جدیدی باشد، به اطاع همه 

خواهیم رساند.
وزیر زن یا مرد هیچ تفاوتی ندارد

سخنگوی دولت درباره زمان معرفی وزیر آموزش وپرورش 
به مجلس برای اخــذ رای اعتماد گفت: در ایــن زمینه هنوز 
فرصت باقی است و رئیس جمهور به هر جمع بندی که برسند به 
سرعت اعام خواهند کرد. علی ربیعی در پاسخ به اینکه دولت 

برنامه ای برای معرفی وزیر زن در دستور کار دارد، اظهارکرد: 
برای دولت وزیر زن یا مرد هیچ تفاوتی ندارد و منعی هم وجود 
ندارد. بیشــتر بر این تاکید داریم که وزیــر خوب و کارآمدی 
انتخاب شود که بتواند مسائل دانش آموزی و معلمان را در این 

شرایط به بهترین شکل مدیریت کند.
واکنش رفیق قالیباف به دیدار احمدی نژاد

محســن پیرهادی چهره نزدیک به قالیبــاف توضیحاتی 
درباره دیدار شهردار اسبق تهران با احمدی نژاد منتشر کرد. 
وی در توئیتی نوشت:  خبر دیدار آقایان قالیباف و احمدی نژاد 
مربوط به اواخر فروردین اســت. گویا آقای احمدی نژاد چند 
جلســه مجمع نیامده بودند، آقای قالیباف پیگیری کردند و 
متوجه شدند ایشان بیمارند و با جمعی از دوستان به عیادت 
ایشان رفتند.  یادمان باشــد همه چیز در دنیا سیاست بازی، 

انتخابات و حاشیه نیست. همین.

حذف اکانت های ضدایرانی نزدیک به بن سلمان
سهند ایرانمهر فعال اصاح طلب در توئیترش نوشت: فیسبوک 
می گوید: صدها اکانت را در اینستاگرام و فیسبوک که نزدیک به ۱5 
میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده بود، به دلیل انتشار هماهنگ 
اطاعات دروغین علیه ایران و ترکیه و قطر حذف کرده است. این 
فعالیت ها توسط سه شبکه مصری، اماراتی و سعودی)نزدیک به بن 

سلمان( صورت می گرفت .
بازداشت سرپل مرتبط با شبکه های ضد انقاب

اداره کل اطاعات اســتان خراســان جنوبی اعام کرد: 
سرپل مرتبط با شبکه های ضد انقاب که در راستای تشدید 
تحریم های ظالمانــه علیه ملت ایران در اســتان های البرز و 
خراسان جنوبی فعالیت می کرد صبح دیروز با تاش سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در بیرجند دســتگیر شــد. براساس 

اطاعات اولیه وی از عناصر شاخص یکی از فرق ضاله است.

غیــرمحـــرمــانــه

سال سوم 
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طراوت نیکی

شهرزاد خان محمدی

نعمتی است این نفهمی 
برای دانایان!

محمد آیین پرست

اعتیاد به تحریم!

زنگ زدم به بابام گفتم تصادف کردم
بابام گفت یه خط رو ماشین باشه  من می دونم و تو

گفتم بابا ما که ماشین نداریم ماشین زده بهم فک کنم پام شکسته. 
گوشیش افتاد فک کردم خدایی نکرده سکته کرده که  صداشو شنیدم 

به مامانم میگه
 زن بیا که دعام مستجاب شد
چه کنیم با این پول دیه حاا

DREW SHENEMAN
TRIBUNE CONTENT AGENCY

» یکی از اکتشافات جدید علم پزشکی بازی درمانی است.« جراید

به  بهانه بحث داغ این  روزها - زایمان یک خانم در مترو - به 
یکی از ایستگاه های مترو آمدیم تا نظر برخی هموطنان را هم در 

این مورد جویا شویم!
سام آقا، نظر شما در مورد خانمی که بچه اش را در مترو به 

دنیا آورده چیست؟
بسیار جالب بود ولی خواهشا دیگه کسی این کار رو تکرار نکنه!

چرا؟ 
چون دوست دارم دومین نفری که از امکانات مترو به صورت 

رایگان بهره مند می شه، من و همسرم باشیم!
همسرتون باردار هستند؟

من مجرد  م و اصا همسر ندارم، ولی می خواهم وقتی که ازدواج 
کردم، بچه مان را در مترو به دنیا بیاوریم.

خوب این جوری که نمی شود، تا شما ازدواج کنید و صاحب 
فرزند شوید؛ خیلی های دیگر ممکن است در مترو زایمان کنند!

من فکر آنجایش را هم کرده ام. در اکثر ایستگاه های شلوغ 
می ایستم و هر خانم بارداری را که می بینم با آمبوانس تماس 

می گیرم تا او را به بیمارستان ببرند. 
فکر خوبی ست! چیزی دوست دارید به بینندگان توی خونه بگید؟

دومین زایمان در مترو سهم منه، حق منه!
بله خیلی ممنونم.

سام خانم، حالتون خوبه؟ 
سام متشکرم.

شما باردار هستید درسته؟ 
بله! 

نظرتون در مورد زایمان در مترو  چیست؟
من هم برای همین اینجا هستم.

یعنی می خواهید بچه تون رو اینجا به دنیا بیارید؟
بله! مشکلی هست؟

خوب چرا مترو؟ چرا بیمارستان نه؟
این  چه سوالی ست که شما می پرسید؟ مترو عاوه بر اینکه برای 
خرج و مخارج زایمان هزینه ای از ما نمی گیرد، تا آخر عمر مان هم 
رفت وآمد با مترو برایمان رایگان می شود! آخه آدم  عاقل مترو را ول 

می کند و می رود بیمارستان؟
منطقی به نظر میاد! حاا بچه تان کی به دنیا می آید؟

شش ماهه باردار هستم و تا نه ماهگی همان طور هرروز باید در 
مترو ها رفت وآمد داشته باشم تا بلکه موعد زایمانم فرابرسد. البته 

اگر آن آقا بگذارد!
کدام آقا؟

همونی که اان باهاش مصاحبه کردید. تا من را می بیند زنگ 
می زدند اورژانس و من پوستم کنده می شود تا بگویم حالم خوب 

است و نیاز به اورژانس ندارم!
آهان، بله! در جریان ایشون هستم؛ به مسئوان و کارکنان 

مترو چیزی نمی خواهید بگویید؟
خدا خیرشان بدهد که این قدر به فکر مردم هستند.

مادرجان سام، شما اینجا چه چیزهایی می فروشید؟ 
تا همین چند روز پیش گردنبند و دستبند می فروختم، اما این 
اواخر چاقو، نخ بخیه، آب گرم، شیر خشک، پوشک بچه و بقیه 

ملزومات زایمان را می فروشم.
به نظر شما بیمارستان بهداشتی تر نیست؟

کدام بهداشت؟ بعضی از بیمارستان ها حتی بالش ندارند زیر 
سر بیمار بگذارند، اما در مترو هر نوع وسیله درمانی، بهداشتی و 

تفریحی ای که نیاز داشته باشی، فراهم است.
خب این جوری که با سیل عظیمی از مردمی روبه رو می شویم 
که می خواهند بچه شان را اینجا به دنیا بیاورند و دیگر جایی برای 
مسافران باقی نمی ماند! برای حل این مشکل، پیشنهادی دارید؟ 

پیشنهاد  من این  است که خانم های بارداری که برای زایمان 
می آیند، وقت قبلی داشته باشند و توی صف منتظر بایستند که 

هرج ومرج هم در ایستگاه ها اتفاق نیفتد.
ممنون که به سواات ما پاسخ دادید.

بینندگان عزیز شما هم نظراتتون رو در شماره پیامکی با ما در 
میان بگذارید.  تا در »شهری« دیگر خدانگهدار.

هفته نامه گل آقا
سال چهارم - شماره هفتم

توئیت روز

خافکار

مترو یا بیمارستان؟ مساله این است!

  کاخ سفید: تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال می کنیم  

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_armanmelli  همچنین می توانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید
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