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میراث فرهنگی و گردشگری وزارتخانه شد
شورای نگهبان با ایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری موافقت کرد. پیش از این شورا دو بار به دایلی همچون بار مالی 
و قوانین خاف شرع با تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی مخالفت کرده 
بود. نمایندگان مجلس به تازگی ایحه تشکیل این وزارتخانه را اصاح و 
برای شورای نگهبان ارسال کرده بودند. با موافقت شورای نگهبان روند 
اجرایی تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آغاز خواهد شد و رئیس جمهوری باید ابتدا سرپرست و پس از آن وزیر 
این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند. بیش از ۲ دهه است که نمایندگان 
مجلس به دنبال تغییر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به وزارتخانه هستند و پیش از این چند بار این موضوع در مجلس مطرح و 
یک بار نیز تا مرحله رای گیری رفته اما رای ازم را کسب نکرد. تاش های 

اخیر نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با بی اعتنایی دولت مواجه شده و بسیاری معتقدند 
دولت حسن روحانی تمایلی به تشکیل این وزارتخانه ندارد. رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال حاضر سمت معاونت 
ریاست جمهوری را دارد و منتقدان با اشاره به کارنامه روسای سازمان، این 
نهاد دولتی را حیاط خلوت روسای جمهور می دانند. اتفاقی که در دولت 
حسن روحانی نیز ادامه داشته و روسای سازمان میراث فرهنگی همواره 
از حلقه مدیران مورد عاقه و نزدیک به حســن روحانی انتخاب شده یا 
برخی انتخاب های کوتاه مدت آن جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته است. 
نمایندگان مجلس درصدد هستند با تشکیل وزارتخانه، این بخش از دولت 

را دربرابر اقدامات خود پاسخگو کنند.

مجرمان حوزه جنگل را باید از درخت آویزان کرد
رئیس پلیس پیشــگیری ناجا با بیان این که مجازات متخلفان در حوزه 
جنگل ها با جرمی که انجام داده اند متناسب نیست، گفت: این مجرمان 
را باید از درختان جنگل آویزان کرد تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان 
شود. سردار محمد شرفی اظهار کرد: سازمان جنگل ها رسالت خطیری بر 
عهده دارد، زیرا امروز اگر نتوانیم جلوی فرسایش خاک را بگیریم به تهدید 
بشریت منجر می شود. وی با بیان این که جنگلبانان از هرگونه تعرض و 
فرسایش خاک جلوگیری به عمل می آورند، افزود: ذخایر نسل های آینده 
را نباید اجازه دهیم که به این راحتی از دست برود. به همین منظور نیروی 
انتظامی با تمام توان افراد و امکانات خود در خدمت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور است، اما یکی از مولفه های موفقیت هر سازمانی 
ساختار آن است و باید توانمند باشد. سردار شرفی با طرح این سوال که 

مگر می شود به سازمان جنگل ها بگوییم که از عرصه های منابع طبیعی 
و جنگل ها صیانت کند، امــا اختیاری به آنها ندهیــم، گفت: ۲1 نفر از 
جنگ بانان کشور جان خود را در حفاظت از عرصه های طبیعی از دست 
داده اند. همچنین 500 نفر ناکارآمد شده اند که باید توجه بیشتری به این 
قشر شود. وی اضافه کرد: چه کسی بعد از این که این افراد سامتی شان 
را برای حفاظت از جنگل های کشور از دست داده اند با آنها یا خانواده  شان 
ماقات می کنند و یک شاخه گل به آنها می دهد. قشر جنگلبان نیازمند 
توجه بیشتری است. رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان این که قانون 
باید به نفع جنگل بانان باشد، اظهار داشت: جنگل بانان حمایت قضایی 
می خواهند و مجازاتی که برای مجرمان در نظر گرفته شــده بازدارنده 

نیست و باعث تکرار جرم آنها می شود.
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تجربه ثابت کرده همیشــه در روزهای پایانی که به برگزاری 
انتخابات  ختم می شــود، فضای انتخاباتی در جامعه شــکل 
می گیرد و به تعبیری می توان گفت تنور انتخابات داغ می شود. 
در زمانی که ماه های زیادی به انتخابات مانده، معموا در چنین 
اوضاع و شرایطی بحث انتخابات همیشه در میان سیاسیون، 
احزاب، تشکل ها و جناح های سیاسی است که فعال می شوند و 
آنچه قابل مشاهده است، در این مرحله استارت انتخابات توسط 
جناح های سیاسی زده شده و آرایش انتخاباتی درحال  شکل 
گرفتن است. اصولگرایان سازوکارهایی برای وحدت خودشان 
تدارک می بینند. بخشی از این جریان با هویت جدیدی وارد 
عرصه می شــوند و صحبت از یک جریان ســوم می کنند. به 
همین دلیل تندروها، این روزها به جناح های موجود در کشور 
چه اصولگرا و چه اصاح طلب می تازند و دنبال این هستند که 
با یک هویت و تابلوی جدید وارد عرصه انتخابات شوند اما در 
اینکه اصولگرا هستند، تردیدی وجود ندارد. طیف های سنتی تر 
اصولگرا هم تاش خودشان را در مسیر وحدت انجام می دهند. 
اصاح طلبان هم همان تشکیات سابقی که در قالب شورای 
عالی سیاست گذاری اصاح طلبان فعال بوده، مجددا تاش خود 
را آغاز کرده و در استان ها، جلسات را در میان نخبگان و فعاان 
سیاسی شروع کرده و استارت کار زده شده است. اما نکته مهم 
آن است که مردم همیشه در شرایط بحرانی و حتی در شرایط 
جنگ در پای صندوق های رای حاضر شده اند. در شرایط فعلی 
که وضعیت تحریم های آمریکا بر اوضاع سیاسی کشور سایه 
افکنده مردم احساس می کنند اگر پای صندوق های رای حضور 
پیدا نکنند، تفکری که بتواند حرکتی منطقی داشته باشد، ظهور 
پیدا نخواهد کرد و احتمال بروز خطراتی برای کشــور جدی 
است و این موجب مشــارکت باای مردم خواهد شد. شرایط 
مشارکت مردم به  فاکتور دیگری هم وابسته است و آن فاکتور 
رقابتی بودن انتخابات و اینکه زمینه یک انتخابات مشارکتی 
فراهم شود. تجربه ثابت کرده هر وقت رقابت در بین جریان های 
سیاسی جدی بوده، سطح مشــارکت هم باا رفته است. اگر 
انتخابات رقابتی و زمینه حضور همه جریان ها فراهم شود، سطح 
مشارکت هم باا خواهد بود. در انتخابات 94 واقعیتی در کشور 
وجود داشت، در خیلی از حوزه ها اصاح طلبان امکان رقابت 
نداشــتند و به همین دلیل به حمایت از کاندیداهای مستقل 
و بعضا حتی اصولگرا هم پرداختند که احساس می شد مشی 
اعتدالی دارند، اما این بار اصاح طلبان باید با تابلوی خودشان 
بیایند. آن موقع شــاید نیاز بود که اصاح طلبــان فداکاری 
کنند. بسیاری از نیروهایی که تحت عنوان معتدل و مستقل 
به مجلس راه یافتند حاضر نشدند در فراکسیون اصاح طلبان 
حضور یابند و به عنوان عضو فراکسیون امید به فعالیت بپردازند. 
قطعا از یک طرف مردم با توجه بــه انتخابی که کردند و اینکه 
اصاح طلبان از اینها حمایت کردند و در لیست شــان بودند، 
انتظارشان از اصاح طلبان زیاد می شود و انتظار دارند یک سری 
اصاحاتی که مبنای تفکر اصاحات بوده و تفکری که بدان رای 
دادند مورد توجه واقع شود، ولی وقتی نیروهای انتخاب شده 
اعتقادی به اهداف اصاح طلبی نداشته باشند و آنها را دنبال 
نکنند باعث دلسردی مردم می شود. در این دوره اصاح طلبان 
باید هویت جریان اصاحات را در نظر داشته باشند و شرایط 
94 دیگر به آن معنا وجود ندارد. به هرحال اصاح طلبان باید 
هویت خودشان را هم در نظر داشته باشند و افرادی را در لیست 
خودشان بپذیرند که به اصاح طلبی، آرمان های اصاح طلبی، 
اندیشه اصاح طلبی، اهداف و برنامه های اصاح طلبانه اعتقاد 
راسخ داشته باشند و بتوانند اهداف و انتظارات رای دهندگان 
را برآورده کنند. به نظر می رسد نمی توان به لیدر اصاح طلبان 
مجلس یعنی محمدرضا عارف این انتقاد را داشت، چراکه او مثل 
آقای ناطق نمی تواند رای اعضای فراکسیون را کنترل کند. البته 
شاید کمی دور از مرام اصاح طلبی هم باشد که اصاح طلبان 
بخواهند رای اعضا را کامل کنترل کنند. هر نماینده ای قطعا 
دارای دیدگاه ها و برداشت های شــخصی است و براساس آن 
عمل می کند اما یک انضباط حزبی و تشکیاتی هم باید وجود 
داشته باشد. فراکســیون تا آنجا که توانسته کار جمعی کرده 
اســت. مثا در انتخابات هیات رئیسه ماحظه می کنید تمام 
افرادی که عضو فراکسیون امید بودند، همان یک سوم اعضای 
نمایندگان مجلس کا به دکتر عارف رای دادند. این نشــان 
می دهد که انضباط حزبی و تشکیاتی تا حدود زیادی وجود 
داشته اما مشکل اینجاست که فراکسیون امید چون در اکثریت 
نبوده، نمی توان از لیدر  فراکسیون هم انتظار داشت که نقش 

اکثریت را ایفا کند.

مشکاتبازارکار
ریشهدرفعالیت

کاسبکارانهبانکهادارد

مشروطهرا
بهسفارتبریتانیا
نبایدگرهزد

اقدامی از موضع شکست؛ ائتاف نمادین

با اینکه انگلیس اعام کرد به ائتاف نظامی به منظور تضمین امنیت 
کشتیرانی تجاری در خلیج فارس می پیوندد اما واقعیت این است که 
موضع انگلیسی ها بیشتر ارزش نمادین دارد و ارزش عملیاتی در شرایط 
کنونی نداشت. انگلیسی ها حتی نمی توانند حافظ نفتکش های خودشان 
هم باشند و برای این منظور به شدت نیازمند کشورهایی مثل جمهوری 
اسامی ایران هستند. منتها می خواهند این کار را به عنوان نمادین و 
بخشی از چالش با جمهوری اسامی شکل دهند که البته نتیجه آن هم 
عکس خواهد بود. انگلیسی ها در سطح کان معموا سعی شان بر این 
است که ماحظات سیاسی آمریکا را در مناسبات ویژه با ایران در نظر 
بگیرند و این تصمیم را از این نظر هم باید تحلیل کرد. واقعیت قضیه 
این است که ائتاف بین المللی برای اسکورت یا امنیت کشتی ها در 
خلیج فارس و دریای عمان شکل نخواهد گرفت چون عما بخش مهمی 
از محدوده کشتی ها، به گونه ای است که در اختیار جمهوری اسامی 
ایران قرار دارد و در طول ایام هم دنیا مدیون جمهوری اسامی ایران بوده 
و اان هم فقط اراده جمیله جمهوری اسامی ایران باعث شده که این 
امنیت حفظ شود. البته شرایط به گونه ای است که قدرت های خارجی 
به خاطر سیاست هایشان عما دارند آسیب هم می بینند. انگلیسی ها تا 
حاا در این حد در خلیج فارس تحقیر نشدند که نفتکش شان به خاطر 
جرمی که صورت داد، در اختیار جمهوری اسامی ایران باشد. جرائمی 

که قبا هم انجام داده و با اغماض مواجه شده بود اما اکنون بدون هیچ 
ماحظه ای با آن برخورد صورت می گیرد. لذا این ائتاف ارزش نمادین 
دارد وگرنه ائتافی شکل نمی گیرد. آمریکایی ها اان به غیر از موضوع 
ایران و فراتر از آن، به خاطر سیاســت های منفی که ترامپ در پیش 
گرفته، روز به روز در عرصه بین الملل با نوعی انزوا همراه می شــوند. 
انگلیسی ها در راستای سیاست اشــتباه خودشان فکر می کنند اگر 
یک قدم به سمت آمریکا بردارند آن موقع شاهد واکنش عقب نشینی 
ایرانی ها خواهند بود. ولی انگلیسی ها باید بدانند که ایران، ایران گذشته 
نیست و در نهایت هم مجبورند به سمت رابطه دوجانبه و بعد تنش زدایی 
دوجانبه بدون حضور آمریکا با ایران قدم بردارند. از طرفی عربستان و 
امارات یک تغییر کلی طی سه ماهه اخیر در سیاست خود مبنی بر پرهیز 
از تصاعد و گسترش بحران با ایران در پیش گرفته اند که البته یک گام 
آن سمت تر هم باید امارات را از عربستانی ها پیش تر دانست. موضعی 
که عما اماراتی ها دارند اتخاذ می کنند همکاری با ایران در یکسری 
مسائل مربوط به امنیت مرزی اســت. چیزی که در گذشته و در دهه 
1990 در موافقتنامه های امنیتی بین ایران و بعضی کشورهای جنوب 
خلیج فارس شکل گرفت و اینها تغییراتی اساسی است. آمریکایی ها 
بیش از انگلیس روی بعضی کشورهای منطقه حساب باز کرده بودند 
که ائتاف ضدایرانی را شکل دهند. چون اختاف افکنی در منطقه با 
حضور همپیمانان ایران عملی تر و دست یافتنی تر بود. در شرایط کنونی 
که در سطح جهان فراخوان شان فقط با همراهی معدودی از کشورها 
مثل انگلیس همراه شده، به همان میزان می بینیم که در منطقه حتی 

ائتاف های گذشته را دارند از دست می دهند.

حشمت ا... فاحت پیشه
نماینده مجلس دهم

تخریب ظریف به نفع مصالح کشور نیست

به نظر می رسد تحریم وزیر امور خارجه ایران توسط وزارت خزانه داری 
ایاات متحده به چند علت مشــخص صورت گرفته اســت. اول آنکه 
توانمندی دستگاه دیپلماسی و شخص دکتر ظریف در بیان نقطه نظرات 
نظام برآمده از خواست مردم ایران و حقانیت آن بوده است. تاثیرگذاری 
رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان موجب شده تا آمریکایی ها برای 
اولین بار و به شکل کاما بی سابقه ای دست به چنین اقدامی بزنند. دوم 
آنکه این اقدام نشان دهنده آن است که آمریکایی ها در هم آورد دیپلماسی 
در برابر ایران کم آورده اند. سوم آنکه شعارهای آزادی خواهانه آمریکایی ها 
دروغی بیش نیست. به گونه ای که این شــعارها فقط ابزاری به منظور 
پیشبرد اهداف خودشان است. چهارم آنکه این اقدام نشان داد همزمانی 
تحریم دکتر ظریف از یک سو و همچنین از سوی دیگر طرح مساله مذاکره 
از سوی واشنگتن فریبی بیش نبوده و هدف آن بیشتر به منظور انشقاق در 
میان مردم، مسئوان و جناح های سیاسی کشور بوده است. اما با صراحت 
می توان گفت که نمی توان شعار مذاکره سر داد و در مقابل بااترین مقام 
دیپلماتیک همان کشور را تحریم کرد. چنین اقدامی به معنای تناقض در 
رفتار تلقی می گردد. یکی از اقدامات موثری که دیپلماسی موفق کشورمان 
انجام داده این است که توانسته آن اجماعی را که پیشتر آمریکایی ها در 
مجامع مختلف می توانستند بر علیه ایران ایجاد کنند آن اجماع سازی از 
میان رفته است. با توجه به انزوای سیاسی و افتضاحی که آمریکایی ها در 
دو جلسه شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پیش آوردند به گونه ای که حداقل در یکی از جلســات ترامپ شرکت 
داشت، آمریکایی ها با عدم پاسخ مثبت از سوی کشورهایی همچون آلمان 
و ژاپن مواجه بودند. بنابراین ائتاف سازی های ساختگی آمریکایی ها در 

خلیج فارس و دریای عمان شکست خورده است. با بررسی این تحوات 
به این نتیجه روشن می رسیم که دستگاه دیپلماسی کشور بسیار خوب 
عمل کرده است. در عین حال می بینیم که طی روزهای گذشته بسیاری 
از کشورها که تا پیش از این شاید با آمریکایی ها همراهی می کردند دست 
مذاکره به ســوی ایران دراز کرده اند. بنابراین اعام پیمان عدم تعرضی 
که از سوی وزارت خارجه ایران صادر شد می تواند در جهت حل و فصل 
مشکات منطقه کارساز باشد. در عین حال مطمئن هستیم که در شرایط 
کنونی تهدیدات و تحریم هایی که به صورت همه جانبه علیه کشورمان 
وجود دارد به گونه ای که آمریکایی ها خودشان از چنین تحریم های سنگین 
و هوشمندانه ای که بر علیه مردم کشورمان اعمال شده اذعان داشته اند 
که تاکنون چنین تحریم هایی علیه هیچ کشوری به کار برده نشده است. 
همچنین جنگ روانی که علیه کشورمان توسط آمریکایی و مخصوصا 
توسط منافقین راه افتاده یکی دیگر از مصادیق این فشارهاست. اما مردم 
کشورمان باید بدانند که یکپارچگی و اتحاد در مقابل این توطئه ها امری 
ضروری است. امروز باید تمامی اختاف نظرات که می تواند طبیعی هم 
بوده باشد کنار گذاشته شــود. لذا نیاز داریم در این دوره زمانی حساس 
تمامی گروه ها و جناح های سیاسی کشور دست به دست یکدیگر داده 
کاری کنند که آمریکایی ها احساس نکنند که می توانند توسط برخی 
از عناصر داخلی خودمان ایجاد تفرقــه کنند. بنابراین امروز روز وحدت 
کشور و دوری از تفرقه است. باید بدانیم که آیا تخریب شخصیت ها در 
شرایط کنونی به نفع کشور است. بنابراین باید به یک بلوغ سیاسی حتی 
برای مواجهه با مخالفان خودمان دست پیدا کنیم. خوشبختانه دیدیم 
سپاه پاسداران انقاب اسامی، رئیس مجلس شورای اسامی و همچنین 
بسیاری از مقامات و مسئوان کشور از دکتر ظریف حمایت کردند. امروز 
دکتر ظریف به عنوان شخص خود مطرح نیست. بلکه ایشان به عنوان نماد 
دیپلماسی کشور مطرح است. امروز روز حمایت از دکتر ظریف و دستگاه 

دیپلماسی کشور است.

محمد جواد جمالی نوبندگانی
نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس

لعیاجنیدیدرآستانهپایانضربااجلفیفا:

صفحه3

تحول و پاسخگویی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگري

صنعت گردشگری، یکی از مهمترین قطب های توسعه و درآمدزایی 
است که به ایجاد اشتغال و  کارآفرینی و خوداتکایی کمک می کند و با 
ارتقای جنبه های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت 
جامعه می گذارد؛ به همین منظور بسیاری از کشورها از جاذبه های این 
صنعت در راستای برون رفت از معضل ها و مشکل های جامعه و ایجاد 
فرصت های شغلی استفاده می کنند. با توجه به اینکه توسعه گردشگری 
کمک فزاینده به خروج  اقتصاد کشور از حالت تک محصولی می کند 
و ثبات اقتصادی را از درآمدهای ناشی از جذب گردشگری به همراه 
می آورد، نیازمند تغییرات پرشتابی اســت که ضرورت برنامه ریزی و 
تدوین استراتژی جهت صنعت گردشگری را گوشزد می کند تا در عرصه 
تحوات جهانی از حالت انفعالی بیرون بیاییم و با توجه به بستر مهیای 
گردشگری در کشورمان به رقیبی قدرتمند برای دیگر کشورهای پیشرو 
در این زمینه باشیم. لذا، سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از جمله سازمان هایی بود که در سنوات اخیر مورد توجه نمایندگان 
مجلس شورای اسامی و مشــخصاً کمیسیون فرهنگی بوده است تا 
با مطالعات کارشناسی، جهت ارتقای بستر گردشگری، به وزارتخانه 
تبدیل شــود.این طرح مورد تصویب نمایندگان و پس از رفع ایرادات 
شــورای نگهبان، در نهایت در مورخ چهاردهم مرداد مورد تأیید این 
شورا قرار گرفت. تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگري موجب 
ارتقاي روابط این وزارتخانه با قوه قانونگذار خواهد بود که این موضوع، 

عاوه برسبب توجه بیشتر به صنعت گردشگری،پاسخگویی مستقیم 
این وزارت و سایر مزایاي تقنیني و نظارتي متعددي را به همراه خواهد 
داشت. نظارت مستقیم مجلس بر جهت گیري هاي کان و عملکرد 
دولت بر حوزه هاي مهم میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري  و 
تضمین تناسب تغییرات با اقتضائات نیل به اهداف توسعه ای گردشگری 
، از مزایای تشکیل این وزارتخانه است.از آنجا که معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري پاسخگویي 
مستقیم نسبت به نمایندگان مجلس شوراي اسامی ندارد و بازخواست 
از رئیس جمهور براي موارد جزئي دشــوار است با تبدیل این سازمان 
به وزارتخانه، عاوه بر کاســتن از بار سنگین مسئولیت های ریاست 
جمهوری، وزیر ذیربط مســتقیماً در برابر نمایندگان مردم پاسخگو 
خواهد بود و در سیاســتگذاري و برنامه ریزي براي انجام وظایف این 
حوزه از دیدگاه صاحبنظران و کلیه ذینفعان بهره مند خواهد شد. اتکاء 
به درآمد تک محصولی به عنوان بزرگ ترین مانع و جدی ترین چالش 
در توسعه اقتصادی مطرح است و صنعت  گردشگری با ارائه خدماتی 
که به گردشگران می دهد و با هزینه هایی که آنان صرف می کنند، باعث 
ورود ارز به کشور و یاری بخش رونق اقتصادی می شود.انتظار این است، 
با اجرایی شدن این مصوبه، شرایط و مؤلفه های مختلف برای توسعه 
گردشگری در ایران بهتر از قبل محقق شــود و با توجه به ماهیت فرا 
سازمانی این دستگاه، صنعت پر سود و درآمدزای گردشگری ، سبب 
رونق اقتصاد و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشورمان شود و همچنین، 
صنایع دســتی به عنوان نمادی از فرهنگ، تمدن و هنر ملت ایران به 
عنوان نفیس ترین و ارزشمندترین تولیدات داخلی به سمت برندسازی 

جهت معرفی فرهنگ کشور و توسعه اقتصاد، حرکت نماید.

سیده فاطمه ذوالقدر
نماینده تهران در مجلس دهم

روان شناس

عکس:آرمانملی/حجتسپهوند

صفحه 1

آرمانملـی:در حالی کـه پخـش زنـده انـواع نشسـت های ریز و درشـت خبـری، جـزو برنامـه هـا و وظایـف همـه روزه شـبکه خبر 
صداوسیماسـت؛ این شـبکه از پخش مسـتقیم نشسـت خبری وزیر امور خارجه کشـورمان که به تازگی توسـط آمریکا تحریم شـده است، 
خـودداری کرد. این در شـراطی اسـت که نشسـت خبری محمد جـواد ظریف به صـورت زنـده از شـبکه های معتبر جهانـی در حال پخش 
بود و سـخنان او در مقطع فعلی اهمیـت زیادی بـرای مخاطبان داشـت. الجزیره، فرانـس۲4، یورونیوز و ده ها رسـانه دیگـر اولین کنفرانس 

خبری جـواد ظریف وزیـر خارجه ایـران را پـس از تحریم شـدن توسـط آمریکا، منعکـس کردند. 

 حکم حضور زنان را 
قطعي مي دانیم



توصیه قاضی پور به مدیران دولت
نماینده ارومیه در مجلس گفت: باید مدیران ارشد 
کشور و دولت به ارتباط مستقیم اقتصاد با افزایش اقتدار 
باور داشته و بدانند وقتی اقتدار نیرو های مسلح افزایش 
پیدا کرده است، روند داخلی هم بهبود پیدا کرده و رونق 

تولید ایجاد می شود.

ظریف دیپلمات ورزیده و باهوش
رئیس مجلس صبح دیروز با حضور در وزارت امور 
خارجه با محمدجواد ظریف دیدار و گفت وگو کرد. علی 
اریجانی در ابتدای این دیدار با تشکر از اقدامات وزیر امور 
خارجه کشورمان اظهار کرد: شما در این عرصه، مجاهدانه 
و خستگی ناپذیر عمل کردید و دستاوردهای بسیاری را 
برای انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی به ارمغان 
آوردید. رئیس مجلس، محمدجواد ظریف را دیپلماتی 
ورزیده و باهوش خواند و ادامه داد: شما به عنوان مسئول 
سیاست خارجی کشور، با جدیت، هوشمندی، پشتکار و 
با اقتدار از مصالح ملی دفاع می کنید و تاش های شما در 
عرصه بین المللی موثر بوده است که دشمنان ملت دست 
به تحریم شما زده اند. محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه 
کشورمان نیز در این دیدار، ضمن تشکر و قدردانی از حضور 
رئیس مجلس در وزارت امورخارجه اظهار داشت: با تمام 
توان از منافع ملی و حقوق ملت در عرصه بین المللی دفاع 
و حمایت می کنیم. هفته گذشته، وزارت خزانه داری 
آمریکا، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان 

را تحریم کرد.

انتصاب رئیس کل جدید دادگستری تهران 
رئیس قوه قضائیه در احکامی جداگانه، رئیس کل 
دادگستری استان تهران و رئیس دانشگاه علوم قضایی 
را منصوب کرد. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی محمدجواد 
حشمتی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور را به 
عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب کرد. 
فعالیت قضایی حشمتی از سال ۶۱ آغاز شده و تاکنون 
با عناوین دادیار، جانشین دادستان، دادستان، بازپرس، 
رئیس دادگاه در استان های فارس، سیستان و بلوچستان 
و تهران، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، رئیس کل 
دادگستری استان گیان، قاضی دیوان عالی کشور و معاون 
سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه فعالیت داشته 
است. بر این اساس دکتر فرید محسنی نیز از سوی رئیس 
قوه قضائیه به عنوان رئیس دانشگاه علوم قضایی معرفی 
شد. پیش از این دکتر محمدجواد شریعت باقری ریاست 

دانشگاه علوم قضایی را بر عهده داشت.

 امضای موافقتنامه نظامی دریایی ایران و روسیه
فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست خبری افتتاحیه 
مسابقات نظامی ۲۰۱۹ روسیه در جزیره کیش در خصوص 
رویداد های منطقه در هفته های گذشته در خلیج فارس 
تاکید کرد: در منطقه اتفاقی نیفتاده و تنها تحکیم امنیت 
نیروی دریایی مطرح بوده است و نمایشی هم که کشور های 
استکباری و در راس آن ها آمریکا و انگلیس اجرا کردند، تنها 
یک بلوف بزرگ و یک اقدام فریبکارانه است که می خواهند 
نشان دهند منطقه فاقد امنیت است، در حالی که منطقه 
کاما امن بوده و تاش های آن ها برای ناایمن جلوه دادن 
منطقه بیهوده است. دریادار حسین خانزادی  به برگزاری 
رزمایش مشترک ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: در این 
رابطه هفته گذشته دیداری با فرمانده نیروی دریایی روسیه 
انجام شد و اولین موافقت نامه نظامی بین مجموعه نیرو های 
مسلح به نمایندگی بنده و فرمانده نیروی دریایی روسیه از 
طرف وزارت دفاع روسیه را امضا کردیم. وی تصریح کرد: به 
زودی طرح و برنامه ریزی در این خصوص صورت خواهد 

پذیرفت و رزمایش در سال جاری انجام خواهد شد.

سفر قریب الوقوع اریجانی به عراق
سفیر کشورمان در عراق با رئیس پارلمان این کشور 
دیدار و گفت و گو کرد. دفتر رئیس پارلمان عراق در 
بیانیه ای اعام کرد که ایرج مسجدی، سفیر جمهوری 
اسامی ایران در بغداد دیروز )دوشنبه( با محمد الحلبوسی، 
رئیس پارلمان عراق دیدار و دو طرف درباره روابط دوجانبه 
و راه های تقویت آن و همچنین آخرین تحوات منطقه 
بحث و تبادل نظر کردند. همچنین دو طرف بر اهمیت 
یکپارچه شدن مواضع کشور های منطقه به منظور حل 
بحران و همچنین حل مشکات از طریق گفت وگو تاکید 
کردند. الحلبوسی و مسجدی همچنین درباره سفر 
قریب الوقوع علی اریجانی، رئیس مجلس کشورمان به 

بغداد گفت و گو کردند.

آمادگی سندرز برای دیدار با روحانی و رهبری
نیویورک تایمز در گزارشی به مواضع کاندیدا های 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت 
و در این گزارش اشاره کرد که برنی سندرز، کاندیدای 
دموکرات گفته است در صورتی که بهترین راه پیش رو 
برای رسیدن به توافق، مذاکره باشد، حاضر است با حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران و آیت ا...خامنه ای، رهبر 
ایران دیدار کند. این نشریه نوشت؛ نامزد های اصلی حزب 
دموکرات در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا هم راستا با درخواست مردم آمریکا در قبال آمریکا 
هستند و اکثر آن ها وعده داده اند که در صورت پیروزی 
در انتخابات مجددا به برجام بازمی گردند. گرچه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فشار ها بر ایران را تشدید 
کرده و تنش ها در منطقه را نیز افزایش داده، اما طبق نتایج 
نظرسنجی جدید مرکز پیشرفت های آمریکایی، اکثر 
آمریکایی ها خواستار کاهش تنش ها با ایران و بازگشت 

واشنگتن به برجام هستند.

مشکلی     با ریاض نداریم
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این که جنگ یمن 
باید پایان یابد، گفت که ایران هیچ مشکلی با عربستان ندارد. 
محمدجواد ظریف، در گفت وگو با شبکه المسیره گفت: پایان 
جنگ یمن، نقطه عطفی برای کشور های منطقه خواهد بود. 
وی افزود: ما از همان ابتدا تأکید کردیم که مسأله یمن راه حل 
نظامی ندارد. اکنون باید جنگ یمن را متوقف کنند؛ جنگی که 
تمام راه حل های سیاسی برای پایان دادن به آن را رد کردند و 
معتقد بودند طی چند هفته کار را به نفع خود تمام می کنند. 
ظریف در ادامه گفت: ایران هیچ مشکلی با عربستان ندارد، اما 
ریاض به دنبال پیروزی در جنگ های نظامی است که این 
مسأله محقق نخواهد شد. وزیر خارجه کشورمان گفت که 
برخی طرف های بین المللی، کاهش تنش در یمن را نقطه ای 
اساسی برای کاهش تنش در منطقه می دانند و این مسأله 

تأثیر مثبتی بر اوضاع منطقه خواهد گذاشت.

آرمان ملی: در حالی که پخش زنده انواع نشست های ریز و درشت خبری، جزو برنامه ها و وظایف همه روزه شبکه خبر صداوسیماست؛ 
این شبکه از پخش مستقیم نشست خبری وزیر امور خارجه کشورمان که به تازگی توسط آمریکا تحریم شده است، خودداری کرد. این 
در شرایطی است که نشست خبری محمد جواد ظریف به صورت زنده از شبکه های معتبر جهانی در حال پخش بود و سخنان او در مقطع 

فعلی اهمیت زیادی برای مخاطبان داشت. 

2    سیاسـت  

یـک عضـو ناظـر مجلـس در 
شـورای پـول و اعتبـار بـا اشـاره بـه 
تصویـب کلیـات ایحـه حـذف چهار 
صفـر از پـول ملـی در هیـات دولـت 
گفـت: از نظر اقتصـادی حـذف چهار 
صفر اثری نـدارد و ایـن کار یـک اقدام 
مدیریتـی وحسـابداری اسـت کـه 
شـاید از جنبـه  روانـی اثـری داشـته 
باشـد. اگر هـم تبعیـت از ایـن منطق 
اسـت که پـول کشـور در  مقابـل دار 
بایـد مضربـی از یـک باشـد)مثل 
هـر پونـد معـادل ۲۱/۱دار( بـاز 
هـم امـروز بـا حـذف چهـار صفـر و 
احتسـاب هـر دار ۱۲۰ هـزار ریـال 
 به عدد ۱۲ می رسـیم. ایسـنا نوشـت، 
محمـد رضـا تابـش اظهارداشـت: بـا 
ایـن اقـدام قـرار نیسـت مولفه هـای 
اصلـی اقتصـاد بهبـود یابـد، تورمـی 
کاهـش نخواهـد یافـت و رشـد 
نقدینگـی مهـار نخواهـد شـد و پـول 
ملـی تقویت نمی شـود. اگـر هم بحث 
کاهـش هزینه های نگهـداری و حمل 
ونقـل و... پـول مطرح اسـت کـه چاپ 
اسکناس و مسکوکات جدید مستلزم 
صـرف هزینه هـای هنگفتـی اسـت.

مـه  نا ز و ر ل  مسـئو یر مد
نشسـت  ز  غـا آ ر  د ت  عـا طا ا
خبـری محمدجـواد ظریـف بـه 
مناسـبت روز خبرنـگار خطـاب 
بـه وزیـر خارجـه گفـت: مـا شـما 
را خیلـی دوسـت داریـم. سـید 
محمـود دعایـی افـزود: ظریـف 
می توانسـت این وظیفـه را نپذیرد 
و در میانسـالی مـورد هجمه هـا 
قـرار نگیـرد، امـا وی سـینه خـود 
را در برابـر گاندوهـای داخلـی 
سـپر کـرد و دولـت متخاصـم نیز 
چـاره ای جـز تحریـم وی پیـدا 
نکـرد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
مـا بـه ظریـف مدیـون و مفتخـر 
هسـتیم، افـزود: او جهادگرانـه 
شـانه زیـر بـار دیپلماسـی داد و 
آرامـش خـود را انتخـاب نکـرد. 
مـا مفتخریـم کـه او ایرانـی دیـن 
باور و متخصـص اسـت. مفتخریم 
که مـردم دانـا و دولـت خدمتگزار 
قـدر او را می داننـد و رهبـر انقاب 
بارهـا دین بـاوری، تعهـد و میهـن 

دوسـتی او را سـتودند.

صبـح دیـروز محمدجـواد ظریف 
در نشسـت خبـری خـود بـا اصحـاب 
رسـانه بـه مخالفانـش گفـت: »نگران 
۱۴۰۰ نباشـید و بـه خاطـر نگرانـی از 
سـال ۱۴۰۰ مانـع کار مـن نشـوید و 
مخلـص همـه شـما هسـتم. محضـر 
هـم بخواهیـد می آیـم و محضـری 
امضـا می کنـم در سـال ۱۴۰۰ یـا 
دانشـگاه هسـتم یا منزل شهیندخت 
مواوردی فعال سیاسـی اصاح طلب 
در واکنش به سخنان ظریف در توئیتر 
خـود نوشـت:  دکتـر ظریـف، همـکار 
سـابق و دشـمن قابـل احتـرام دولـت 
متخاصم! اگـر برخی دلواپـس با تعهد 
محضـری خیالشـان راحـت شـده و از 
مانـع تراشـی در مسـیر دیپلماسـی 
کشـور دسـت بر خواهنـد داشـت، در 
دفتـر اسـناد رسـمی در خدمتتـان 
هسـتیم؛  باشـد تا به دل هایشـان آرام 
و قـرار برگـردد. همنوایی و هـم افزایی 
معنـادار تیـم بـی و تندروهـای داخل 
و خـارج در تحریـم صدایـی کـه مهـار 
سیاسـت یکجانبه گرایـی را از جانـب 
 هرکـس و در هـر نقطـه از جهـان، 

فریاد می زند.

الجزیره، فرانس۲۴، یورونیوز و ده ها رسـانه دیگر اولین 
کنفرانس خبری جـواد ظریف وزیـر خارجه ایـران را پس 
از تحریم شـدن توسـط آمریـکا، منعکس کردنـد. گفتنی 
اسـت حتـی شـبکه های ماهـواره ای هـم صحبت هـای 
ظریـف را اینترنتی پخـش می کردند، اما صداوسـیما تنها 
برای نشـان دادن سـوال »خبرنگار شـبکه خبر« و سـوال 
»خبرگزاری فـارس« برنامه های روتین خـود را قطع کرد 
و از نمایـش تمام نشسـت خبری اجتنـاب کـرد. اقدامات 
صداوسـیما علیـه ظریف بـه همین جـا ختم نمی شـود و 
آن ها اخیرا با سـاخت سـریال گانـدو، توهین هـای زیادی 
را علیـه وزیـر خارجـه روا داشـتند؛ اقدامی که پـس از نامه 
محمدجـواد ظریف بـه مقـام معظم رهبـری، بـا واکنش 
ایشـان نیـز همـراه شـد و ایشـان تصریح کـرد کـه راضی 
نیست هیچ توهینی علیه ظریف مطرح شـود. با این وجود 
برخی به بهانه وایت مـداری کماکان ظریـف را هدف قرار 

می دهنـد و می خواهنـد او را نـزد مـردم تخریـب کنند. 
    دشمن هم به ظریف احترام می گذارد

نعمـت احمـدی، کارشـناس حقـوق بین الملـل بـه 
»آرمـان ملی« می گویـد که صداوسـیما از آغـاز مذاکرات 
پیشا برجامی در جبهه مخالف دسـتگاه سیاست خارجی 

قـرار گرفـت و علیـه مذاکـرات و شـخص وزیـر خارجه به 
سـیاه نمایـی و تخریـب پرداخـت. او تصریـح می کنـد: 
چنـدی پیـش گانـدو را سـاختند کـه شـخص ظریـف را 
تخریب کنند و تا توانسـتند به شـخصیت او هجمه کردند. 
ایـن درحالـی اسـت کـه آمریکایی ها ظریـف را بـه عنوان 
سـخنگوی نظام در جهـان می نامنـد و به سـبب منطق و 
تاشـش او را تحریم  می کنند. احمـدی تأکید می کند که 
وقتـی ترامپ می گویـد در همه مذاکـرات ایرانی هـا پیروز 
شده اند، مشـخصا منظورش ظریف اسـت. او معتقد است: 
برخـورد صداوسـیما نشـان می دهد کـه این رسـانه هنوز 
به بلوغ فکـری ازم نرسـیده و منافـع ملی را دقیـق در این 
زمینه درک نکرده اسـت در نتیجه با تخریب ظریف تاش 
دارد منافع جناحـی خویش را پیـش ببرد. ایـن حقوقدان 
تصریح می کند: هنری کیسـینجر ظریف را دشـمن قابل 
احترام می داند، مذاکـره کنندگان هسـته ای آمریکایی او 
را در دفـاع از منافـع ایران خسـتگی ناپذیر می نامنـد و آن 
وقت رسـانه ای که بایـد ملی باشـد حتی سـخنانش را نیز 

پخـش نمی کنـد.
    بی اعتنایی به جواد ظریف نشانه چیست؟

محمد جـوادی حصـار بـه »آرمـان ملـی« می گوید: 

دوسـتان ما در مدیریت صدا و سـیما عـادت به کج فهمی 
منافـع ملی و لجبـازی بر سـر بدیهیـات سیاسـت دارند. 
او می گویـد: مدیـران سـیما فکـر می کنند چـون فرمان 
در دسـتان آن هاسـت می توانند هـر جور که خواسـتند 
رانندگـی کننـد. بیـش از هرچیـزی ایـن اقـدام آبـروی 
صـدا وسـیما را هـدف قـرار خواهـد داد. جـوادی حصار 
تأکیـد می کنـد: پخـش نکردن نشسـت خبـری محمد 
جواد ظریـف در حالی که بسـیاری از شـبکه های خبری 
معتبر به پخش آن اهتمام ورزیدند، آن هـا ظاهرا هنوز در 
مسـائل غیر ضرور گیر کرده انـد و غافلند کـه بی اعتنایی 
بـه جـواد ظریـف، بی اعتنایی بـه شـأن نماینده رسـمی 
ایـران در مجامـع بین المللـی اسـت. این فعال سیاسـی 
اصاح طلـب معتقـد اسـت: بی اعتنایی به ظریـف دلیل 
مشـخصی دارد. همانطـور کـه خود آقـای ظریف اشـاره 
کـرد، آن هـا از حضـور او در ۱۴۰۰ هـراس دارنـد و وزیـر 
خارجـه را کاندیدای بالقوه ریاسـت جمهـوری می دانند. 
در نتیجـه او را تخریـب می کننـد؛ در حالی که بسـیاری 
از کشـورها آرزوی داشـتن شـخصی چـون ظریـف را در 

دسـتگاه سیاسـت خارجـی دارند.

رئیس قوه قضائیه اقدام ایاات متحده آمریکا در تحریم 
وزیر امور خارجه کشورمان را »غیرخردمندانه« توصیف 
کرد و افزود: تحریم وزیر محترم امورخارجه، نشان دهنده 
اوج استیصال و به بن بست رسیدن آمریکا و موجب 
سرزنش همه خردمندان عالم است. بر همین مبنا ازم 
است برای شکست دادن دشمن در تحقق اهدافش، کار 
جهادی، شناخت دشمن و تاش برای افزایش اعتماد 
به نظام و کارآمدی آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم 
و تردید نکنیم که آینده بسیار روشن و موفقیت آمیزی 
را پیش رو خواهیم داشت. آیت ا... سیدابراهیم رئیسی  
با بیان اینکه در تاریخ تمدنی کشور ما موضوع حجاب، 
حیا و عفاف در بین زنان و مردان یک مساله کاما ریشه دار 
است و مردم ما همواره در طول تاریخ تمدن خود عفیفانه 
زندگی کرده اند، خاطرنشان کرد: حجاب یک فریضه مسلم 
شرعی الهی است اما همچنان که مقام معظم رهبری در 
یکی از سخنرانی های خود در خراسان شمالی فرمودند، 

نباید تصور کنیم کسی که نسبت به حجاب غفلت یا 
بی دقتی دارد، لزوما مخالف ارزش های نظام، اسام و 
انقاب است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب سند 
عفاف و حجاب از سوی شورای عالی انقاب فرهنگی در 
سال 8۴ و تعیین وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی، 
فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در این زمینه، 
یادآور شد: در این سند برای ۲۶ دستگاه وظایفی تعیین 
شده است. به عنوان مثال، وزارت ارشاد ۲۱ وظیفه، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری ۱7 وظیفه، وزارت آموزش 
و پرورش ۲۱ وظیفه و سازمان صداوسیما، وزارت کار، 
وزارت ارتباطات و ... هر یک وظایف فراوانی را به عهده 
دارند که کمترین آنها 5 وظیفه است. رئیسی افزود: 
اکنون بعد از گذشت ۱۴ سال باید همه این دستگاه ها 
بازنگاهی به عملکرد خود داشته باشند تا ببینند آیا به 
وظایف قانونی خود عمل کرده اند یا خیر که البته به اعتقاد 
ما به این وظایف عمل نشده است. بر همین مبنا از سازمان 

بازرسی کل کشور در اجرای وظیفه نظارت بر حسن 
جریان امور و اجرای صحیح قانون می خواهم که ضمن 
نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این زمینه، گزارش ازم را 
ارائه کند. رئیسی با بیان اینکه امروز مساله اصلی ما مبارزه 
با فساد، تبعیض و تجاوز به حقوق عامه است، در عین حال 
تصریح کرد: اینکه کسی در جایی مرتکب فساد اقتصادی 
می شود، مجوزی برای قانون شکنی دیگران نیست. 
کسی که از چراغ قرمز عبور می کند، نباید بگوید به جای 
برخورد با من بروید با مفسدان برخورد کنید. هر دو، نقض 
قانون است و باید با آن برخورد شود. البته طبیعی است که 
حساسیت ما نسبت به جرائم بزرگتر که حقوق مردم را 
مورد تعرض قرار می دهد بیشتر است اما باید این فرهنگ 
در کشور نهادینه شود که جرم کوچک و بزرگ فرقی ندارد 
و هر گونه نقض قانون، ضد ارزش است. بنابراین فساد 
اقتصادی عده ای نباید مجوز کم کاری، رشوه گرفتن و 

ترویج بی حیایی در جامعه شود.

حذف 4صفر
 تاثیر اقتصادی

 ندارد

به ظریف 
مدیونیم

کنایه مواوردی
 به ظریف

اتفاقاتی کـه اخیـرا در مجلس رخ داد صدای همه مسـئوان دلسـوز 
کشـور را نسـبت به برخـی ارتباطات نامناسـب نماینـدگان با بیـرون از 
امر نمایندگـی بلند کـرد و نشـان داد که بایـد تجدید نظـری در ترکیب 
مجلس اتفـاق بیفتـد. این رویکـرد منتج بـه این برداشـت می شـود که 
تا به حال شـورای نگهبـان تاش  کـرده افرادی کـه انتخاب می شـوند از 
نظر سیاسـی مـورد تایید اعضـای این شـورا باشـند، اما به نظر می رسـد 
این نگاه کامل نیسـت. چون بیـش از اینکه فرد باید از نظر سیاسـی نظام 
را قبـول داشـته و ملتـزم به نظـام باشـد؛ صاحیت آنهـا از نظـر کفایت، 
سـالم بودن، پاکدسـتی و پاک چشـم بـودن نیـز باید مـورد مداقـه قرار 
می گرفـت. اتفاقاتی کـه افتاد موجب شـد حتـی برخی فقهای شـورای 
نگهبان نیـز در ایـن رابطه لب بـه اعتراض بگشـایند تا چه رسـد به دیگر 
مسـئوان. بـه عبـارت دیگـر ایـن آش بـه حدی شـور شـد کـه صدای 
همه در آمد که چـرا برخـی از نمایندگان بـرای فرزندان خـود آپارتمان 
می گیرند. این مسـاله نشـان دهنده آن اسـت کـه رفتار قبلی نسـبت به 
ترکیب مجلس و صاحیت افراد کامل نبوده اسـت. وقتـی که نطق های 
نماینـدگان از رادیـو پخـش می شـود بایـد بـه قـدری آموزنده باشـد تا 
مردمی که بـه این نطق ها گـوش فرا می دهند احسـاس کنند وقتشـان 
به بطالت سـپری نشـده  و حرف تازه و جدیدی را شـنیده و یاد گرفته اند. 
بلندگوی مجلس باید بلندگوی اخاق و رفتار سـالم باشـد. به نحوی که 
مجلس بتواند یـک الگـوی کامل برای قـوه مجریـه و قوه قضائیه باشـد. 
یعنی افـرادی که بـا رای مـردم انتخـاب می شـوند به حدی پاکدسـت، 
پـاک چشـم و از نظر سیاسـی ملتـزم به نظـام باشـند که دسـتگاه های 
دیگر یعنـی وزرا و قوه قضائیه هـم  بتوانند نمایندگان را الگـوی خود قرار 
دهند کـه متاسـفانه این اتفـاق نیفتـاده اسـت. از این جهت کسـانی که 
این اتفاقـات را شـکل داده انـد، دولتمـردان و مردم نسـبت به ایـن رویه 
معترضنـد. این معلول اسـت کـه بایـد علت یابی شـود و علتـش نیز این 
اسـت که بعد از  مجلس ششـم  و حتـی از مجلـس چهارم تمـام تاش و 
مسـاعی هیأت نظـارت این بـود کـه افـرادی که بـه مجلـس می آیند از 
نظر آنهـا مورد تایید باشـند ولـی دیگـر کفایت های نماینـدگان مدنظر 
جـدی نبود و شـد آنچه شـد. حال بـا توجه به این مشـکل که بسـیار هم 
مهم می نمایـد  باید در نحـوه عملکـرد هیأت نظـارت، هیـأت اجرایی و 
حتی افرادی کـه می خواهنـد رای بدهنـد در رویکردهای خـود تجدید 
نظر کنند.  لـذا رای دهندگان نیـز باید دقت کننـد و به افراد ناسـالم رای 
ندهند؛ چـرا که اگر بـه افـراد ناسـالم رای بدهیم  بعـدا دود آن در چشـم 
خودمـان و جامعه مـی رود و در نتیجه مجلسـی به وجود خواهـد آمد که 
نه تنهـا کارآمد نیسـت بلکه  نبـودن آن بهتـر از بودنـش اسـت. از این رو 

همه باید احسـاس مسـئولیت کنند.

لزوم تجدید نظر هیأت نظارت در عملکردها
ســــرمــقــاله

سه شنبه 
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سال  سوم 
a شماره   510 r m a n m e l i . i r

اخــبــارکـوتـاه

به نظـر می رسـد شـرایط بـرای بازگشـت روابط ایـران و عربسـتان 
در حال حاضر فراهم نیسـت امـا کاهش تنـش در روابط میـان تهران- 
ریاض شـاید تلقـی درسـت تری از روابط میـان دو کشـور باشـد. بعد از 
انهدام پهپاد آمریکایی کشـورهای منطقـه از جمله عربسـتان و امارات 
به ایـن نتیجه رسـیدند ترامپ آن گونه کـه آنها تصور می کردنـد در یک 
درگیری احتمالی میـان ایـران و عربسـتان، حامی ریـاض نخواهد بود 
لذا نتیجه گیـری آنهـا بازمی گردد بـه تجربه ای که در 3 سـال گذشـته 
در کار با ترامپ داشـتند. در نتیجه آن خوشـبینی که نسـبت به ترامپ 
وجود داشـت هـر روز آن تصویر اشـتباه کمرنگ و کمرنگ تر می شـود. 
همچنین رجب طیـب اردوغان متوجه شـد که نمی توانـد اعتمادی به 
ترامپ داشته باشـد لذا بعد از سـفری که به واشـنگتن در خصوص عدم 
اسـترداد فتـح ا... گولن داشـت، اردوغـان به ایـن جمع بندی رسـید که 
ترامـپ آن فردی نیسـت که آنهـا تصور می کردنـد. بنابراین عربسـتان 
و امارات هـم به ایـن جمع بندی رسـیدند کـه ترامپ آن فردی نیسـت 
کـه بتـوان در درگیری های منطقـه ای به آن تکیـه کـرد. بنابراین پولی 
که از کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس در قالـب قراردادهـای نظامی و 
تسـلیحاتی گرفته شـده این پـول الزاما تضمین کننـده دفـاع آمریکا از 
این کشـورها در صورت بروز درگیری احتمالی نیسـت. بنابراین به نظر 
می رسـد طی هفته های گذشـته برخی از کشـورهای منطقـه در حال 
ارسـال پیام هایـی به تهـران مبنـی بر این هسـتند کـه به ایـن تنش ها 
پایان داده شـود. اما شـاید هنوز برای سـخن گفتن در خصـوص احیای 
روابط میـان ایـران و عربسـتان و از میـان رفتـن اختافات خیلـی زود 
باشـد. اما شـاید در این مرحله عربسـتان و امارات بخواهند کـه تواقفی 
در زمینه کاهـش تنش ها ایجاد شـود. حال بایـد منتظر مانـد و دید که 
بعد از توقـف در تنش هـا دو طـرف انگیزه ای بـرای مذاکـرات جامع تر و 
حل اختافات اساسـی دارند یـا خیر. همچنین در خصوص این مسـاله 
که آیـا کاهش تنش میـان تهران-ریـاض می تواند به فروپاشـی ائتاف 
امنیتـی آمریکایی ها به منظـور تضمین امنیت خلیج فـارس بینجامد. 
به نظر می رسـد کنفرانسـی امنیتی را که آمریکایی ها به منظـور ایجاد 
ائتاف در منطقه تشـکیل دهند از ابتدا نیز چنین ائتافی سسـت بنیاد 
بـوده اسـت، به گونـه ای کـه آلمانی هـا و ژاپنی هـا اعـام کردند کـه در 
چنین ائتـاف احتمالـی حضـور نخواهند داشـت. لـذا انگیزه هـا برای 
چنین ائتافاتی کمتر و کمتر شـده اسـت. حتـی اگر چنیـن ائتافاتی 
تشـکیل شـود بیشـتر حالتی ظاهـری خواهد داشـت. همچنیـن باید 
منتظر مانـد و دیـد که آیا سـرعت تحـوات به گونـه ای خواهد بـود که 
مانع تشـکیل چنیـن ائتافی شـود یـا خیـر. اما بـه نظر می رسـد خود 
آمریکایی هـا نیـز خیلـی در ایـن مسـاله جـدی نیسـتند. بنابرایـن در 
مجموع تشـکیل ائتـاف امنیتـی در خلیج فـارس، اساسـا در کلیتش 
محـل شـک و تردیـد وجـود دارد. همچنیـن در خصـوص سـرباز زدن 
آلمان هـا از ائتاف بـا آمریکایی هـا از آنچـه تحت عنوان تامیـن امنیت 
خلیج فـارس و تنگـه هرمـز از آن نام بـرده می شـد. آلمانی هـا برخاف 
بریتانیا و فرانسه به صورت سـنتی حضور نظامی و سیاسی در خاورمیانه 
نداشـته اند. همـگان می داننـد کـه آلمـان تـا سـال های منتهـی بـه 
فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی ارتش مسـتقلی به دلیل الزامات بعد 
از جنگ جهانـی دوم نداشـت. بنابراین اصـوا حضور نظامـی آلمانی ها 
در خـارج از ایـن کشـور منـع قانونـی داشـت. عـاوه بـر آن نیـز آلمان 
سیاسـتی مبنی بر حضور گسـترده در خاورمیانه نداشـته و تاکنون نیز 
این سیاسـت ادامه دارد. امتناع آلمـان از حضور در یـک ائتاف امنیتی 
فرضی در خلیج فارس ناشـی از سـابقه عدم حضور نظامی و سیاسی در 
خاورمیانه از سـوی آلمان بوده اسـت. بنابراین آلمان با چنین سیاستی 
سـعی داشـته که تا حدودی تصویر خـود را در خاورمیانه بهبود بخشـد 
کما اینکـه در مقایسـه با آلمـان، فرانسـه و بریتانیـا تصویـر مثبتی نزد 

افـکار عمومی منطقـه ندارند.

عربستان ناامید دنبال کاهش تنش با ایران
یـــادداشــت

رحمان قهرمانپور
تحلیلگر مسائل بین الملل

محمد رضا خباز
فعال سیاسی اصاح طلب

آرمان ملی- حمید شجاعی: انتخابات مجلس 
پیش رو است و جریانات سیاسی به برنامه ریزی و 
تعیین استراتژی و راهبردها در این زمینه می پردازند، 
اما صحنه انتخابات فقط اصاح طلبان و اصولگرایان را 
در خود نمی بینند، بلکه بازیگران دیگری نیز هستند 
که می توانند کامل کننده جریان سوم در جامعه باشند. 
بسیاری از تحلیلگران احمدی نژاد ویارانش  را به سبب 
پایگاه اجتماعی که شاید هنوز در شهرستان ها و روستاها 
دارند یکی از جریانات حاضر برای نقش آفرینی در انتخابات 
می دانند. این در حالی است که حجت ااسام امیری فر 
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت 
دهم می گوید: »احمدی نژاد فهمیده همه درها به روی او 
بسته شده، بنابراین دنبال حرکت های پوپولیستی و مطرح 
کردن خود است. قول می دهم برای انتخابات مجلس اگر 

بیاید، ردصاحیت خواهد شد.«
 ائتاف احمدی نژاد- قالیباف

بسیاری از صاحب نظران سیاسی معتقدند که به 
علت رویگردانی مردم از جریان های سیاسی احتمال 
اینکه در این میان جریان سومی ورود کند و بتواند نقش 
آفرینی اصلی را در انتخابات مجلس در اسفند ۹8 بر 
عهده گیرد وجود دارد. در همین راستا عده ای می گویند 
احمدی نژادی ها می توانند نقش این جریان سوم را ایفا 
کنند. گرچه احمدی نژاد از عرصه اجرایی قدرت فاصله 
گرفته، اما خطر حضور احمدی نژاد و احمدی نژادیسم در 
انتخابات پیش رو به طور بالقوه همچنان وجود دارد. چند 
روز پیش نیز وحید یامین پور مجری تلویزیونی متمایل 
به جبهه پایداری خبر از دیدار وی با محمدباقر قالیباف 
شهردار پیشین تهران داده و این دیدار را سازنده توصیف 
کرده است. این مساله آنجا حائر اهمیت می شود که بدانیم 

قالیباف نیز عزم حضور در میدان انتخابات ۹8 را دارد. اگر 
فرض را بر این بگذاریم که علی اریجانی رئیس فعلی 
مجلس قصد حضور در انتخابات ۱۴۰۰ کرده باشد و عطای 
حضور در انتخابات ۹8 را به لقایش خواهد بخشید، کنش 
قالیباف  و احمدی نژاد در این انتخابات مهم می شود. گرچه 
برخی معتقدند که اگر هم ائتافی میان این دو شکل گیرد 
ائتافی استراتژیک برای تصاحب کرسی های مجلس 
است و گرنه کیست که نداند احمدی نژاد و قالیباف از 
سالیان دور تا کنون سایه یکدیگر را با تیر می زنند!  موید این 
مساله نیز آن است که به ادعای  بسیاری احمدی نژاد و هر 
آنکس به وی متصل باشد در انتخابات پیش رو رد صاحیت 
خواهند شد؛ لذا برای اینکه احمدی نژاد  و جریانش در این 
میان حذف نشوند در یک ائتاف؛ افراد ناشناخته مورد 
حمایت  احمدی نژاد در کنار یاران قالیباف قرار خواهند 
گرفت و در لیستی واحد از پایگاه رای احمدی نژاد به عنوان 
جریان سوم کسب رای خواهند کرد. گرچه این تحلیل 
بر مبنای شرایط موجود است و تا ۶ ماه آینده تحوات 
بسیاری در این حوزه رخ خواهد داد و مسائل همین گونه 

نخواهد ماند.
  احمدی نژاد رد صاحیت می شود؟

خبر اخیر یک مجری سیما و یکی از هواداران سابق 
احمدی نژاد درباره دیدار او با قالیباف، زمینه ساز بروز 
گمانه زنی درباره نقش آفرینی رئیس جمهوری پیشین در 
انتخابات مجلس و احتمال انتخاباتی بودن این دیدار شد. 
روحانی نزدیک به محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و 
دهم در این باره اظهار داشت: احمدی نژاد به مطرود نظام و 
رهبری مشهور شده و کسی با او معامله نمی کند. خود آقای 
پیرهادی هم گفت که ایشان مریض بوده و ناراحتی معده 
داشته و به همین دلیل قالیباف به عیادت احمدی نژاد رفته. 

هیچ بحث انتخاباتی نشده بود. ایرنا پاس نوشت؛ حجت 
ااسام عباس امیری فر گفت: گروه خون آقای قالیباف 
به احمدی نژاد نمی خورد. احمدی نژاد و اطرافیان او نیز 
خود به خون قالیباف تشنه هستند. اگر قالیباف بخواهد با 
احمدی نژاد معامله کند بزرگ ترین اشتباه سیاسی اش را 
کرده است. وی درباره هدف احمدی نژاد از دیدار با قالیباف 
گفت: احمدی نژاد فهمیده همه درها به روی او بسته شده، 
بنابراین دنبال حرکت های پوپولیستی و مطرح کردن 
خود است. در دو سال آخر دولتش، قالیباف را عامل اصلی 
گرانی طا می دانستند. این کار را اخیرا درباره آقای باهنر 
نیز انجام دادند. آنها باهنر را قبول نداشتند و چه حرف هایی 
که علیه او نمی زدند! اما امسال برای افطاری او رفتند و آن 
بساط را راه انداختند که از ما دعوت کردند و آن حرکت های 
پوپولیستی که خود را مطرح کنند. اما آقای باهنر جواب 
آنان را داد. هدف احمدی نژاد انتخاباتی است و بس. رئیس 
شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم، 
عنوان کرد: انتخابات که نزدیک می شود، ایشان سفرهای 
استانی را شروع می کند، سوار وانت می شود و کارهای 
پوپولیستی می کند. اما نظام دوباره احمدی نژاد را امتحان 
نمی کند. امیری فر بر حساسیت نظام نسبت به حضور 
احمدی نژاد در انتخابات مجلس اشاره و تصریح کرد: این 
حساسیت بیشتر هم شده است. قول می دهم ایشان برای 
انتخابات مجلس اگر بیاید، ردصاحیت خواهد شد. آن 
زمان مدتی مرحوم هاشمی شاهرودی از او دفاع می کرد 
که بعد از گذشت مدتی حتی یک رای موافق هم در شورای 
نگهبان نداشت. حتی کسانی که ایشان معرفی کنند هم 
رد صاحیت خواهند شد. مگر اینکه بخواهند چهره های 
سفید بیاورند و چراغ خاموش حرکت کنند. رئیس شورای 
فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت های نهم و دهم 
درباره شایعه تذکر آیت ا... جنتی به احمدی نژاد در یکی 
از جلسات مجمع اظهار کرد: همه اعضای مجمع به ایشان 
تذکر داده اند؛ آقای مصباحی مقدم و دیگر اعضا. اصا وقتی 
ایشان به مجمع می رود کسی مایل نیست در جلسات کنار 

ایشان بنشیند.

»آرمان ملی« از تقای احمدی نژاد برای حضور در بهارستان گزارش می دهد
ائتاف احمدی نژاد- قالیباف در قامت جریان سوم؟

   امیری فر: نظام دوباره احمدی نژاد را امتحان نمی کند

دستور »رئیسی« به سازمان بازرسی برای فشار به نهادهای متولی حجاب
مفاسد اقتصادی توجیه کننده قانون شکنی )بدحجابان( نیست

»آرمان ملي« ازخودداري پخش زنده نشست خبري وزیرامورخارجه گزارش مي دهد 
تحريم ظريف در صداوسيما

نعمت احمدی: رسانه ملی فهم دقیقی از منافع ملی ندارد 
جوادی حصار: از کاندیدا شدن ظریف در 1400 هراس دارند



     لعیا جنیدی در آستانه پایان ضرب ااجل فیفا:
حكم حضور زنان را قطعي مي دانيم

آرمان ملـی: معاونـت حقوقـی رئیـس جمهور بیـان کـرد: دولت 
موافق حضور زنـان در ورزشگاه هاسـت و این مسـأله هیچ منـع قانونی 
نـدارد. لعیـا جنیدی بـا اشـاره بـه اینکـه گفته  می شـود شـرط حضور 
زنان در ورزشـگاه ها بسـتگی به نظر دولـت دارد این موضوع تـا چه حد 
در کابینـه پیگیری شـده اسـت، گفـت: دولـت موافـق ورود خانم ها به 
ورزشگاه هاسـت و می دانـم وزارت ورزش و جوانـان هم همیشـه پیگیر 
این موضوع بوده اسـت. معاونت حقوقی نهاد ریاسـت جمهـوری تاکید 
کـرد: بـرای ورود خانم ها بایـد یک هماهنگـی بین قـوا به وجـود بیاید. 
وی در خصـوص این کـه عنـوان می شـود آیـا خانم هـای عاقه منـد به 
حضـور در ورزشـگاه ها می تواننـد از طریـق معاونـت حقوقی ریاسـت 
جمهـوری ایـن موضـوع را پیگیـری کننـد، گفـت: دسـتگاه  اجرایـی 
ذی ربطـش وزارت ورزش و جوانـان اسـت اما اگـر آن ها کمکـی را  ازم 
بدانند حتمـا معاونـت حقوقی پیگیـری خواهد کـرد. جنیـدی درباره 
نظر قانـون در خصـوص ورود زنـان به ورزشـگاه ها عنـوان کـرد: کاری 
به بیـرون که چـه اتفاقـی افتاده اسـت نـدارم، از نظـر من چیـزی که به 
موجب صریـح قانون منـع نشـده اصل بر جـواز اسـت و ایـن یک حکم 
حقوقـی اسـت. وی خاطرنشـان کرد: هیـچ حقوقدانـی نمی توانـد این 
حکم را زیـر پا بگـذارد، زیـرا این حکم روشـن اسـت.  معاونـت حقوقی 
ریاسـت جمهوری بیان کـرد: عـدم ورود زنان بـه ورزشـگاه منع صریح 
نیاز نـدارد و هنگامی که ایـن منع وجود نـدارد، اصل بر جواز اسـت و من 
منعی بـرای ورود زنان به ورزشـگاه ندیده ام. فدراسـیون جهانی فوتبال 
تا نهم شـهریورماه به فدراسـیون ایران زمان داده تا تکلیـف حضور زنان 
در ورزشـگاه ها مشـخص شـود. بحث حضور زنان در ورزشـگاه ها برای 
تماشـای مسـابقات فوتبال ایـن روزهـا با هشـدارهایی که فدراسـیون 

جهانی فوتبـال داده بسـیار جدی تـر از قبـل دنبال می شـود.

کنعانی مقدم: محال است
قاليباف به دنبال بدنه رای احمدی نژاد؟

خبـر دیـدار محمدباقر قالیبـاف بـا محمـود احمدی نژاد و سـفرهای 
اخیر رئیس جمهور سـابق به شـهرهای مختلف برای سـخنرانی، ابهامات 
زیـادی را درباره نحـوه حضور ایـن دو چهره اصولگـرا در انتخابات اسـفند 
مـاه ایجاد کـرده اسـت. کنعانـی مقـدم از چهره هـای اصولگـرا و دبیرکل 
حزب سـبز دربـاره احتمال حضـور احمدی نژاد با یک لیسـت ناشـناخته 
در انتخابـات مجلـس یازدهـم می گویـد: لیسـت انتخاباتـی یـک عقبـه 
سیاسـی ازم دارد و ایـن عقبه سیاسـی اسـت کـه می تواند آن لیسـت را 
در انتخابـات موفـق کنـد وگرنـه صرفـا ارائـه لیسـت کار مهمی نیسـت. 
خبرآناین نوشـت؛ او همچنین می گوید با شـناختی که از قالیبـاف دارد 
 ائتـاف او بـا احمدی نـژاد در انتخابـات محال اسـت. مشـروح گفت وگو با

 حسین کنعانی مقدم را در ادامه می خوانید:
 آقای کنعانی مقدم! فکر می کنید که این امکان وجود دارد که 
آقای احمدی نژاد با یک لیست ناشناخته وارد انتخابات مجلس یازدهم 

شود و بخواهد افرادی را از جمع حامیانش وارد مجلس کند؟
کشـور ما آزاد اسـت و هرکسـی می تواند در انتخابـات حضور پیـدا کند و 
لیسـت بدهد. اما بـه نظر می آید کـه هر لیسـت انتخاباتی یک عقبه سیاسـی 
ازم دارد و ایـن عقبه سیاسـی اسـت کـه می توانـد آن لیسـت را در انتخابات 

موفق کنـد وگرنه صرفـا ارائه لیسـت کار مهمی نیسـت.
 لیست انتخاباتی احمدی نژاد عقبه حزبی و تشکیاتی دارد؟

بنابرایـن بایـد مشـخص باشـد کـه عقبـه یـک لیسـت انتخاباتـی کدام 
گـروه، حـزب و تشـکل سیاسـی اسـت و بعـد هـم می تـوان قضـاوت کـرد 
آقـای احمدی نـژاد هـم می تواند لیسـت بدهـد یا خیـر. امـا در مورد لیسـت 
ناشـناخته، ایـن حـرف یعنـی اینکـه آقـای احمدی نـژاد می خواهـد تقلب 
کنـد و نمی خواهـد مـردم را از حقایق پشـت صحنه مطلـع کند. کسـانی که 
ناشـناس در انتخابـات شـرکت می کنند و بـه دنبال این هسـتند کـه در خفا 
افکار عمومی را تحـت تاثیر قرار بدهند و بعد به اهداف خودشـان برسـند، این 
یعنـی می خواهند بـه مـردم دروغ بگوینـد و این دیگـر بحث رقابت سیاسـی 

و انتخاباتی نیسـت.
 بـا توجـه بـه نارضایتـی طیفـی از مـردم از عملکـرد 
اصاح طلبـان و اصولگرایان، آقـای احمدی نـژاد می تواند جریان 

سـوم را در کشـور ایجـاد کنـد؟ ایـن ظرفیـت را دارد؟
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد هشـت سـال رئیس جمهـور بود و قبل 
از آن در شـهرداری تهـران بـود، من معتقـدم که تفکـر او، یک تفکر سیاسـی 
ورشکسته است و سرمایه گذاری کردن روی جریان سـوم اشتباه است. مردم 
ما هم از نظر بینش سیاسـی و تجربیاتی که داشـتند بعید به نظر می رسـد که 

در یک حالـت ارتجاعی به آقـای احمدی نـژاد برگردند.
 یعنی شما فکر می کنید که آقای احمدی نژاد بدنه رای ندارد؟

نه بدنـه رای دارد و نه عاقه سیاسـی به او وجـود دارد. به نظر می رسـد که 
بعضی از سیاسـیون مـا -نه فقط ایشـان- دچار یـک توهمی هسـتند که فکر 
می کننـد می تواننـد در انتخابات مجلـس و یا ریاسـت جمهوری با نداشـتن 
عقبه سیاسـی در یک اتاری شـرکت کننـد. انتخابـات اتاری نیسـت و رای 
مردم معنا و مفهـوم خاصـی دارد و اینکه ما فکـر کنیم که شانسـی می توانیم 

وارد انتخابات شـویم، مردود اسـت.
 خبـری منتشـر شـد کـه آقـای قالیبـاف بـه دیـدار آقای 
احمدی نـژاد رفته اند. بـه نظر شـما چقدر امـکان دارد کـه این دو 
چهره سیاسـی در کنار هم در یـک ائتاف انتخاباتی قـرار بگیرند؟

این دو نفـر در جلسـات مجمـع و کمیسـیون های آن رفت و آمد و سـام 
علیـک دارنـد. امـا اینکه مـا فکر کنیـم کـه آقـای قالیبـاف بـرای رای آوردن 
متمسـک بـه آقـای احمدی نـژاد و بدنـه رای او شـده اسـت، بـه نظـرم مـن 

اشـتباه اسـت.
 یعنی آقای قالیباف به سمت آقای احمدی نژاد نخواهد رفت؟

من بعید می دانم، با شـناختی که از آقـای قالیباف دارم ایـن جزو محاات 
اسـت که بخواهد بخاطر بدنه رای بـا او ائتاف کند.

تشکیل گروهی تحت عنوان »نجوا« در ارتش
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت : مشـغول شناسـایی اسـتعداد ها با 
تشـکیل گر وهـی از جوانان مومـن و انقابی تحـت عنوان نجوا هسـتیم. 
امیر عزیـز نصیـرزاده در جشـنواره مالک اشـتر نهاجـا طی سـخنانی در 
اهمیت نقـش نیـروی انسـانی افـزود: در جنـگ خلیـج فارس کـه همه 
می گفتند آمریـکا بر آسـمان عراق مسـلط اسـت ۲۰۰ جنگنـده عراقی 
پـرواز کردنـد و در جـای دیگری فـرود آمدنـد. اگر تنهـا بیسـت فروند از 
ایـن هواپیما هـا خلبانـان وایی داشـتند می توانسـتند ضربـه محکمی 
به آمریکایی هـا بزنند. اینجا اهمیت نیروی انسـانی مشـخص می شـود. 
وی عنـوان کرد: مـا در گزینش یـک تغییر ریـل دادیم و سـعی کردیم در 
کنار فراخـوان عمومی عضو یابی هم داشـته باشـیم. در کنار آن مشـغول 
شناسـایی اسـتعداد ها بـا تشـکیل گر وهـی از جوانـان مومـن و انقابی 
تحت عنـوان نجوا هسـتیم. عـاوه بر این یک مدرسـه مدیریـت جهادی 
در دانشـگاه شـهید سـتاری ایجـاد کرده ایـم تا کسـانی کـه می خواهند 

درجه سـرتیپی بگیرنـد ایـن دوره را بگذرانند.

مصــا حبـــه

آرمان ملی-  مرتضی رفیعی:   
برخی منابع خبری طی روزهای 
گذشته مدعی شدند که آمریکا 
ز نوع  جنگنده های جدیدی ا
»اف15ای« برای محافظت از 
کشتی های تجاری و نفتکش ها به تنگه هرمز اعزام 
کرده است. بر اساس این گزارش ها اکنون این هواپیما ها 
عملیات مراقبت و کنترل را با پروازهای خود بر فراز تنگه 
هرمز آغاز کرده اند، این هواپیماها با مهمات خوشه ای 
ویژه و سیستم مادون قرمز و لیزری اهداف خود را 
نشانه می گیرند. همچنین در اوائل ژوئیه خبرگزاری 
فاکس نیوز، نیز از استقرار 1۲جنگنده اف۲۲ »رپتور« 
آمریکا در خلیج فارس خبر داد. همزمان با باا گرفتن 
تنش  میان تهران-واشنگتن، ارتش آمریکا خبر داد 
که برای نخستین بار چندین فروند جنگنده رادارگریز 
اف-۲۲ »رپتور« به قطر اعزام کرده است. برای بررسی 
این موضوع »آرمان ملی« گفت وگوی  کوتاهی را با علی 
اصغر زرگر، استاد تاریخ روابط خارجی ترتیب داده که در 

ادامه می خوانید: 
  با توجه به ادعای برخی از منابع خبری مبنی 
بر اعزام جنگنده های »اف 15 ای« آمریکایی به 
منظور محفاظت از کشتی های تجاری و نفتکش ها 
به تنگه هرمز، در صورت صحت چنین اخباری 
واشنگتن از اعزام چنین ادواتی به منطقه چه 

اهداف احتمالی را دنبال می کند؟
آمریکایی ها به دنبال ائتاف در منطقه به طور 
اخص با ادعای تامین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز 
هستند. واشنگتن تاکنون نتوانسته ائتاف مورد نظر 
خود را تشکیل دهد. هر چند ژاپنی ها و آلمان ها صراحتا 
اعام کردند در چنین ائتافی شرکت نخواهند کرد. 
بنابراین آمریکا یک نه بزرگ از جانب دوستانش برای 
ایجاد ائتاف دریافت کرده است. لذا آمریکایی ها به 
دنبال آنند تا خودشان چنین نیرویی را در منطقه 
تشکیل دهند. هر چند این نیرو در حال حاضر در منطقه 
حضور دارد به گونه ای که ایاات متحده پیشتر ناوها و 
ناوچه های خود را وارد منطقه کرده است. همچنین 
آمریکا اسکادران هایی از هواپیماهای با سرنشین و 
بدون سرنشین را نیز به منطقه اعزام کرده است. تا بدین 
وسیله هم به نوعی قدرت نمایی کرده و هم تحرکات را در 
منطقه مانیتورینگ کند. اما به نظر می رسد با اعزام چنین 
تجهیزاتی به منطقه خیلی معادله قدرت را تغییر نخواهد 
داد. چون به اندازه کافی آمریکایی ها در پایگاه هایشان در 
کشورهای منطقه نیرو و تجهیزات مستقر کرده و حضور 
دارند. بنابراین واشنگتن به منظور آنکه تا حدودی قدرت 
نمایی کرده و اعام دارد که بدون متحدان خود نیز قادر 
است به تنهایی امنیت منطقه را تامین کند. لذا اعزام 
چنین تجهیزاتی به منطقه نشان دهنده سرخوردگی 
و نه بزرگی است که از جانب متحدان نزدیکش دریافت 

کرده است.
  با توجه به تجمیع تجهیزات و نیرو در منطقه 
خلیج فارس آیا احتمال برخورد نظامی ناخواسته 

وجود دارد؟
ایران خواه ناخواه در مجموع به دنبال کارشکنی 
یا بستن تنگه هرمز نیست. ایران صراحتا اعام کرده 
که اگر آمریکایی ها مانع صدور نفت ایران از تنگه هرمز 
نشوند ایران امنیت تنگه هرمز را تامین می کند. لذا اگر 
ناامنی در منطقه وجود نداشته باشد آمریکایی ها بهانه ای 
برای حضور در منطقه ندارند. اما در شرایطی که نیروهای 
هر دو طرف در منطقه حضور داشته و در عین حال دستان 
هر دو طرف بر روی ماشه قرار دارد ممکن است هر اتفاقی 
به وقوع بپیوندد. اما با توجه به شرایطی که آمریکایی ها 
در منطقه و در داخل ایاات متحده دارند آنها در پی 

راه اندازی یک جنگ پیش دستانه نخواهند بود.
  با توجه به تحریم دکتر ظریف توسط وزارت 
خزانه داری آمریکا آیا می توانیم این تحریم را به 
معنای پایان دیپلماسی و آغاز باا رفتن سطح 

تنش میان تهران-واشنگتن قلمداد کنیم؟
به نظر می رسد آمریکایی ها به اعمال تحریم معتاد 
شده اند. این تحریم ابعاد گوناگونی دارد. اما باید این نکته 
را مد نظر داشته باشیم که آمریکایی ها تاکنون مذاکرات 
خودشان را با ایران به صورت غیرمستقیم انجام داده اند. 
به گونه ای که حتی در رابطه با برجام که اروپایی ها با ایران 
مذاکرات را کلید زدند بعد از آن آمریکایی ها در چنین 
چارچوبی قرار گرفتند. لذا طرف مذاکره کننده با ایران 
جمعی بود که در آن آمریکایی ها نیز حضور داشتند. لذا 
معموا عمان و یا عراق پیام هایی را از جانب آمریکایی ها 
به ایران می آوردند. بنابراین مذاکرات بدین گونه در 
جریان بوده است. حال اگر تحریم بدین معنا بوده باشد 
که ایران تحریم مذاکراتی است. تحریم دکتر ظریف به 
معنای مسدود کردن راه هر گونه مذاکره است. چون 
خواه ناخواه دستگاه دیپلماسی هر کشوری دریچه ورود 
تحرکات دیپلماتیک و مذاکرات است. اگر این گونه بوده 
باشد این به معنای ناامید شدن آمریکایی ها از مذاکره 
است. هر چند ترامپ صراحتا اعام کرده بود که ایرانی ها 
در مذاکرات همواره موفق بوده اند. بنابراین شاید از راهکار 
دیپلماتیک ناامید شده و به دنبال مهار ایران از راه نظامی 
باشند. به نظر می رسد تحریم ظریف بیشتر نمادین بوده 
به گونه ای که قدرت دیپلماسی ایران در ظریف متجلی 
شده است. حال اگر این فرد تحریم شود ایرانی ها مجبور 
خواهند شد تا برای تحرکات دیپلماتیک خود فرد دیگری 
را معرفی کنند، تا بدین وسیله زیر پای ظریف را در داخل 
کشور نیز خالی کنند. به گونه ای که تصمیم گیرندگان 
در داخل کشور به این تصمیم برسند که ظریف کارایی 
خود را در صحنه بین المللی از دست داده. بنابراین 
می بایستی فرد دیگری به این منظور انتخاب شود تا 
بدین گونه به مخالفینی که ظریف در داخل دارد کمک 
کنند. لذا به دنبال آنند تا ظریف را تغییر داده و یا تضعیف 
کنند. اما این گونه نیست که راه دیپلماسی بسته شده 
باشد. چون رد و بدل کردن پیام های دیپلماتیک به ایران 
از طریق غیر مستقیم همواره راهش باز است. لذا تحریم 
ظریف به معنای پایان کار دیپلماسی تلقی نمی گردد. 
سرخوردگی آمریکایی ها می تواند مخالفان ظریف را در 
داخل کشور تقویت کرده و بدین طریق بتوانند ظریف را 

با فرد دیگری تغییر دهند.

علی اصغر زرگر
 در گفت وگو با »آرمان ملی«:
 تحريم ظريف به دليل 

مخالفت اروپايي ها با ترامپ بود
     سرخوردگی آمریکا از نه بزرگ متحدانش به ائتاف

3    سیاسـت  

گفــت و شنـــود

گــــــزارش   روز

خــبــر و    نـظــر

    دلواپسان با برند مصونیت فراقانونی
سایه رسایی بر سـر برخی نمایندگان مجلس فعلی 
اسـت چنانکه دیـروز عضـو کمیسـیون امنیـت ملی و 
سیاسـت خارجی مجلـس بـه آن اشـاره کـرد. فاحت 
پیشـه درباره لیسـت متفاوت حاجی دلیگانـی در مورد 
دو تابعیتی ها با لیسـت کریمی قدوسـی نیز بیـان کرد: 
در مـورد ایـن لیسـت ها در زمان مسـئولیتم بـه عنوان 
ریاسـت کمیسـیون عرض کردم که ایـن پرونده ها باید 
برای همیشـه بسـته شـوند و روشـنگری نیز دراین باره 
صورت گیرد. لذا از دسـتگاه های مربوطه نیز درخواست 
کردیم که ابتدا سـپاه اعام کرد که این لیسـت را تحویل 
هیچ فردی نداده اسـت و به کل تکذیـب کرد. همچنین 
وزارت اطاعـات اعـام کـرد کـه از ایـن لیسـت حدود 
یکصد نفره ای که مطرح شـده فقط در مـورد 4 نفر آنهم 
ظن و گمان وجود دارد وگرنه تایید کامل کردند و بقیه را 
به طور کامل رد کردند. از این لیسـت یک فرد گفتند که 
می خواهد سـفیر شـود اعام شـد که دوتابعیتی است و 
بنـده در مـورد آن شـخص اسـتعام گرفتم که بـه طور 
کامل کذب بـود. نه تنهـا درخواسـت تابعیـت از آمریکا 
نکرده بود بلکـه در مخیله آن شـخص نبود کـه از جایی 
درخواسـت تابعیت کند، چه برسد به اینکه تابعیت آنجا 

را داشته باشـد. وی افزود: بنابراین، واقعیت این است که 
در کشـور ما، یک سـری افراد مصونیت های فراپارلمانی 
دارنـد و ایـن نـوع مصونیت هـا وجـود دارد کـه حقـوق 
سـایر افـراد نادیـده گرفتـه می شـود. در ایـن مجلـس 
نیز نماینـده ای اظهار نظـری را مطرح می کنـد و برخی 
دسـتگاه های رسـمی از وی شـکایت می کنند و برخی 
ادعاهایی کـه اثر منفی خارجـی وحشـتناک دارند، نیز 
در پی آن اظهارات مطرح می شـود امـا آن نماینده مورد 
پیگـرد قانونـی قـرار نمی گیـرد. فاحت پیشـه بـا بیان 
اینکه برخـی نمایندگان مصونیـت فراپارلمانـی خود را 
در عمـل به رخ سـایر نماینـدگان می کشـند ادامـه داد: 
لذا این موضـوع باعـث ایجـاد رفتارهای منجـر به رعب 
سـایر افراد می شـود. همچنین تقسـیم افراد در کشـور 
به افـراد بی قـدرت و باقـدرت، نتیجه خوبی بـرای حوزه 
سیاسـی ندارد. وی در مـورد مطرح شـدن مجدد بحث 
دوتابعیتی ها نیز گفت: این ضعف هیات رئیسـه مجلس 
بود که اجازه طـرح مجـدد آن را در صحن علنی مجلس 
داد. بنابرایـن وقتـی کـه مابـه لحـاظ قانونی مشـخص 
کردیم و سـپاه و وزارت اطاعات اعام کردند که لیسـت 
دوتابعیتی هـا را بـه هیچ کـس نداده انـد، بنابرایـن ایـن 
ضعف هیـات رئیسـه بود کـه اجـازه طرح مجـدد بحث 

دوتابعیتی هـا را در صحن علنـی دادنـد. بنابراین رئیس 
جلسه موظف اسـت که تریبون را قطع کند و اجازه طرح 

مـوارد کـذب را ندهد.
توهین به خاتمی و سکوت مقابل احمدی نژاد

البتـه ایـن مصونیـت فراتـر از قانـون تنهـا در میـان 
نمایندگان مجلس مشـاهده نمی شـود و در برخی مواقع 
رفتار دوگانه در برابـر یک بی اخاقی قابل تامل می شـود 
یعنـی عملکـردی را برای طیـف مقابـل قبیح دانسـته و 
رفتار بـدی از خود نشـان می دهند امـا در برابر بی اخاقی 
هم طیف خود سـکوت می کنند. دیروز یک اسـتاد حوزه 
و دانشـگاه در مورد هجمه افرادی چـون علیرضاپناهیان 
بـه رئیـس دولـت اصاحـات در پـی انتشـار مقالـه وی 
در گاردیـن مبنـی بـر ائتاف بـرای صلـح، تصریـح کرد: 
خاتمی یـک شـخصیت بین المللـی اسـت و محبوبیت 
زیـادی در داخـل کشـور دارد. وی زمانـی کـه در دوران 
ریاسـت جمهوری اش، در هـر یک از مجامـع بین المللی 
حضـور پیدا می کـرد وجهـه ایـران را برجسـته می کرد و 
حضور او در سـطح بین المللی، حضـوری افتخارآمیز بود. 
این واقعیتی بوده که در تاریخ ثبت شـده اسـت. محسـن 
غرویان افـزود: امثـال آقـای پناهیـان و اینها بهتر اسـت 
وارد ایـن بحث ها نشـوند چـون به ضـرر خودشـان تمام 

می شـود. به هر حـال شـخصیت ها هرکـدام در وزن های 
اجتماعـی خاصـی ارزیابـی می شـوند و بهتـر اسـت هر 
فردی، حریم خود را درسـت تشـخیص دهـد و به جایگاه 
اجتماعی خـود و دیگران توجه داشـته باشـد. به نظر من 
اینها با هم قابل مقایسـه نیسـتند. غرویان در پاسخ به این 
سـوال که چـرا پناهیـان در مـورد سـخنان احمدی نژاد 
مبنی بـر مذاکـره با آمریـکا اظهارنظـر نمی کنـد؟ اظهار 
کرد: سخنان آقای پناهیان براساس حساب و مبنا نیست 
بلکـه موضع گیری هـای شـخصی، یـا خیلـی جناحی و 
حزبی اسـت. بنابراین روشـن اسـت حال و وضعیت آقای 
احمدی نژاد هم معلوم اسـت. او مبنای مشـخصی ندارد و 
هـر روز موضعی می گیـرد و نان به نـرخ روز می خـورد که 
نباید ایـن گونه سـخن بگویـد. وی ادامـه داد: امـا مبنای 
سـخنان آقای خاتمی از زمان ریاست جمهوری این گونه 
بود کـه ابتدا گفت وگـوی تمدن ها را برابـر نظریات علمی 
برخورد تمدن های هانتینگتـون مطرح کرد کـه در واقع 
در سطح یک متفکر سیاسـی نظریه پردازی بود؛ در حال 
حاضر نیز بـر همان مبنـا سـخن می گوید. مبنـای آقای 
خاتمـی گفت وگـو اسـت و فکـر می کنـم واقعیت هـای 
جهان هـم مـا را بـه سـمت پذیـرش گفت وگـو و مذاکره 

دیر یـا زود خواهـد برد.

سال  سوم 
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

آرمان ملی - مطهره شفیعی: »مصونیت« واژه ای است که نمی توان آن را مثبت یا منفی تلقی 
کرد و در مواقع مختلف است که می توان جهتش را تعیین کرد. به عنوان نمونه در اصل ۸۶ قانون 

اساسی که درباره مصونیت نمایندگان است، آمده: »نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف 
نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاما 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« 

اما گاهی اظهارات و ادعاهای یک نماینده به نحوی است که نمی توان آن را در راستای ایفای نقش 
نمایندگی تعریف کرد بلکه بیش از همه تخریب چهره مسئوان نزدیک است. عدم برخورد با 

چنین ادعاهایی به آن معناست که دایره مصونیت برای برخی نمایندگان فراتر از آنچه است که در 
قانون به آن اشاره شده است. نمایندگانی که خود را دارای مصونیت فراتر از قانون می دانند از دایره 

دلواپسان اصولگرا هستند به عنوان نمونه در مجلس قبل حمید رسایی هر اندازه توانست علیه 
اصاح طلبان و اعتدالیون از جمله مرحوم هاشمی و خانواده ایشان سخن گفت. به عنوان نمونه 

۹دی سال ۹1 در صحن علنی مجلس مهدی هاشمی را »ام الفساد« خواند: »متاسفانه آقازاده مفسد 
همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده«. نسبت دادن مصونیت آهنی به مهدی هاشمی شاید 
برای پوشاندن مصونیت فراتر از قانونی بود که برای خودش تصور می کرد! دفعات هجمه رسایی 

به مرحوم هاشمی و اصاح طلبان فراوان است اما نشانی از برخورد با او نیست هر چند صاحیتش 
برای شرکت در انتخابات مجلس دهم تایید نشد و برای میان دوره ای ثبت نام کرد و انصراف داد!

در انتقاد فاحت پیشه مطرح شد

برخی نمایندگان  دلواپس 
تصور مصونيت فرا پارلمانی دارند!

غرویان: چرا پناهیان به خاتمی توهین و در برابر احمدی نژاد سکوت می کند

عضو فراکسیون امید گفت: بعضی ها به رئیس  جمهور 
پیغام می دهند که اگر سرپرست فعلی آموزش و پرورش به 
مجلس معرفی شود رأی نخواهد آورد که این درست نیست. 
جال میرزایی تصریح کرد: در فراکسیون ما درباره این موضوع 
که وزیر خانمی برای آموزش و پرورش معرفی شود هیچ 
بحثی صورت نگرفته است و اگر کسانی به دنبال این مسیرها 
می روند انگیزه شخصی دارند و نباید آن را بر مبنای تصمیمات 

فراکسیونی گذاشت.

درباره وزیر خانم بحثی نشده 

داود فیرحی معتقد اسـت: روحانیت همواره از پرچمدار و مرجع 
عام زمانـه اش تبعیت می کنـد. او می گوید: در آسـتانه مشـروطه ما 
سـه جور روحانیـت داریم. یک جـور روحانیتـی که به دربـار متصل 
اسـت و قضاوت، دفتر ثبـت اسـناد و امامت جمعـه را برعهـده دارد. 
گروهـی از روحانیـت هسـتند کـه از دولـت فاصلـه گرفته انـد و بـه 
»رئیس المله و الدیـن« معروف شـده اند. این ها احسـاس می کردند 
کـه امیـدی بـه سـلطنت نیسـت و بایـد رهبـری نجـات توده هـا را 

برعهده بگیرنـد. امـروز اما بایـد نظام فقهـی را نوسـازی کنیم. 

باید نظام فقهی را نوسازی کنیم روحانی به دیدار ظریف می رود

رئیس جمهور بـرای دیدار بـا محمدجواد ظریف بـه وزارت 
خارجـه مـی رود. یـک منبـع آگاه در نهـاد ریاسـت جمهوری 
اظهـار کـرد: حجت ااسـام حسـن روحانـی رئیـس جمهور 
بـرای دیـدار بـا محمدجـواد ظریف وزیـر امـور خارجـه امروز 
)سه شـنبه 15 مـرداد( بـه ایـن وزارتخانـه مـی رود. بـه نظـر 
می رسـد ایـن دیـدار در پـی تحریـم محمـد جـواد ظریـف از 
سـوی دولت آمریـکا و در ادامه بازدیـد رئیس جمهور از سـایر 

وزارتخانه هـا صـورت گیـرد.

آرمان ملی: انتخابات حسـاس و سرنوشت ساز 
مجلـس یازدهـم چند مـاه دیگـر آغـاز مي شـود و 
جریانات سیاسـي در یک ماراتن نفسـگیر به رقابت 
و هماوردي با یکدیگـر مي پردازند و پـس از چندي 
مشـخص خواهـد شـد کـه کـدام جریان سیاسـي 
اکثریت کرسـي هاي بهارسـتان را به دسـت خواهد 
آورد. در ایـن راسـتا جریـان اصاحـات کـه همواره 
به مـدد حضـور پرشـور مـردم انتخابـات را از رقیب 
سـنتي خود برده ایـن بـار کار سـخت تري درپیش 
دارد، چرا کـه در این انتخابات باید از سـویي رضایت 
خاطـر مـردم فراهم گـردد و از سـوي  دیگـر منتظر 
احـراز صاحیت هـا بـراي بسـتن لیسـت هاي 
انتخاباتـي باشـد. اصاح طلبـان بایـد تـاش خود 
را دو چنـدان کننـد تـا در گام چهـارم نیـز ماننـد 
دوره هـاي پیشـین موفقیت حاصـل کننـد. در این 
راسـتا دو نـوع رویکـرد مطرح مي شـود. نخسـتین 
دیـدگاه شـرکت مشـروط در انتخابـات اسـت؛ این 
دیـدگاه کـه سـعید حجاریـان آن را مطـرح کـرده 
از این قـرار اسـت کـه باید بـه صـورت مشـروط در 
انتخابات شرکت کنیم و اگر شروطمان در انتخابات 
پذیرفته نشـد عطاي انتخابات را به لقایش ببخشیم 
و اساسـا شـرکت نکنیم. رویکرد دوم نیز که رویکرد 
غالـب اصاح طلبـان تـا کنـون اسـت؛ معتقدنـد 
روند عملکـردي شـوراي عالي سیاسـت گذاري در 
انتخابـات9۲، 94 و 96 موفقیت آمیـز بـوده و از این 
جهت این رونـد در انتخابات آتي نیز بایـد ادامه پیدا 
کنـد و در صورتي کـه اصاح طلبان نتواننـد از همه 
ظرفیـت خـود در انتخابـات اسـتفاده کننـد بازهم 
بـه روش ائتـاف پیش برونـد تـا بازهم پیـروزي در 
انتخابـات را ماننـد سـال 94 از آن خـود کننـد. این 
رویکـرد اکنون بیـن اصاح طلبـان غلبه یافتـه، اما 
آنچه واضـح و مبرهن اسـت اینکـه اصاح طلبان به 
هیـچ وجه نبایـد از انتخابـات و صنـدوق راي فاصله 

بگیرند؛ چرا که این دقیقا همان خواسـته دلواپسان 
اسـت. بهـزاد نبـوی، وزیـر و نماینـده ادوار مجلس 
شـورای اسـامی در ایـن بـاره بـه »خبرآنایـن« 
می گوید: »همچنـان به ادامـه ائتاف اعتقـاد دارم؛ 
اما کسـی به حـرف مـن گـوش نمی دهـد. در اوایل 
انقـاب آرایـش قـوای سیاسـی ما بـه »لیبـرال« و 
»خـط امـام« معروف شـد، کـه بـا رفتن بنـی صدر 
و کنـار گذاشـته شـدن همفکرانـش، بـه »چـپ« 
و »راسـت« تبدیـل شـد؛ در واقـع چـپ و راسـت 
طرفدار انقـاب. از دوم خـرداد به بعـد، اصاح طلب 
و بـه تدریـج اصولگـرا در مقابل اصاح طلب شـکل 
گرفـت. ایـن جناح بنـدی بـا یـک سـری تغییرات 

جزئـی ادامه داشـت. من معتقـدم که از سـال 9۲ یا 
حتی ۸۸ به این سـو، آرایـش جدیدی در کشـور در 

حـال شـکل گیری اسـت«.
    رقابت میان تندروی و میانه روی است

با وجـود آنکـه اعتبـار اصاح طلبـان در انتخابات 
مجلـس دوره دهـم و بـه سـبب عملکـرد منتخبین 
آسـیب جدی دیـده، نبـوی معتقد اسـت: تنـدروی 
و میانـه روی را یـک پوشـش فراتـر از اصاح طلبـی 
و اصولگرایـی می بینـم. مـا در حـال حاضـر اصـاح 
طلب هـای تندرویـی داریـم کـه بـه برانـدازان 
نزدیکترنـد. در میـان اصولگراهـا هم جبهـه پایداری 
را داریـم. او خاطرنشـان می کنـد: بعضی از دوسـتان 

تصورشـان این بـود که هر کـس که نامش در لیسـت 
امید اسـت بایـد یـک اصاح طلـب دو آتشـه باشـد.

     ائتاف کنیم یا لیست مشترک بدهیم
نبوی تأکیـد دارد: اگر اصاح طلبان پیروز شـوند، 
بهتر اسـت، ولـی اگر قـرار باشـد کـه تندروهـا پیروز 
شـوند یا ائتاف اعتدالگرایـان، عقل سـلیم باید برای 
حفـظ منافـع و امنیـت ملـی، بایـد دومـی را ترجیح 
دهد. بر ائتاف تأکیـد دارم و معتقـدم اصاح طلب ها 

به تنهایـی نمی تواننـد در انتخابات پیروز شـوند.
    رئیـس دولـت اصاحـات مشـارکت 

نمی خواهـد مشـروط 
نایـب رئیـس مجلـس ششـم تأکیـد دارد کـه 
در هیـچ انتخاباتـی نـه تنهـا آقـای خاتمـی، بلکـه 
اصاح طلب هـا هـم انتخابـات را تحریـم نکرده انـد، 
حتـی در انتخابـات مجلـس هفتـم. او می گویـد: من 
از سـخنان رئیـس دولـت اصاحـات ایده مشـارکت 
مشـروط اسـتنباط نمی کنم. من پیش تر گفتـه ام در 

هـر شـرایطی بایـد در انتخابـات شـرکت کنیم.
    رد صاحیت همیشه بوده

ایـن فعـال اصـاح طلـب معتقـد اسـت کـه رد 
صاحیت ها نبایـد عاملی برای عقب نشـینی باشـد. 
او می گویـد: رد صاحیت در تمـام ادوار از دوره چهارم 
به بعد کم و بیش وجود داشـته اسـت. ما نباید مبنای 
کارمان صرفا رد صاحیت باشـد. طـرف مقابل از خدا 
می خواهد کـه مـا در انتخابات شـرکت نکنیـم؛ حاا 
بگوییـم کـه مـا بـه ایـن شـرط در انتخابات شـرکت 
می کنیم که چنین یا چنان شـود؛ قطعـا نمی پذیرد. 
البته بـه نظر مـن آقـای کدخدایـی اشـتباه می کند، 
ایـن دوره بایـد فرش قرمـز پهن کننـد، چـون در این 
دوره انتخابـات پرشـور، بـرای حفـظ امنیـت ملـی 
ضروری اسـت. نبـوی همچنیـن تأکیـد دارد کـه در 
شـرایط فعلی مذاکـره با رهبـری برای همـه طیف ها 

مفیـد خواهـد بود.

بهزاد نبوی:
مذاکره با رهبری برای همه مفید است

   آن ها از خدا می خواهند که اصاح طلبان به میدان نیایند
   باید با اصولگرایان معتدل ائتاف کنیم

سه شنبه 
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    عکس: آرمان ملی/ حجت سپهوند



ارز )تومان(
خرید فروش ارز )بانک مرکزی(
4200 4221 دار آمریکا
4673 4696 یورو اروپا
5091 5128 پوند انگلیس
3158 3191 دار کانادا
2819 2862 دار استرالیا
741 752 لیر ترکیه

سکه و طا )تومان(
خرید فروش سکه 

4000000 4100000 سکه یک بهار قدیم
4200000 4230000 سکه تصویر امام
2100000 2240000 سکه نیم بهار
1410000 1420000 سکه ربع بهار
940000 950000 سکه یک گرمی
406452 416453 هر گرم طای 18 عیار

بورس
تغییر درصد عنوان شاخص 

1168/03 0/46 کل
315/70 0/46 قیمت
642/49 0/34 بازار اول

3294/31 0/64 بازار دوم
970/53 0/42 صنعت
-19/48 0/17ـ 30 شرکت

                   خودرو/ قیمت بازار )تومان(
49500000 سایپا 111 )سفید( 78000000  LX رانا
51500000 تیبا  )تنوع رنگ( 74000000 پژو 405
78000000 ساینا )اتوماتیک(  99000000 پژو پارس دوگانه سوز
83000000 وانت زامیاد)گازسوز( 80000000 پژو 206 تیپ 2

395000000 مزدا 3 تیپ4 124000000 رنو تندر 90
180000000 B30 بسترن 194000000 پیکاپ دو کابین
85000000 وانت کارا تک  کابین 172000000 رنو ساندرو اتوماتیک

کــــوتــــاه
 حداقل و حداکثر

 قیمت شکر اعام شد
ایسنا: حداقــل و حداکثر قیمت مجاز عرضه 
شــکر در بازار اعام شــد.  از چند ماه قبل برای 
افزایش شــفافیت در بازار کااهای اساسی، طرح 
راه اندازی سامانه ای در دستور کار قرار گرفت که 
به وسیله آن اقشار مختلف مردم به صورت روزانه 
در جریان قیمت ۱۰۰ قلم کاای اساسی در بازار 
قرار بگیرند و به این ترتیب راه بر گران فروشــی 
و باا بردن غیرواقعی قیمت ها بســته شود. طبق 
نرخ های اعامی در این سامانه، قیمت هر کیلوگرم 
شکر ســفید در بازار حداقل ۳۴۰۰ تومان تعیین 
شده و حداکثر قیمت عرضه این کاا در بازار نیز 
۵۴۰۰ تومان اســت. همچنیــن قیمت عرف هر 
کیلوگرم از این محصول نیز ۳۴۰۰ تومان تعیین 
شده است. این سامانه همچنین قیمت مجاز برای 
عرضه شکر بسته بندی را نیز اعام کرده به گونه ای 
که شکر در بسته های ۹۰۰ گرمی، حداقل ۴۰۰۰ 
تومان و حداکثر ۵۵۰۰ تومان باید به فروش برسد. 
قیمت عرف فروش این محصول نیز ۴۰۰۰ تومان 

تعیین شده است.

 حذف قبض  برق پایتخت نشینان
 تا نیمه شهریور 

آرمان ملی: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ گفت: پایتخت نشــینان از نیمه 
شــهریور امســال دیگر قبض های کاغذی برق 
دریافت نمی کنند. حســین صبوری، با بیان این 
مطلب که تهران با داشتن ۵/۴ میلیون مشترک، 
بزرگترین شــرکت در میان شــرکت های توزیع 
برق است، افزود: پیشــرفت فناوری و استفاده از 
فناوری های روز در دنیا کمک کرده است تا بتوان 
با صادر کردن قبوض الکترونیک، در مسیر حذف 
قبوض کاغــذی گام برداریم و بــا این کار کمک 
بســیار زیادی به حقوق شــهروندان، طبیعت و 
محیط زیست و مســائل اجتماعی، خواهد شد. او 
اظهار کرد: با توجه به دســتور وزیر نیرو مبنی بر 
ضرورت حذف کامل قبوض کاغذی از ابتدای مهر 
امسال، مقرر شــد مناطق ۲۲گانه این شرکت با 
حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود در بخش 
اطاع رســانی، نسبت به آگاه ســازی مشترکان 
باقی مانده در مورد اعام شــماره تلفن همراه از 
طریق ســامانه های موجود، اقدام کنند. او افزود: 
تا کنون با همراهی ماموران تشخیص، اطاعات 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار  مشترک ثبت شده است.

 کاهش تولید
 2 خودروساز بزرگ کشور

ایرنا: بررســی آمارهــای منتشــره وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکــی از کاهش تولید 
دو خودروساز بزرگ کشــور در چهار ماه نخست 
امسال در هم سنجی با پارسال است، به طوری که 
ایران خودرو ۳۵/۴ درصد افت و سایپا ۲۹/۵ درصد 
کاهش را ثبت کردند. در این مدت، گروه صنعتی 
ایران خــودرو موفق به تولیــد ۱۱۹ هزار و ۷۵۸ 
دستگاه خودرو شد که ۱۱۸ هزار و ۴۳۷ دستگاه 
آن را خودروهای سواری تشکیل می دهند. تولید 
سواری در این گروه صنعتی در چهار ماه نخست 
امسال در مقایسه با مدت مشــابه پارسال با افت 
۳۵ درصدی همراه شد. تا پایان تیر ۸۰۵ دستگاه 
وانت و ۴۴۴ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده 
از سوی آبی پوشــان جاده مخصوص تولید شد 
که در همسنجی با پارســال به ترتیب افت ۶۵/۵ 
درصدی و ۱۱/۲ درصدی داشــته است. در مدت 
یاد شده، تولید مینی بوس، میدل باس و اتوبوس 
در ایران خودرو با ثبت رشد ۳۸/۵ درصدی به ۷۲ 

دستگاه رسید.

 آخرین وضعیت
صندوق ودیعه مسکن 

مهر: معاون وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه اگر 
سازوکار تشکیل صندوق برای آخر تابستان بماند، 
دیگر کارایی نخواهد داشــت، گفت: با همکاری 
نظام بانکی و بازار سرمایه می توان منابع ازم برای 
صندوق را تجهیز کرد. محمدعلی دهقان دهنوی 
اظهار کرد: در ساختار پیشنهادی ما برای صندوق 
ودیعه مسکن، منابع مورد استفاده برای پرداخت 
وام طراحی شده است که بر این اساس مشخص 
شده که منابع از نظام بانکی و بازار سرمایه تامین 
شــود. او افزود: برای صندوق ودیعه مســکن نیز 
همچون بســیاری از صندوق هــای دیگر که در 
بازار ســرمایه حضور دارند و مــردم و واحدهای 
ســرمایه گذاری با خرید منابع صندوق را تامین 
می کنند، ســازوکاری این چنینی طراحی شده 
اســت. معاون اقتصادی وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی تاکید کرد: در واقع با همکاری نظام بانکی 
و بازار سرمایه می توان منابع ازم برای صندوق را 
تجهیز کرد. دهقان دهنوی با بیان اینکه پیشنهاد 
وزارت اقتصاد همچنان در دولت است، گفت: ما 
پیشنهاد تشکیل صندوق را ارائه کرده ایم اما هنوز 

بازخوردی نگرفته ایم.

گشایش گره کور بورس نفت با 
اعطای تخفیف موقت

مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: مســئوان باید نهایت تاش خود را برای 
صادرات نفت در شــرایط تحریم انجام دهند، 
در همین راســتا تخفیف در قیمــت می تواند 
فروش نفت در بورس را رونــق دهد. پس از لغو 
معافیت های آمریکا به خریــداران نفت ایران از 
اردیبهشت ماه سال جاری، صادرات نفت ایران 
کاهش یافــت. به گونه ای که بــه عقیده برخی 
کارشناســان اگر این روند همچنان در چند ماه 
آتی ادامه یابد، دولت در تامین بودجه سال ۹۸ با 

مشکل جدی روبه رو می شود. 

آرمان ملی: با قانونی شدن سن متولدان سال 1380، حاا اولین گروه از دهه هشتادی ها هم به متقاضیان بازار کار اضافه شده اند تا 
شانس دهه شصتی ها و هفتادی ها برای کاریابی بیش از گذشته رنگ ببازد. در این بین شاید عده ای به امید انجام روال قانونی و ثبت نام 
در کاریابی های مجاز برای آینده خود درآمدی متصور باشند، اما نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال گذشته نشان می دهد 
»آشنابازی« به رایج ترین روش پیداکردن شغل تبدیل شده است. چنان که در سال 97 حدود 34 درصد از کارجویان از طریق پرس وجو 
از آشنایان توانسته اند وارد محیط کسب وکار شوند. این در حالی است که مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی تنها سهمی 

21 درصدی در کاریابی این افراد داشته اند. 

اقتصـاد   سه  شنبه 4
1398 . 5 .15 
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هیات دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، حذف چهار 
صفر از پول ملی را به تصویب رساند که اگر ما بخواهیم بدانیم این 
تصمیم چه اثری بر بازار سرمایه می گذارد؛ در ابتدا باید آثار آن را 
بر اقتصاد بررسی کنیم. اوا، حذف صفر یکسری هزینه هایی برای 
کشور به دنبال دارد؛ برای مثال، پول رایج باید تغییر کند یا یکسری 
اصاحاتی باید در سیستم های مالی و حسابداری تمام مجموعه ها 
انجام شــود. دوم اینکه، منافع اولیه این تصمیم با توجه به حجم 
نقدینگی که در اقتصاد ما وجود دارد و افزایش قیمت همه کااها 
و دارایی ها، این خواهد بود که نگهداری اعداد به لحاظ حسابداری 
ساده تر می شود. نکته ای که در این بین وجود دارد، این است که 
اگر ما بخواهیم صفرها را از پول ملی حذف کنیــم، در ابتدا باید 
ببینیم چه اتفاقاتی رخ داده که این صفرها جلوی پول کشورمان 
قرار گرفته است. طی چهل ســال بعد از انقاب، به طور میانگین 
ساانه ۲۲درصد رشد حجم نقدینگی داشــتیم و به واسطه این 
موضوع در حال حاضر تقریبا ســاانه حــدود ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار 
میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می شود. بنابراین، اول باید 
دلیل این اتفاق را حل کنیم، وگرنه مثل این می ماند که یک پزشک 
برای بیمار خود به جای اینکه داروی اصلی را جهت درمانش تجویز 
کند، یا جراحی ای انجام دهد تا به بهبودی کامل بیمار بیانجامد، 
مسکن تجویز کند تا این کار به تاخیر بیفتد. به نظر می رسد، اگر 
حذف صفرها محملی شود برای دولت و بانک مرکزی تا بخواهند 
از اثر روانی این موضوع استفاده کنند و سرعت حجم نقدینگی را 
افزایش دهند، عما اتفاقی که می افتد این است که از آنجایی که 
مردم ما به لحاظ روانی به اعداد بزرگ عــادت کرده اند، یکدفعه 
اعداد کوچک برایشان بی اهمیت تلقی خواهد شد و این موضوع 
می تواند محملی برای دولت شود تا از این موضوع استفاده کند و 
سرعت رشد نقدینگی را با توجه وضعیت و مشکات مالی که دارد، 
افزایش دهد؛ طبیعی است آثار تورمی این موضوع بیشتر خواهد 
بود. اما شــاید در ابتدای کار، آثار روانی ایــن موضوع برای مردم 
چندان ملموس نباشــد. و این برمی گردد به همان توهم عددی 
که شکل گرفته است؛ یعنی اعدادی که کوچک شده اند و مردمی 
که به اعداد بزرگ تر عادت داشــته اند. اگر قرار باشد این اتفاق در 
اقتصاد ایران بیفتد؛ واقعیتی که وجود دارد این است که متاسفانه 
با افزایش تورم، اثر حذف صفر از پول ملی بر بازار ســرمایه مثبت 
خواهد بود. چون ما مشاهده می کنیم که در شرایط تورمی، قیمت 
سهام افزایش پیدا می کند. البته،  نکته ای که وجود دارد این است 
که تجربه ثابت کرده در زمانی که تورم وجود دارد، قیمت سهام در 
کوتاه مدت رشد می کند ولی بعدا در میان مدت بازار سهام خودش 
را اصاح می کند و قیمت ها کاهش پیدا می کند. اما اگر نرخ تورم 
باا نرود، به نظر می رسد حذف صفرها هیچ اثری بر بازار سرمایه 
نخواهد داشت. اثر دیگر این تصمیم، همانطور که در ابتدا عرض 
کردم، می تواند این باشد که به لحاظ حسابداری چون نگهداری 
اعداد ساده تر می شود، یک مقداری محاسبات نیز ساده تر خواهد 

شد. اما به اعتقاد من، اثر دیگری روی بورس نخواهد داشت. 

 اثر »توهم عددی« 
بر بازار سرمایه 

یادداشــت

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه 
فراینــد اســتخراج فرآورده هــای 
پردازشــی رمزنگاری شده رمزارزها 
و اســتفاده از رمــزارز را اباغ کرد. 
هیات وزیــران در تصویب نامــه 
شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ 
۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامــه فرآینــد 
ماینینــگ رمزارزهــا را تصویب و 
اسحاق جهانگیری، آن را اباغ کرد 
که برخی بندهــای آن عبارتند از:  
اســتفاده از رمزارزها صرفا با قبول 
مسئولیت خطرپذیری )ریسک( از 
ســوی متعامان صورت می گیرد و 
مشمول حمایت و ضمانت دولت و 
نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در 
مبادات داخل کشور مجاز نیست. 
اســتخراج فرآورده های پردازشی 
رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( با 
اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز است. 
سازمان ملی استاندارد ایران موظف 
است با همکاری وزارتخانه های نیرو و 
ارتباطات و فناوری اطاعات برچسب 
انرژی و استانداردهای کیفیت توان 
الکترونیکــی و اســتانداردهای 
فناورانه مرتبط برای تولید و واردات 
تجهیــزات فرآورده هــای پردازش 
رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( 

را تدوین و اباغ کند. 

رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار از اصــاح مقررات افشــا، 
پذیــرش و معامــات بــازار پایه 
فرابورس ایران خبــر داد و عنوان 
کرد: اصاح مقررات افشا، پذیرش 
و معامات بــازار پایــه فرابورس 
با هشــت بند عملیاتی می شــود. 
شاپور محمدی، با اشاره به تصمیم 
شورای عالی بورس در مورد اصاح 
مقررات افشــا، پذیرش و معامات 
بازار پایــه فرابــورس گفت: پس 
از برگــزاری جلســات متعــدد با 
کارشناســان و صاحب نظران بازار 
سرمایه، هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار بهمن ماه سال ۱۳۹۷ 
اصاح مقررات بازار پایه فرابورس 
را تصویب کرد. او با اشاره به اینکه 
اصاح قوانین بــازار پایه فرابورس 
باید طی پنج ماه عملیاتی می شد، 
افزود: با نزدیک شدن به زمان اجرا، 
سرمایه گذاران نگرانی هایی را مطرح 
کردند و این دغدغه ها از سوی نهاد 
ناظر به اطاع وزیر امور اقتصادی و 

دارایی رسید. 

اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران 
اظهار کرد: در شرایط کنونی دولت 
یا باید قیمت حامل های انرژی را از 
طریق کاهش یارانه های آن تغییر 
دهد یا اقدام به فروش اوراق کند 
که به نظر بنده دولت چاره ای جز 
انتشار اوراق نخواهد داشت. تیمور 
رحمانی در گفت وگو با ایلنا  اضافه 
کرد: البته باید توجه داشــت که 
یک موقع ما می توانیم راهکارهای 
خود را از میان گزینه های خوب 
انتخــاب کنیم و یــک موقع هم 
می خواهیم موضوع را به صورت 
اضطراری حل و فصــل کنیم. او 
ادامه داد: البته فروش دارایی های 
مازاد دولت نیز مطرح می شود که 
به نظر  بنده بعید اســت این کار 
صورت بگیــرد. همچنین دولت 
برای کاهش شدت کسری بودجه 
خود، می توانــد پنج دهک باای 

یارانه بگیر را حذف کند. 

ورود به بازار کار و دســتیابی به شغلی مناسب 
دغدغه ای اســت که از همان میانه های ســال های 
دبیرستان بین نوجوانان مطرح می شــود. با اینکه 
همواره مشاوران تحصیلی از دانش آموزان می خواهند 
بنا به عاقه شخصی خود دســت به انتخاب رشته 
بزننــد، اما خانواده هــا، فرزندان خود را به ســمت 
رشــته هایی ســوق می دهند که برای آن بازار کار 
بهتری را متصور هستند. به عنوان مثال در یک دوره 
رشته های مهندســی پیش آمد بازار کار بودند، در 
دوره ای دیگر رشته حقوق در صدر عایق خانواده ها 
قرار گرفت. به همین علت اســت که امــروز با بازار 
کاری مواجه هستیم که ســمت تقاضای آن مملو 
از مهندســان و حقوق خوانده هایی است که بیکار 
مانده اند و سمت عرضه هم چنان اشباع شده است 
که اگر تا ســال ها دانشــگاه ها خروجی هم نداشته 
باشــند، مشــکلی برای تامین نیروی انسانی پیش 

نیاید. البته در این بین رشــته هایی هم وجود دارند 
که به رغم بازار کار مناسب، از کمبود نیروی انسانی 
رنج می برند. البته در ســال های اخیر بــا توجه به 
تسهیل ورود افراد به دانشــگاه ها دیگر در آموزش 
عالی خبری از مهارت افزایی افراد نیست، در بهترین 
حالت فارغ التحصیانی از دانشگاه های کشور بیرون 
می آیند که در بعد نظــری آموزش هایی را دیده اند. 
حال این افراد که از ورود به بازار کار ناامید می شوند 
به روش های غیرمعمولی روی می آورند که چندان با 
رشته و مدرک تحصیلی آنها ارتباطی ندارد. یکی از 
این روش ها استفاده از نسبت های دوستی و فامیلی 
اســت. در این بین افراد پس از فراغت از تحصیل یا 
پایان خدمت سربازی پیش از آنکه به مراکز کاریابی 
یا آگهی  اینترنتی و رســانه ای مراجعه کنند سراغ 
آشنایانی می روند که دستی در بازار کسب وکار دارند. 
تفاوتی هم ندارد که این آشنایان در پست های دولتی 

مشغول به فعالیت باشند یا جزو مشاغل خصوصی 
و آزاد به حســاب آیند، آنها صرفا به عنوان پلی برای 
کارجویان عمل می کنــد. در اینجا دیگر تخصص، 
مهارت و دانش افراد هم اهمیتی ندارد، در این رابطه 
هدف فقط مهیاکردن درآمدی برای کارجویان است. 
حال در این بین اگر فردی آشنا و به اصطاح »پارتی« 
نداشته باشــد از دیگر رقبای خود در بازار کار عقب 

می ماند و یا طعمه کاریابی ها غیرمجاز می شود.
 نبود زیرساخت های شغلی

 اطاعات نتایج طرح آمارگیــری نیروی کار در 
ســال ۱۳۹۷ حاکی از آن اســت که ۳۳/۹ درصد 
از اقدامات انجام شــده برای جســت وجوی کار از 
ســوی بیکاران از طریق پرس وجو از دوســتان و 
آشــنایان، ۲۱ درصد ثبت نام یا پیگیــری از مراکز 
خدمات اشــتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی، ۱۶/۷ 
درصد درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی های 
اســتخدامی و ۱۶/۱ درصد تماس با صاحب کار و 
کارفرما بوده اســت. با توجه به تعداد سه میلیون و 
۲۶۰ هزار و ۷۹۶ نفری بیکاران در سال گذشته به 
طور متوسط هر بیکار از سه راه دنبال کار می گردد. 
فراوانی عددی نیز نشــان می دهد که دو میلیون و 
۹۹۵ هزار و ۱۰۴ نفر از طریق پرس وجو از دوستان 
و آشنایان به دنبال شغل بوده اند که از این تعداد، دو 
میلیون و ۹۴ هزار و ۲۲۷ نفر را مردان و ۹۰۰ هزار و 
۸۷۷ نفر را زنان تشکیل می دهند. پس از پرس و جو 
از دوستان و آشنایان، بیشــترین تمایل افراد برای 
کار از طریق ثبت نام در مراکــز کاریابی غیردولتی 
و پیگیری آگهی های اســتخدام در روزنامه ها بوده 
است. این در حالی است که انتظار می رود مسئوان 
بنا بر سیاست گذاری هایی نظیر افزایش جمعیت یا 
پذیرش دانشجو که اجرا می کنند، زیرساخت های 

شغلی هم در نظر بگیرند.      

آیین نامه فرآیند 
 استخراج رمزارز

 اباغ شد

اصاح قوانین بازار 
پایه فرابورس با 8 بند 

دولت چاره ای جز 
فروش اوراق ندارد

سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

علیرضا کدیور
تحلیلگر بازار سرمایه 

اســتارتاپ ها، شیشــه های نازک و ترک خورده در اقتصاد ایران 
هستند، اگر ضربه های اقتصادی اندکی بیش از تلنگر باشد، ممکن 
است شیشه عمر استارت آپ ها را بشکند. اما آیا این شکستنی بودن و 
ناپایداری را باید تنها به گردن وضعیت اقتصادی و سیستم های مدیریت 
کشور انداخت؟ مشخصا پاسخ خیر است! اگر مقصر تنها دولت، ارز و 
گرانی است، پس چرا استارت آپ هایی نظیر بازدیدیار، دیجی کاا، 
اســنپ، خشک شــویی آناین تکواش، بیدود و غیره کــه هر کدام 
نماینده ای از یک صنعت هستند، توانســته اند کماکان سرپا بمانند 
و مسیری رو به رشد داشته باشــند؟ در ادامه به علل اصلی شکست 
کسب و کارهای اســتارت آپی می پردازیم و درخواهیم یافت که علل 
اصلی شکست، از خود استارت آپ  اســت و با عارضه های اقتصادی 
بیرونی، هم افزایی مخرب می یابد: یک( شکست رهبر: تجارت شما 
در صورتی که شــما مهارت های مدیریتی ضعیفی را نشــان دهید 
می تواند شکســت بخورد که این شکســت می تواند به شکل های 
مختلف خود را نشان دهد. اگر شــما به عنوان یک رهبر تجربه کافی 
برای گرفتن تصمیم های مدیریتی، راهنمایی کارکنان یا درایت برای 
رهبری کردن سازمان خود را نداشته باشید، در نتیجه با درگیری ها و 
کشمکش های بسیاری مواجه می شوید. دو( نبود ارزش و یکپارچگی: 
شما ممکن است محصوات و خدمات بســیار خوبی داشته باشید 
و تقاضا برای آنها هم زیاد باشــد، اما تجارت شــما هنوز هم در حال 
شکست خوردن است. این شکســت تجارت می تواند به دلیل این 
باشد که عملکرد شما متوسط است یا شما مفهوم ارزش را در تجارت 
خود برای جذب مشتری کم دارید. سه( در تماس نبودن با نیازهای 
مشتری: اگر با نیازهای مشــتریان در تماس نباشید و نیازهای آنان 
را نفهمید و از پیشــنهاداتی که می دهند اســتفاده نکنید، تجارت 
 شما با شکســت مواجه می شود. چهار( مدل کســب و کار بی سود:

ایده تجارت ممکن اســت خوب باشــد اما اگر هیچ راهکاری برای 
راهنمایی وجود نداشته باشد، ممکن است انجام ایده با شکست تجارت 
رو به رو شود. چگونه مدل کسب و کار خود را سودآور کنیم؟ شما برای 
این کار باید تحقیق و بازنگری را در تجارت های دیگر شروع کنید و 
برنامه تجارتی خود را باید توسعه دهید. این برنامه شامل پیش بینی 
مالی بر اساس درآمد به دست آمده، راهکارهای بازاریابی و استفاده از 
راه حل های مدیریتی برای پیروز شدن بر موانع و فعالیت های رقبا است. 
پنج(  مدیریت ضعیف مالی: شما باید به طور پیوسته از گردش مالی 
تجارت خود با خبر باشید. باید بدانید که پول شما از کجا در می آید و به 
کجا می رود. اگر نظارت خوبی بر گردش مالی تجارت خود داشته باشید، 
در این صورت تجارت شما موفق خواهد بود. همچنین اگر تجارت شما 
فاقد برنامه بودجه احتمالی بحران باشد، در صورت بروز حوادث، ممکن 
است سبب شکست تجارت شما شود. شش( رشد سریع و گستردگی 
بیش از حد: رشــد تجارت و گســتردگی آن نیاز به برنامه مدیریتی 

روز به روز و بسیار حساب شده دارد. 
منبع: خبرآناین

 ۶ دلیل شکست استارتاپ ها
 در نوسانات بازار

دیدگـــاه

منصور کیارش
کارشناس بازاریابی 

تابلوی بانک های مشمول ادغام تا پایان سال یکسان می شود
انتقال سهام بانک های نظامی به بانک سپه

زار
ــا

ب
آرمان ملی: مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه 
مراحل اصلی ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه 
پشت سر گذاشته شده اســت اعام کرد: تا پایان 
امسال، تابلوهای بانک های مشــمول ادغام، واحد 
می شــوند. محمدکاظم چقازردی بیان اینکه روند 
ادغام بانک ها طبق مسیر تعیین شده پیش می رود 
گفت: از طرف بانک سپه یک نماینده در هیات مدیره 
بانک های مشمول ادغام، تعیین شده تا همه اقدامات 
آن بانک ها در فرایند ادغام رصد شــود. به گفته او 
چنین ادغامی در سال های پس از پیروزی انقاب 
اسامی، بی سابقه بوده و در عرصه جهانی نیز تنها 
یک یا دو تجربه مشابه وجود دارد که البته نوع و مدل 

آن، تفاوت داشته است.
زمزمه ادغام بانک ها و موسسات نظامی مجاز و 
بدون مجوز از تابستان سال ۹۶ بر سر زبان ها افتاده 
بود. خبرها حاکی از آن بود که در ابتدا قرار بوده است 
موسسات ثامن، مالی و اعتباری کوثر و بانک مهر 
اقتصاد در هم ادغام شــوند که البته این خبر مورد 
تایید بانک مرکزی قرار نگرفت و در اسفند همان سال 
اعام شد موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد در بانک 
انصار ادغام خواهند شد. اما در یکم مردادماه سال 
گذشته معاون سابق نظارت بانک مرکزی طی اعام 
کرد بانک های وابسته به نیروهای مسلح در یک بانک 
دولتی ادغام خواهند شد. پس از گذشت هفت ماه از 
اعام این تصمیم، رئیس جمهوری نیز در اسفند سال 
گذشــته از عزم جدی دولت برای ادغام بانک های 
نیروهای مسلح خبر داد. بانک مرکزی نیز در تایید 
این خبر، با صدور اطاعیه  چهاربندی در ۱۱ اسفند 
۱۳۹۷ ضمن تایید ادغــام بانک های نظامی اعام 

کرد: با هدف متمرکز کــردن توانمندی و ظرفیت 
بانک های انصار، قوامین، حکمــت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک 
واحد با ثبات و کارآمدتــر و به منظور ارائه خدمات 
بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک ها 
و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان 
نخســتین بانک ایرانی و یکی از بانک های معتبر 
دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند. 
۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ نیز رئیس کل بانک مرکزی از 

نهایی شدن طرح ادغام بعد از چهار ماه خبر داد.
  وضعیت مناسب ترازنامه بانک های نظامی

اکنون پنج ماه از آغاز مراحل اجرای طرح ادغام 
بانک های نظامی در بانک سپه می گذرد. در همین 
ارتباط، مدیرعامل بانک ســپه با تشــریح آخرین 
وضعیت این طرح ادغام تصریــح کرد: مهمترین 
طرح بانکی کشــور، هم اکنون مربوط بــه ادغام 
بانک ها و موسسه های اعتباری در بانک سپه است. 
محمدکاظم چقازردی اضافه کــرد: ادغام بانک ها 

و موسســه های اعتباری در بانک ســپه، اصاح 
ساختاری نظام بانکی به شمار رفته و بر اساس مصالح 
و مقتضیات کشور انجام می شود. او با اشاره به سابقه 
تشکیل بانک های نظامی در دهه ۱۳۸۰ گفت: در آن 
دوره زمانی، بر اساس شرایطی که در کشور به علت 
تحریم ها وجود داشت، بانک های نظامی تشکیل 
شدند، اما اکنون ضرورت ادغام آنها ایجاد شده است. 
چقازردی با بیان اینکه بیشــتر سهام این بانک ها 
به بانک سپه منتقل شده است، ادامه داد: تا پایان 
امسال، تابلوهای بانک های مشــمول ادغام، واحد 
می شوند. او درباره ترازنامه مالی بانک های مشمول 
ادغام نیز اضافه کرد: بررســی رونــد ارزش گذاری 
ترازنامه مالی این بانک ها نشان می دهد که بیشتر 

آنها در وضعیت مناسبی قرار دارند.
  حفظ نیروی انسانی بانک های ادغام شده

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه نیروی انسانی 
و کارکنان بانک های مشمول ادغام در قالب این طرح 
حذف نمی شوند، ابراز کرد: هرم سنی نظام مدیریتی 
بانک سپه به علت قدمت این بانک، بااست اما با انجام 
ادغام، نیروهای جدید و جوان بــه این بانک تزریق 
می شود. چقازردی ادامه داد: بانک سپه دارای ۱۶۰۰ 
شعبه در سراسر کشور اســت که با ادغام بانک های 
یادشده، تعداد شــعب آن به ۴۵۰۰ شعبه افزایش 
خواهد یافت. همچنین شمار کارکنان بانک سپه نیز 
از ۱۵ هزار  به ۴۳ هزار نفر افزایش می یابد. او با تاکید 
بر اینکه با ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی، 
بانک سپه به بزرگترین بانک کشور تبدیل می شود، 
افزود: این ادغام می تواند کارآمدی نظام بانکی کشور 

را در سال های آینده افزایش  دهد.

 »آرمان ملی« از رقابت ناعادانه کاریابی گزارش می  دهد 

»آشنابازی« کلید ورود به بازار کار



خبر
کارت سوخت به دست همه 

متقاضیان می رسد؟
سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: افــرادی که قبا در ســامانه دولت 
همراه ثبت نــام کرده اند، نگــران دریافت کارت 
سوخت خود نباشــند؛ چراکه تاش ما این است 
که نهایتا تــا ۲۰مردادماه کارت ایــن افراد را در 
اختیارشان قرار دهیم. فاطمه کاهی در گفت وگو 
با ایسنا، با تاکید بر اینکه زمانی اطاعات در سامانه 
دولت همراه ثبت می شــود که شــماره موبایل، 
اطاعات کارت خــودرو و کارت بانکی به نام یک 
نفر باشد، اظهار کرد: مقرر شده که کارت سوخت 
به همان آدرســی که بــرای کارت خودرو ثبت 
شده ارسال شــود. او در پاســخ به این سوال که 
آیا تا ۲۰ مردادماه کارت ســوخت به  دست تمام 
متقاضیان می رسد، تصریح کرد: قرار نیست که 
از این تاریخ کارت آزاد جایگاه داران حذف شــود 
اما محدودیت هایی در ایــن حوزه اعمال خواهد 
شد و به تدریج طرح اســتفاده از کارت سوخت 
شخصی اجرا می شود. ســخنگوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اظهار کرد: تاشمان این 
است که در چهار کان شهر تهران، کرج، تبریز و 
اصفهان کارت های سوخت تا ۲۰ مردادماه ارسال 
شود. کاهی همچنین درباره تمدید مهلت اجرای 
طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت، اظهار کرد: 
این طرح قرار اســت به  طور تدریجی اجرا شود و 
اینگونه نیســت که اگر فردی در تاریخ مقرر وارد 
جایگاه شود، نتواند سوخت گیری کند. با توجه به 
اجرای مصوبات دولت و مجلس برای الزامی شدن 
عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت 
شخصی از بیستم مردادماه امســال، ازم است 
مالکان خودرو و موتورســیکلت که دارای کارت 
هوشمند سوخت شخصی هســتند، به منظور 
شناسایی مشــکات احتمالی و کسب اطمینان 
خاطر از صحــت عملکرد کارت ســوخت، طی 
روزهای باقی مانده حداقل یک نوبت سوختگیری 
از طریق کارت های سوخت شخصی خود انجام و 
در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، موارد را 
به سامانه ۰۹۶۲۷ اطاع دهند. طرح الزام استفاده 
از کارت سوخت شخصی با اولویت کان شهرهای 

تهران، کرج، تبریز و اصفهان، اجرا می شود. 

الزام برچسب قیمت  برای 
میوه فروشی ها 

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس اعام 
ســازمان حمایت برای کنترل و نظارت بر درج 
قیمت، الصاق برچســب روی کاا یا نصب تابلو و 
نرخ نامه در محل تولید، عرضه، کسب و حرفه بر 
روی محصوات، به نحوی کــه قیمت واحد کاا 
به سهولت مردم قابل رویت باشد، الزامی است. به 
گزارش تسنیم، قاسم نوده فراهانی با ارسال نامه ای 
این مهم را به اطاع اتحادیه صنف بارفروشان میوه 

و تره بار رساند. 

بافت بزرگ ترین فرش جهان
بزرگ ترین فرش جهان که به دست هنرمندان 
فرش باف تبریزی به مساحت دو هزار متر مربع بافته 
شده است در نمایشگاه فرش دست باف تبریز به 
نمایش گذاشته شد. این فرش دو هزار متر مربعی 
چهار تخته است که به صورت جفت و در ابعاد ۴۰۰ 
و ۶۰۰ مترمربع به گونه ای بافته شده که قابلیت به 
هم متصل شدن را دارد. احد عظیم زاده، کارآفرین 
برتر کشور در مورد چگونگی بافت این فرش گفت: 
۸۰درصد این فرش از ابریشم و ۲۰درصد مابقی 
کرک است که طرح و نقشه آن را خودم طراحی 
کرده ام. او با اشاره به اینکه این چهار تخته فرش 
از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون گره ترکی تشکیل 
شــده اند افزود: این فرش ها در ۶۰ رج بافته شده 

و ۸۷ رنگ در آنها به کار رفته و سه تن وزن دارد. 

تقدیر از »رفاه« به عنوان 
سازمان مسئولیت پذیر

مصادف با گرامیداشت روز ملی ازدواج و طی 
مراســمی که به همین مناســبت با حضور تنی 
چند از وزرا، نمایندگان خانه ملت، اعضای کابینه 
ریاست جمهوری، مســئوان و دست اندرکاران 
حوزه ازدواج و خانواده برگزار شــد، از بانک رفاه 
به  عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی و حامی 
بنیان خانواده تجلیل به عمل آمــد.  به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این آیین که 
به همت وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی هفته 
ازدواج و با نام »ازدواج ســاده، مهربانی مفصل« 
صبح شنبه دوازدهم مردادماه سال جاری مصادف 
با اول ذی الحجه و سالروز پیوند آسمانی حضرت 
علی)ع( و حضرت زهرا )س( در مرکز همایش های 
بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، بانک 
رفاه به عنوان بانک ساعی در پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه معرفی شد 
و از سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه، با اهدای لوح 

سپاس و تندیس قدردانی شد.

حمایت از گروه فواد مبارکه
کارگــران  بســیج  ســازمان  رئیــس 
 و کارخانجــات کشــور اظهــار کــرد کــه 
بسیج و سپاه با تمامی ظرفیت از گروه فواد مبارکه 
و سایر صنایع کشور حمایت می کنند. به گزارش 
پایگاه خبری معدن نامه، علی حسین رعیتی فرد، 
در جریان بازدید از فواد مبارکه، با اشاره به نقش 
حمایتی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات از 
صنعت کشور، افزود: این سازمان با بیش از ۲5۰۰ 
پایگاه در صنایع کشــور برای هر گونه حمایت، 
ایجاد تعامل و ارتقای بهــره وری در صنعت، ارائه 
خدمت به خانواده کارکنان و همچنین پیگیری و 
تسهیل گری و رفع موانع تولید و مطالبات صنعت 

آماده همکاری است. 

آرمان ملی- زینب مختاری: هفته گذشته برای اولین بار در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران، پنج هزار تن بنزین صادراتی 
ایران جهت ارسال به مقصد سه کشور معامله شد و قرار اســت این روند با تناژ بااتر همچنان پیگیری شود. بدین ترتیب 
وعده وزیر نفت مبنی بر صادرات بنزین تحقق یافته اســت. اکنون که حلقه تحریم صادرات نفت و صنایع پتروشیمی به 
واسطه تاش های بی وقفه دشمنان خارجی و همیاری بدخواهان داخلی، تنگ تر شده و فشارهای اقتصادی افزایش یافته 
است، صادرات بنزین می تواند دریچه جدیدی به روی جهان برای افزایش درآمدهای ارزی و گشایش های اقتصادی باشد. 
از همین منظر می توان این اقدام وزارت نفت را بسیار هوشمندانه توصیف کرد و امید داشت با اجرای سیاست  تبدیل تهدید 

به فرصت ها، صادرات گاز و مشتقات آن نیز به طور موثری افزایش یابد. 
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آرمان ملی- امیر داداشی: حمایت از کسب وکارهای تولیدی و 
ایجاد اشتغال شعاری است که معموا دولت ها در مبارزات انتخاباتی و 
شروع فعالیت  خود دم از آن می زنند. چراکه رکود و بیکاری دو معضلی 
هســتند که بیش از یک دهه همچون خوره به جــان اقتصاد ایران 
افتاده اند و صحبت درباره مبارزه با آن می تواند شــعاری همه پسند 
باشد، زیرا اکنون کمتر خانواده ای را می توان یافت که با معضل رکود 
یا بیکاری دست و پنجه نرم نکنند. آنها یا به دنبال افزایش هزینه ها و 
هجوم گروه های غیرمتخصص به بازار دست از فعالیت کشیده اند یا 
فرزندانشان پس از فراغت از تحصیل و پایان خدمت سربازی جایی را 
برای کارکردن پیدا نمی کند. در چنین شرایطی این بانک ها هستند 
که ســپرده های مردم را وارد بنگاه داری کرده انــد و با فعالیت های 
ســودجویانه تا حدودی مخل آرامش بازار شــده اند. همچنین این 
بانک ها با پرداخت ســودهای باا که گاه برخــاف مصوبات بانک 
مرکزی اســت جذابیت دوچندانی نســبت به بازارهای مولد پیدا 
می کنند و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در آنها به مراتب نسبت به 
فعالیت های تولیدی و صنعتی افزایش می یابد. اکنون نیز به رغم اینکه 
برخی بانک ها به وضوح برای پرداخت سودهای باای ۱5 درصد تبلیغ 
می کنند، بانک مرکزی واکنشی نسبت به فعالیت های سودجویانه 
آنها که در وهله اول فضای کسب وکار را نشانه گرفته واکنشی نشان 
نمی دهد که برخی کارشناسان آن را به چراغ سبز بانک مرکزی تعبیر 
می کنند. در این زمینه حمید حاج اســماعیلی، تحلیل گر بازار کار، 
در گفت وگو با »آرمان ملی« می گوید: »بانک ها با چراغ ســبز بانک 
مرکزی همچنان به فعالیت های ســودجویانه و بنگاه داری در بازار 

ادامه می دهند.«.   
 نگاهی به شــرایط بازار و فضای کســب وکار نشان 
می دهد که سال هاست بانک ها به عنوان یکی از اصلی ترین 
سکانداران بخش اقتصاد فعالیت خود را اشاعه داده اند و 
اکنون بعضی از بانک ها بیش از آنکه واسطه ای برای گردش 
پول باشند، به عنوان بنگاه دار شناخته می شوند و شاید در 
مقابل این اقدام آنها ایستادگی شود، فعالیت خود را تعطیل 
کنند و به بخش های دیگر اقتصاد روی آورند. دلیل بروز این 

اتفاق چیست؟
در وهله اول باید این نکته را گوشزد کرد که بانک ها با چراغ سبز 
بانک مرکزی همچنان به فعالیت های سودجویانه و بنگاه داری در بازار 
ادامه می دهند. بدین معنا که فعالیت آنها صرفا بنگاهداری نیست، 
بلکه می توان تعبیر ســودجویی را برای آن به کار برد. بخش زیادی 
از مشکات اقتصادی در جامعه و بازار کار کشــور ناشی از اقدامات 
غیرسازنده و  کاسب کارانه بانک ها در ســاختار پولی و مالی کشور 
است. چراکه محوریت بانک ها در عرصه های اقتصادی کشور، امکان 
توسعه فعالیت های موثر اقتصادی مبتنی بر بازار سرمایه را با مشکل 

جدی مواجه ساخته است. 
  نشانه های چراغ سبز بانک مرکزی چیست؟

در واقع بانک هــا با حمایت بانــک مرکزی جــذب حداکثری 
سرمایه های مردم را در اختیار دارند. این روند عاوه بر ایجاد مانع برای 
ورود ســرمایه به بورس، بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور را برای 
تامین نقدینگی  و سرمایه ازم در جهت توسعه در مضیقه و تنگنای 
کامل قرار داده است. در حال حاضر  بانک ها با حضور در پروژه های 
عمدتا دولتی و شــبه دولتی که سودهای بســیار کانی هم دارند، 
درآمدهای بسیار باایی را به جیب می زنند که سپرده های مردم در 
مقابل آن ناچیز با حساب می آید. طبیعتا این روند باعث بروز اختال 

شدید در چرخه صحیح اقتصادی کشور می شود.
 آیا امکان اصاح این گونه رفتارها با سیاست گذاری های 
درســت وجود دارد؟ در این زمینه قوانیــن موجود چه 

اشکااتی دارند؟
 عدم اصاح ساختار سیاست های پولی و بانکی در کشور ناشی از 
دیدگاه اشتباه بانک مرکزی و حمایت جانب دارانه و منفعت طلبانه 
از سیستم بانکی در کشور تلقی می شــود، به همین دلیل با وجود 
حجم نقدینگی باا در کشور و رشد آن طی سال های گذشته همراه 
با افزایش ســپرده های مردم در بانک ها آثار مثبتی را در بخش های 
اقتصادی کشور شاهد نیستیم. پس اگر سیاست درستی هم وجود 
داشته باشــد، به دلیل حمایت بی بدیل بانک مرکزی از بانک ها در 
اجرا به حاشیه می رود. پس از این رو پیشنهاد می شود به جای اباغ 
بخشنامه و مصوبه دولت و بانک مرکزی پیش از هر چیزی به دنبال 
اصاح نظام بانکی باشند و در آن دست از حمایت های همه جانبه خود 

از بانک های عامل بردارند. 
  البته در یک ســال اخیر بانک مرکزی سیاست هایی 
را به اجرا گذاشــته که چندان در حمایت از بانک ها نبوده 
است. با اینکه نرخ تورم اکنون به بیش از 40 درصد رسیده، 
بخشنامه بانک مرکزی درمورد سود سپرده های بلندمدت 
روی 15 درصد مانده که اگر بانکی هم تخلف کند نرخ سود 
20 درصد می پردازد. آیا این خود به خروج سرمایه از بانک ها 

منجر نمی شود؟
 در وضعیت فعلی که بازار برای فعالیت های اقتصادی شــرایط 
مناسبی را دارا نیست، سیاســت های بانک مرکزی با وجود جذب 
انحصاری سپرده های مردم در جهت کاهش ریسک و افزایش امنیت 
فعالیت های تولیدی موثر نبوده است، اصرار بانک مرکزی بر کاهش 
نرخ سود سپرده های بلندمدت در بانک ها و حذف سودهای روزشمار 
سپرده های مردم در شرایطی اســت که ما نرخ تورم نقطه به نقطه 
حدود 5۰ درصدی را در کشور تجربه می کنیم. این اقدامات متناقض 
عاوه بر کاهش ارزش پول ملی باعث از بین رفتن سرمایه های مردم 
در بانک ها شده است. بر خاف ادعای بانک مرکزی فعالیت موسسات 
غیربانکی و حذف آنها به همراه خاموشی تدریجی تعاونی های اعتباری 
طی چند ســال گذشــته به هیچ وجه آثار مثبت و موثری به همراه 
نداشته است. با تعطیلی موسسات غیربانکی و ارتباط مشکات نظام 
بانکی به مجموعه های دیگر دست بانک مرکزی از بهانه جویی های 

قبلی برای کارآمد جلوه دادن بانک ها کوتاه شده است. 
  یعنی سیاســت های ماه های اخیر بانک مرکزی را 

کارآمد نمی دانید؟
افزایش اختیارات ماه های گذشته بانک مرکزی با اتخاذ شیوه های 
آمرانه و انحصاری در نظام پولی و بانکی باعث شده تا بانک مرکزی از 
سیاست گذاری  موثر در اقتصاد کشور به شدت دور شود. سیاست های 
فعلی بانک مرکزی نه تنها پشــتیبان و حامــی بنگاه های تولیدی 
و خدماتی در کشــور نبوده، بلکه برعکس کامــا محدودکننده ، 
مواخذه کننده و پلیسی تلقی می شود که امکان توسعه بازار را برخاف 
جریان طبیعی سلب کرده است. حال وقت آن رسیده است که بانک 
مرکزی نسبت به ریسک باای سرمایه گذاری در کارهای تولیدی ، 
تورم 5۰ درصدی در کشور، افزایش روزافزون قیمت ها، نرخ باای ارز 

و بی ثباتی در بازار کار کاما پاسخگو باشد. 

گفت و گو

پس از تحریم فروش نفت ایران، صادرات طای 
سیاه بسیار سخت شده است. اکنون به دایل امنیت 
ملی، آمار دقیقی از میــزان فروش و صادرات نفت 
ایران در دست نیســت و به گفته کارشناسان این 
حوزه، تمامی آمار و ارقام اعامی از سوی دیده بانان 
بین المللی معامات انرژی، بر پایه حدس و گمان 
بنا شده است. در همین راستا توصیه اقتصاددانان 
و کارشناســان بازار انرژی بــه وزارت نفت، نگاه و 
توجه بیش از پیش به صادرات فرآورده های نفتی 
بوده اســت. بر همین اساس در ســال گذشته که 
تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران افتتاح شــد، 
وزارت نفت نیز با هدف افزایش کاربری واحدهای 
پاایشگاهی گام برداشته و در مهمترین اقدام، فاز 
سوم پاایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس را افتتاح 
کرد. پاایشگاه ستاره در سال گذشته نیز توانسته 
بود بخش بزرگی از نیاز داخلی کشــور به بنزین را 
تامین کند و اکنون با جدی تر شدن صادرات بنزین، 
جایگاه ویژه ای در صحنه بازرگانی و ارزآوری حوزه 
انرژی یافته است. بدین ترتیب، وزارت نفت توانسته  
اســت طی یک هدفگذاری صحیح و تاش برای 

تحقق آن، به وعده های وزیر نفت و رئیس جمهوری 
با وجود شرایط تحریم رنگ واقعیت ببخشد و ایران 
را به یک صادرکننده بــزرگ بنزین باکیفیت بدل 
کند. به نظر می رسد پس از بنزین، نوبت صادرات گاز 
است که با جدیت بیشتری پیگیری شده و به عنوان 

منبع درآمدی دیگری، به اقصاد کشور کمک کند.
 کیفیت بــاای تولید؛ ابــزار ورود به 

بازارهای جهانی
ســال گذشــته و در جریان افتتاح فاز ســوم 
پاایشگاه ســتاره خلیج فارس، مسئوان وزارت 
نفت از هدفگذاری صــادرات بنزین تولیدی این 
پاایشگاه در سال ۹۸ خبر دادند. به گفته علیرضا 
صادق آبادی- مدیرعامل شــرکت ملی پاایش و 
پخش فرآورده های نفتی- در تابســتان سال ۹۷ 
که میانگیــن مصرف بنزین بــه ۹۷ میلیون لیتر 
در روز رســیده و اوج مصرف محســوب می شد، 
پاایشــگاه ســتاره خلیج فارس توانســته بود با 
راه اندازی فــاز دوم، روزانه 3۰ میلیون لیتر بنزین 
به چرخه توزیع کشور اضافه کند. با افزایش تولید 
بنزین و اشــباع بازار داخل، تصمیم بر آن شــده 

است تا بنزین باکیفیت تولیدی این پاایشگاه به 
بازارهای جهانی عرضه شود. به گفته کارشناسان 
پاایشگاهی، بنزین یورو5 ستاره خلیج فارس از 
نظر زیست محیطی از اســتاندارد یورو5 جهانی 
پاکتر است. گفته می شود بنزنی که در بنزین یورو 
5 باید زیر یک درصد باشــد، در این پاایشگاه در 
محدوده ۰/5 تا ۰/۷ درصد است. کارشناسان انرژی، 
مزیت های دیگری را نیز برای این بنزین برشمرده 
و این برتری ها ســبب انتخاب بنزین تولیدی این 
پاایشــگاه برای نمایندگی ایران در بازار جهانی 
دانســته اند. از همین رو می توان گفت در صورت 
افزایش کیفیت تولید، راه بازارهای جهانی به روی 
صادرات کشور حتی در شــرایط تحریم باز است.  
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران گفته است  از ۱5 کشور 
همسایه،  ۹ کشــور به دلیل کیفیت باا و قیمت 
رقابتی مایل به خرید بنزین از ایران هستند. رضا 
پدیدار در گفت وگو با رادیو خراسان، با بیان اینکه 
نخستین محموله بنزین در بورس انرژی ایران به 
مقصد افغانستان و دومین محموله به مقصد منطقه 

کردستان عراق صادر می شود اظهار کرده است: 
مقاصد بعدی بنزین صادراتی ایران، پاکســتان و 
ارمنستان خواهد بود. او همچنین با اشاره به تمایل 
ترکیه، جمهوری آذربایجــان و اربیل عراق برای 
واردات گازوئیل از ایران  تاکید کرده است: یکی از 
کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نیز مشتری 
گازوئیل و نفت کوره ایران است. اتفاق خوشایند 
این عرضه همچنین وجــود تقاضای ۱5 هزار تن 
در برابر عرضــه 5۰۰۰ تن در ســامانه معامات 
رینگ صادراتی بورس انرژی بوده است که یکی از 
مهمترین رویدادهای بازار نفت ایران برای بنزین 
سوپر تولیدی کشور در بازارهای صادراتی است که 
با رقابت دو خریدار خارجی بافاصله خریداری شد.
 صادرات گاز؛ منبعی برای کسب ثروت 

محاسبات نشان می دهند پیش از تحریم های 
نفتی، روزانه ۹/۹ میلیون بشکه نفت، میعانات و گاز 
در کشور تولید می شده و این رقم پس از بازگشت 
تحریم ها به تولید روزانه ۷/۹ میلیون بشــکه در 
روز تقلیل یافته است. اما نکته مهم این است که 
در حال حاضر، روزانه معادل ارزش حرارتی ۸/۴ 
میلیون بشکه نفت، در کشور گاز تولید می شود؛ 
بر همین اساس برخی کارشناســان اقتصادی، 
بر این باورند کــه در دوره کنونی می توان ایران را 
بیش از آنکه کشوری نفت محور دانست، کشوری 
گازمحور توصیف کرد. همچنین گفته می شــود 
بر اســاس آمار، تولید میعانات گازی در کشور به 
عدد ۷۲۰ هــزار بشــکه در روز افزایش یافته که 
عددی خوشــایند در حوزه تولید انرژی است. از 
همین رو می توان با یک محاســبه سرانگشتی، 
صادرات این میزان انرژی را منبــع بزرگی برای 
درآمد ارزی و کســب ثروت دانســت. تعداد کم 
تولیدکنندگان گاز در جهــان، بازار این محصول 
را به شکلی نیمه انحصاری درآورده است. از همین 
رو زمین بازی بــرای ایران مهیاســت و می تواند 
با  سیاســت ورزی و بازاریابی حتی در اندازه های 
کوچک، اهداف جدید صادراتی برای گاز تعریف 
کند. از ســوی دیگر، اکنون کشــورهای در حال 
توسعه نیز به اهمیت استفاده از انرژی های پاک تری 
همچون گاز پی برده و ســهم آن را در سبد انرژی 
خود افزایش داده انــد. در همین حال محدودیت 
انتقال گاز، صــادرات این محصول را به شــکل 
منطقه ای درآورده و از همیــن رو اگرچه ممکن 
است موجب کاهش تعداد مقاصد صادراتی شود 
اما در مقابل، تعــداد صادرکنندگان را نیز کاهش 
می دهد. از آنجا که ایران در منطقه پرجمعیتی قرار 
دارد، این موضوع نمی تواند چندان مهم تلقی شود؛ 
چراکه کشورهای همسایه ایران نیز همواره به گاز 
طبیعی و مایع شده ایران برای پاسخ به سبد انرژی 
جوامع خود نیازمندند. به نظر می رسد در شرایط 
کنونی، توجه بیش از پیش به صادرات گاز می تواند 
راهگشــای درآمدزایی در وزارت نفت باشد. نیاز 
است پیگیری سرانجام خطوط انتقال گاز به عمان 
و پاکستان، گشایش بازارهای جدید، صادرات گاز 
مایع شــده از طریق دریا و روش های دیگر، مورد 
توجه و مداقه قرار گیرد تا بتوان از این ثروت عظیم 

ملی نیز در کمک به اقتصاد بیمار کشور بهره برد.

سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

در حالی دولت بر حذف چهار صفر از پول ملی 
اصرار دارد که کارشناسان حوزه بودجه نویسی 
معتقدند این تغییر موجب بهم ریختگی سری 
زمانی بودجه و پیچیدگی هایــی در این رابطه 
می شود؛ آن هم در شــرایطی که تاثیر مثبتی 
در کاهش هزینه یا مصارف بودجه ای نداشته و 
محدود به آثار روانی خواهد بود. به گزارش ایسنا، 
اخیرا هیات دولت کلیــات ایحه حذف چهار 
صفر از پول ملی را تصویب کرد که در نتیجه آن 
ریال برداشته و تومان، واحد پول ملی می شود؛ به 
طوری که هر ۱۰ هزار ریال یک تومان می شود. 
در این میان، یکی از بخش هایــی که با اعداد و 
ارقام کان ســر و کار دارد و به طور حتم درگیر 
این تصمیم دولت خواهد شد، حوزه بودجه ریزی 
کشــور اســت که پرس و جوی ماجرا از برخی 
مسئوان و کارشناسان مرتبط با بودجه در مورد 
اینکه حذف چهار صفر چــه اثری در این زمینه 
خواهد داشــت، با این توضیحات همراه بود که 
با این اقدام، بسیار کار سخت و پیچیده ای پیش  
روی دولت است و باید تمامی اطاعات مربوط به 
حوزه مالی در خزانه و بودجه تغییر کند، چراکه 
برای محاسبات، ســری زمانی تمامی اطاعات 
مورد اســتفاده باید تغییر کند و بر اساس مدل 
جدیدی که بر مبنای تومان است، تهیه شود. به 
گفته کارشناسان حوزه بودجه ریزی، برای اینکه 
آمار و ارقام قابل مقایسه باشد و سری های زمانی 
بعد از تبدیل ریال به تومان قابل استفاده و قابل 
قیاس باشند، لزوم تغییر تمامی آنها وجود دارد. 
این در حالی اســت که حساب های مورد نظر از 
سال ۱33۸ تاکنون وجود داشته و باید تمامی 
آنها تبدیل شود که خود بسیار موضوع پیچیده ای 
خواهد بود، چراکه به هر حال در گذر زمان اعداد 
تغییر کرده و تبدیل آنها کار آسانی نیست. آنچه 
در توضیح بودجه ریزان دیده می شود، این است 
که تغییر پول ملی و حذف چهار صفر تغییری در 

هزینه ها ایجاد نخواهد کرد و فقط آثار روانی را به 
همراه دارد که در برخی موارد مثبت و در برخی 
موارد منفی است. در مجموع کارشناسان حوزه 
بودجه ریزی تاکید دارند که در شــرایط ثبات 
اقتصادی می توان دســت به حذف صفر از پول 
ملی زد، اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران در ثبات 
و فضای آرامی قرار نــدارد که چنین تصمیمی، 
عقانی به نظر برسد. از سوی دیگر حتی اگر این 
موضوع در مجلس نیز مصوب شود، بسیار زمان بر 
بوده و اینگونه نیست که زیرساخت ها آماده باشد 
و بافاصله صفر از پول ملی حذف شــود. اما اگر 
چهار صفر از پول ملی حذف شــود، در رابطه با 
اعداد و ارقام بودجه باید گفت که در حال حاضر 
ســقف کلی بودجه تا ۱5 صفــر دارد. به عنوان 
نمونه، برای سال جاری سقف کلی بودجه کشور 
۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که با حذف چهار 
صفر به ۱۷۰ میلیارد تومان می رسد. البته به تبع 
آن در سایر بخش های درآمدی و هزینه ای نیز 
ارقام کاهش می یابد؛ به طــوری که ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومان منابع و مصــارف بودجه به ۴۴ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومــان کاهش خواهد 
یافت که فقط تغییری در ظاهر ارقام و عملیات 
حسابداری اســت، نه منابع و مصارف. گفتنی 
است؛ در پی تصویب ایحه حذف چهار صفر از 
پول ملی، کارشناسان و مسئوان مجموعه های 
اقتصادی کشــور اظهارات متفاوتــی همراه بر 
ضرورت اصاحات ســاختاری پیش از اجرای 
این امر داشــته اند. به  طوری که بغزیان، یکی از 
کارشناســان اقتصادی، در این باره تاکید کرد 
که برداشتن صفرهای پول ملی باعث به وجود 
آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی شــود. 
اگر هم این موضوعات مقطعی و کوتاه مدت رخ 
دهد مربوط به مسائل روانی است. همچنین این 
اقدام نه قیمت ها را کاهش می دهد و نه اشتغال 

ایجاد می کند. 

با حذف 4 صفر از پول ملی 
حساب های 50ساله زیر و رو می شود!

یارانه چه کسانی حذف می شود؟ این سوال مهم 
افکار عمومی اســت که پاسخ مستقیمی برای آن 
وجود ندارد. به گزارش خبرآناین، سخنگوی دولت 
در حالی از تداوم برنامه حذف سه دهک درآمدی 
در ایران ســخن گفته اســت که هنوز معیارهای 
دهک های پردرآمد و کم درآمد در ایران روشــن 
نیســت.  پیش از این وقتی نوبخت، در واکنش به 
مصوبه مجلس در قالب بودجه سال ۱3۹۶ تاکید 
کرد شناسایی ثروتمندان امکان پذیر نیست برخی 
از کف درآمدی ســخن گفتند و تاکید داشتند هر 
قدر شناسایی دهک هایی با درآمد باا سخت است، 
شناســایی دهک هایی که درآمد اندکــی دارند و 
نیازمند یارانه هستند، ســهل خواهد بود. آخرین 
بررسی ها نشان می دهد که نزدیک به ۸۰ میلیون 
نفر در ایران یارانه دریافت می کنند. جمعیت ایران 
در حال حاضر از ۸۲ میلیون نفر فراتر رفته است. 
به این ترتیب می توان بخــش مهمی از جمعیت 
ایران را یارانه بگیر تلقی کرد این در حالی است که 
در بدبینانه ترین حالت، 3۰میلیــون نفری از این 
جمعیت برای گذران زندگی نیازی به یارانه ۴5 هزار 
و 5۰۰ تومانی ندارند و این پول تاثیری بر زندگی 
آنان به جا نمی گذارد. یک محاســبه ساده نشان 
می دهد ساکنان مناطق یک تا شش تهران، بعد از 
افزایش شدید قیمت مسکن؛ اغلب در واحدهایی با 
قیمت هایی بااتر از یک میلیارد زندگی می کنند و 
هزینه شارژ این ساختمان ها در برخی موارد از یک 
میلیون تومان فراتر می رود. در این شرایط اما کمتر 
ایرانی است که در سال های پرداخت یارانه نقدی، 

حاضر به انصراف از دریافت این رقم شده باشد. 
 حذف یارانه ها گریزناپذیر است

دولت هر ماهه رقمی برابر با ســه هزار و ۶۴۰ 
میلیارد تومان، کمی بیشتر یا کمتر را بابت پرداخت 
یارانه نقدی هزینه می کند. یارانه های نقدی حاا 
کم کم پایان ۹ ســالگی را به نظاره نشسته است، 
این در حالی اســت که در اولین روزهای پرداخت 

یارانه های نقدی مقرر بود یارانه ها به مدت پنج سال 
به ایرانیان پرداخت شــود و پس از آن اقتصاد راه 
خود را پیش گیرد امــا در عمل یارانه نقدی ماند و 
بازگشت موج تورمی سبب شد یارانه های غیرنقدی 
و پنهان نیز راه بازگشت خود را هموار کند. در این 
فضا، احمد امیرآبادی فراهانی شش روز قبل تاکید 
کرده بود ۸۰ میلیون ایرانی در فهرســت دریافت 
یارانه هســتند و حاا ربیعی از حذف پنج میلیون 
نفر در ســه دهک درآمدی خبر داده است. به این 
ترتیب جمعیت یارانه بگیران ۷5 میلیون نفر است. 
اما چه کســانی احتماا برخوردار هستند؟ بر این 
اساس پنج شــرط برای برقرار ماندن یارانه اعام 
شــده اســت. معیارهایی که پیش تر برای حذف 
یارانه بگیران اعام شده بود، برخورداری از حقوق 
ســه میلیون تومان در ابتدا و سپس پنج میلیون 
تومان در سال گذشته اســت اما هنوز هیچ خبر 
تایید شــده ای در مورد برقراری این معیار منتشر 
نشده است. از سویی دیگر، برخورداری از مسکن 
و خودروی شــخصی معیار تایید نشــده دیگری 
بود اما اگر بنا بر قول کارشناسان و مسئوان روی 
دیگر سکه را در نظر بگیریم می توان گفت کسانی 
که عضو ســازمان های حمایتی مانند بهزیستی، 
کمیته امداد و بنیادها هستند منتظر حذف یارانه 
نباشند. یارانه زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان 
تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشگری و 
همچنین روستاییان نیز طبق برنامه دولت برقرار 
خواهد ماند. به ایــن ترتیب ســایرین به فراخور 
احساس نیاز یا بی نیازی باید در انتظار حذف یارانه ها 
باشــند.  اخیرا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اعام کرده که اجرای حذف سه دهک، با مسئولیت 
»سازمان برنامه و بودجه« صورت می گیرد، در حالی 
که بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۶ تبصره ۱۴ ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱3۹۸، وزارت تعاون مکلف 
شده که نسبت به شناسایی و حذف یارانه سه دهک 

باای درآمدی اقدام کند.

5 شرط برای برقرار ماندن یارانه
چه گروه هایی نگران حذف یارانه نباشند؟

 حمید حاج اسماعیلی
 در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد

 چراغ سبز بانک مرکزی
 به فعالیت های سودجویانه بانک ها

  مشکات بازار کار ریشه در فعالیت کاسب کارانه بانک ها دارد

       »آرمان ملی« حرکت وزارت نفت به سمت صادرات فرآورده ها را بررسی می کند

اایرانگازمحورمیشود؟
  کشف ظرفیت صادراتی فرآورده های نفت و گاز



رویـــداد

گزارش

شرط و شروط احمدی نژاد برای 
اصولگراها  از زبان جعفرزاده

نایــب رئیس فراکســیون مســتقلین وایی 
مجلس با اشاره به نگاه اصولگرایان به احمدی نژاد 
با توجه به سبد آرای وی، گفت: اصولگرایان خود را 
مقصر رهاشدگی احمدی نژاد می دانند اما شروط 
احمدی نژاد برای ائتاف با اصولگرایان ســنگین 
خواهد بــود. غامعلی جعفــرزاده ایمن آبادی در 
واکنش به خبر دیــدار قالیبــاف و احمدی نژاد و 
گمانه های انتخاباتی و سیاســی مطــرح، افزود: 
اصولگرایان مترصــد جلوگیری از رها شــدگی 
احمدی نژاد هســتند، اصولگرایان خود را مقصر 
بخشی از انحرافات احمدی نژاد و تیم وی می دانند 
و اذعان دارند که انتقادها و فشارهای مکرر موجب 
شــد تا وی خط دیگری برای خود انتخاب کند. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به سبد رأی قابل توجه احمدی نژاد، تصریح 
کرد: گروه های سیاسی مختلِف متمایل به جناح 
راست به دنبال جذب این ســبد آرای به نفع خود 
هســتند، به احتمال زیاد در هفته های آینده نیز 
اخباری مبنی بر جذب احمدی نــژاد در رده های 
مختلف به گوش برســد البته که احمدی نژاد به 
راحتی سبد رأی خود را در اختیار سایر گروه های 
سیاسی قرار نخواهد داد. وی یادآور شد: احمدی نژاد 
تجارب ناخوشایندی از جناح راست دارد، از این رو 
اصولگرایان در محافل خصوصی ضمن ســرزنش 
خود اذعان دارند که رفتارهای آنها موجب انحراف 
احمدی نژاد شد زیرا احمدی نژاد تاب این همه فشار 
و گزند را نداشــت بنابراین اصولگرایان معتقدند 
که این رفتارها موجب شــد تا افرادی چون بقایی 
و مشــائی، احمدی نژاد را جذب خــود کنند. این 
نماینده مردم در مجلس شــورای اسامی، ادامه 
داد: از ایــن رو اصولگرایان آغوش خــود را برای 
احمدی نژاد باز کردند اما احمدی نژاد امروز دیگر 
احمدی نژاد ســال های 1384 و 1388 نیســت، 
احمدی نژاد با تجارب بیشتر عاقل تر شده و سینه 
پر از درد دارد لذا این شــرایط موجب می شــود 
که پیوندی بیــن وی با اصولگرایــان رقم نخورد، 
اصولگرایان بــرای افزایش آرای ســبد خود باید 
به دنبال راه های دیگر باشــند. وی بــا بیان اینکه 
اظهارات و ایده های احمدی نژاد از نگاه دیگر شبیه 
به اصاح طلبان است، افزود: وی اظهاراتی را مطرح 
کرده که اصاح طلبان جرأت به زبان آوردن آنها را 
هنوز پیدا نکردند، این نشان دهنده تحوات فکری 
مستمر احمدی نژاد اســت. جعفرزاده ایمن آبادی 
ادامه داد: با وجود همه این شــرایط اصولگرایان 
شاید به زبان نیاورند اما نمی توان چشم داشت آنها 
به سبد رأی احمدی نژاد را منکر شد، احمدی نژاد 
اگر برای انتخابات مجلس ســال 1398 لیستی را 
ارائه کند، قطعا نیمی از آنها به خصوص در تهران 
انتخاب خواهند شد. لیست انتخاباتی وی در تهران 
می تواند جریان ساز باشد.  وی در خصوص جریان 
نو اصولگرایی که قالیباف آن را دنبال می کند، گفت: 
ایده و فرمول خوبی در این میان بود اما میدان داری 
قالیباف فضا را به ســمتی برده که به نظر می رسد 
خودش اعتقادی به این ایده ندارد، قالیباف با شراط 
ورود جوانان اصولگرا می تواند پایگاهی برای جریان 
نواصولگرایی ایجاد کند. در مجموع اگر از ظرفیت 
جوانان با سواد و ریشه دار استفاده کنند می توانند 
حرفی در انتخابات داشته باشند، در غیراین صورت 
با نیروهــای قدیمی همان آرای ســنتی و همان 

شکست های تکراری را تجربه خواهند کرد.

محمد جواد ظریف:
به من گفته شد ظرف ۲ هفته 

تحریم می شوم
ادامه از صفحه 2/ ما یا با هم امن هســتیم یا 
اینگونه نیست. در واقع امنیت جدایی ناپذیر است.
 14، 15 ماه است اروپا کاری نکرده است

وزیر امــور خارجــه همچنین در مــورد کف 
مطالبات ایران از اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات 
مربوط به اجرای برجام اظهار کــرد: آن ها پس از 
خروج آمریکا از برجام تعهداتی را بــه ایران ارائه 
دادند تا ایران در برجام باقی بماند ولی حدود 14، 
15 ماه از این تعهدات گذشــته ولی آن ها کاری 
نکردند و اگر هر اقدام آن هــا بخواهد 14، 15 ماه 
طول بکشــد دلیلی ندارد که این راه و مسیر ادامه 

پیدا کند.
 فروش نفت ایران کف خواسته های ماست

ظریف در بخش دیگری از صحبت های خود در 
این ارتباط گفت: برای ادامه کار و اینکه جمهوری 
اســامی ایران اقدامات خود را به قبل از کاهش 
تعهدات برجامی بازگرداند بر دو موضوع تأکید ویژه 
کرده ایم از جمله اینکه میزان فروش نفت ما به قبل 
از می 2018 یعنی قبل از خــروج آمریکا از برجام 
بازگردد و منابع مالی آن به ایران بازگردد، این کف 
تعهدات اتحادیه اروپا در برابر ایران است و ما بر آن 
تأکید داریم. البته آن ها تعهدات دیگری نیز دارند 

که باید آن را انجام دهند.
 مبادات بدون دار

وی با بیان اینکه ما با برخی از کشورها به توافق 
رسیده ایم که در جریان تبادات مالی خود از دار 
اســتفاده نکنیم، گفت: مثا چین، روسیه و هند 
نیز تصمیم گرفته اند کــه در مبادات خود از دار 
استفاده نکنند. وزیر امور خارجه ادامه داد: به نظر 
من روش تهاتر کاا می تواند یکــی از روش های 
خوب تبــادات تجاری بین کشــورهای در حال 
توسعه باشد چرا که دیگر آن ها مجبور نیستند از 

زورگویی مالی نظام بین المللی تبعیت کنند.
 اروپا در برابر قلدری های آمریکا بایستد

وی خاطر نشان کرد: اگر اروپایی ها برای آینده 
خود نگران هســتند باید در برابــر این قلدری ها 
بایستند چرا که ممکن است در آینده آمریکایی ها 
به آن ها بگویند که آن ها حــق ندارند با چین کار 
کنند یا از روسیه گاز بخرند. آمریکا در چه موقعیتی 
است که به یک قاره می گوید که حق ندارید با فان 

کشورها کار کنید.

گفت و  گـو سه  شنبه 6
1398 . 5 .15 
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سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

آرمان ملی- مرتضی رفیعی: در آستانه 14مردادماه 1398 مطابق با سالروز صدور فرمان مشروطیت در 14مردادماه 1285 به منظور بازدید از اقامتگاه اصلی شاهان 
قاجار به کاخ گلستان رفتم. شاید مساله در خور توجه حضور پرتعداد بازدیدکنندگان اروپایی بود. در این بین پسربچه ای فرانسوی حدودا 9ساله نظرم را جلب کرد. 

پسربچه دوربین در دست روی زمین زانو زده و از تصاویر بر دیوار »موزه نگارخانه« عکس می گرفت. حال آنکه بسیاری از هموطنانم در آن موزه بی تفاوت و با نگاه 
سرسری از کنار آثار تاریخی می گذشتند. این چه تفاوت نگاهی است که یک کودک غربی با تیزبینی و دقت در گذشته یک کشور دیگر کنکاش می کند، حال آنکه 

برخی از مردمان آن سرزمین بی تفاوت نسبت به تاریخ و گذشته خود عبور می کنند. یاد سخنان تامل برانگیز عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار به ژوبر سفیر وقت 
فرانسه در ایران می افتم »... نمی دانم این قدرتی که شما )اروپایی ها( را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح کردن 
و به کار بردن قوای عقلیه متبحرید. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد تاثیرات مفیدش 

در سر ما کمتر از شماست؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم.« یاد مقدمه کتاب سنت و مدرنیته صادق زیباکام 
می افتم که می نویسد: »واقعا تاریخ به چه درد می خورد؟ اینکه ما بدانیم مشروطه موفق بوده یا ناموفق، چه کسانی با آن مخالفت کردند و چه کسانی موافقت... چه 

دردی را از ما درمان می کند و کدامین نفع را برای امروز ما دارد؟« به همین منظور »آرمان ملی« گفت وگویی را با صادق زیبا کام استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران ترتیب داده که در ادامه بخش اول این مصاحبه را می خوانید.

  قدرت هـای بـزرگ آن زمـان به طـور 
اخـص بریتانیـا و روس هـا چـه نقـش 
و واکنشـی در برابـر انقـاب مشـروطیت 

داشـتند؟   
می تـوان گفت کـه بریتانیا مخالفتی بـا جریان 
مشـروطیت در ایـران نداشـت. اتفاقـا از نهضـت 
مشـروطیت حمایـت و پشـتیبانی هـم می کـرد. 
کمـا اینکـه انگلیسـی ها درب بـاغ سـفارت را 
بازکـرده و اجـازه دادنـد معترضـان بـه حکومـت 
مظفرالدین شـاه قاجـار بتواننـد وارد بـاغ سـفارت 
بریتانیا شـده و متحصن شـوند. همچنیـن زمانی 
که محمدعلی شـاه علیه مشـروطیت کودتـا کرده 
و مجلـس را بمبـاران کـرد، شـاهد آن بودیـم کـه 
کـم نبودنـد مشـروطه خواهانی کـه بـه سـفارت 
بریتانیـا پنـاه بردنـد. به رغـم فشـارهای زیـادی 
کـه محمدعلی شـاه بـر سـفارت بریتانیا گذاشـت 
سـفارت حاضر نشـد مشـروطه خواهان را تسـلیم 
محمدعلی شـاه کنـد؛ کـه اگـر دسـت بـه چنین 
اقدامـی زده بـود همانند سـایر مشـروطه خواهان 
آنهـا را اعـدام می کردنـد. امـا آن مقـداری کـه 
مشـروطه خواهان انتظـار داشـتند انگلیسـی ها 
در برابـر روس هـا نایسـتادند و بعدها انگلیسـی ها 
علیـه مشـروطه موضع گیـری کردنـد. روس هـا 
درست در نقطه مقابل انگلسـتان بودند، به گونه ای 
کـه روس هـا از همـان ابتـدا شمشـیر را از رو برای 

مشـروطه خواهان بسـته بودنـد.  
 چـرا روس هـا از دیـدگاه شـما از ابتدا 
شمشـیر را از رو بـرای مشـروطه خواهان 

بسـته بودند؟
تـا حـدود بسـیار زیـادی روشـن اسـت، چون 
می دانیم کـه انگلسـتان و روسـیه در تمـام دوران 
قـرن 19 میـادی رقابـت بسـیار شـدیدی بـرای 
نفـوذ بیشـتر در ایـران داشـتند، به گونـه ای کـه 
سیاسـت های ایـران آن روز نزدیک تـر بـه منافـع 
آنها باشـد. منتها نحوه اعمال نفوذ و عملکردشـان 
تاحدودی نسـبت به یکدیگر متفاوت بـود. بریتانیا 
بیشتر از روسـای قبایل و عشـایر در جنوب و غرب 
کشـور، تجـار و رجـال قاجـار کمـک می گرفـت. 
بنابرایـن در سـبد عملکـرد بریتانیـا حامیانـش 
دربرگیرنـده اقشـار و ایه هـای مختلـف آن روز 
جامعه بـود، امـا روس هـا این گونـه نبودنـد، چون 
آنهـا تمـام تخم مرغ هـای خودشـان را در سـبد 
دربار گذاشـته بودنـد. بنابراین اهرم فشـار روس ها 
و امتیازگیـری آنهـا در حقیقـت دربـار قاجـار 
بـود. در جریـان انقـاب مشـروطیت می دانیـم 
کـه دربـار قاجـار مقـدار زیـادی نفـوذ خـود را از 
دسـت داد، به گونـه ای کـه روس هـا شـاهد بودنـد 
که مشـروطه اهـرم نفـوذ و قدرت آنهـا در ایـران را 
مقـدار زیـادی رو به تحلیـل می برد. البتـه این یک 
دلیـل مخالفـت روس هـا بـا مشـروطه بـود. دلیل 
دیگـر آن بـود کـه بـه هـر حـال در خـود روسـیه 
جنبش هـا  و حرکت هـای ضدحکومـت تـزاری 
بـرای آزادی خواهـی، دموکراسـی خواهی و تغییـر 
و تحـول از نیمـه دوم قرن 19 خیلـی جدی مطرح 
شـده بـود. هرچنـد درسـت اسـت کـه در بخـش 
اروپایی روسـیه ایـن تحـرکات خیلی بیشـتر بود، 
امـا در جنـوب روسـیه و قفقـاز کـه مجـاور ایـران 
بودنـد ایـن تحـوات بیشـتر بـود، به گونـه ای کـه 
بسـیاری از ایرانیانـی کـه به روسـیه در نیمـه دوم 
قرن 19 مهاجـرت کرده بودند عمدتـا از آذربایجان 
و گیان به سـمت روسـیه رفته بودند. بسـیاری از 
آنها با جنبش های ترقی خواهانه در قفقاز همراهی 
می کردند. بنابراین روس ها نگران بودند و با چشـم 
قدرت بالقـوه به حرکت هـای دموکراسـی خواهانه 
در ایـران بـه مشـروطه خواهان نـگاه می کردنـد. 
لذا روس هـا از ایـن حرکت ها نگـران بودنـد که در 
حقیقـت ایـن حرکت هـای دموکراسـی خواهانه 
را سـبب تقویـت آنهـا در قفقـاز می دانسـتند. 
بنابرایـن روس هـا بـه هیچ عنـوان از جنبش هـای 
ترقی خواهانـه در جنـوب کشورشـان یعنـی ایران 

اسـتقبال نمی کردند. بنابراین این دو دلیل دسـت 
به دسـت یکدیگـر دادنـد، به گونـه ای کـه روس ها 
احسـاس می کردند دربـار قاجار در حـال تضعیف 
اسـت. بنابراین روس ها به این نتیجه رسیده بودند 
که در حـال از دسـت دادن اهرم های اعمال فشـار 
خودشـان هسـتند. پس روس هـا به هیچ عنـوان از 
جنبش های ترقی خواهانه در قسـمت های جنوبی 
کشورشـان اسـتقبال نمی کردنـد. ایـن دو دلیـل 
باعث شـد تا روس ها از همان ابتدا شمشـیر را از رو 
برای مشـروطه خواهان بستند. هرچند انگلیسی ها 

دلیلی نداشـتند تـا مخالف مشـروطه باشـند.

 امـا نکتـه ای را اشـاره کردید بـر این 
مبنا کـه مشـروطه خواهان توقع داشـتند 
تا بریتانیـا از آنها در برابر تجـاوزات روس ها 
حمایت کند. چـرا چنین حمایتی از سـوی 

انگلیسـی ها صـورت نگرفت؟
دلیل آن این بـود کـه از بخت بـد زمانی چنین 
حوادثـی در ایـران اتفـاق می افتد کـه تحواتی در 
اروپا به وجـود می آیـد کـه در نتیجه ایـن تحوات 
تا حـدودی مناسـبات و روابـط قدرت هـای بزرگ 
در اروپـا بـه هم می خـورد. یعنـی بریتانیا، فرانسـه 
و روسـیه آرام آرام با یکدیگر متحـد و در یک جبهه 
قـرار می گیرنـد. در مقابـل آلمـان و امپراطـوری 
عثمانی قرار می گیرند. لذا شـاید اگـر این تحوات 
صـورت نگرفته بـود انگلیسـی ها حاضر می شـدند 
بایسـتند و از مشـروطه خواهان ایـران حمایـت 
بیشـتری در برابـر روس ها کننـد، اما متاسـفانه از 
بخت بـد ایرانیان مشـروطیت و تحـوات منجر به 
آن زمانـی به وقـوع می پیوندد که مناسـبات قدرت 
به سـرعت در اروپا  تغییر پیـدا می کند و روسـیه و 
انگلستان متحدان یکدیگر می شوند و نهایتا جنگ 
جهانی اول چندسـال بعد از انقاب مشـروطیت به 
وقـوع پیوسـت، به گونـه ای کـه در جنـگ جهانی 
اول شـاهد آن بودیم که روسـیه و بریتانیا و فرانسه 
در یـک جبهـه بودنـد و در مقابلشـان امپراطوری 
عثمانـی و آلمـان بـود. بنابرایـن انگلیسـی ها 
نمی توانسـتند آن گونـه کـه مشـروطه خواهان 
ایـران می خواسـتند از انقـاب مشـروطه حمایت 

کننـد و در برابـر روس ها بایسـتند.
 جدا از این تحوات چه مسائلی باعث شد 

تا مشروطه نتواند به اهدافش برسد؟
دایـل بسـیار زیـادی بـود، اما اگـر به صـورت کلی 
بخواهیـم بگوییـم در نتیجه انقـاب مشـروطه قدرت 
مرکزی دوپاره شـد چـون تا قبـل از انقاب مشـروطه 
قاجارهـا در نتیجـه بیـش از یـک قـرن حاکمیتـی که 
داشـتند توانسـته بودنـد درجـه ای از ثبـات و امنیـت 
و یکپارچگـی در کشـور به وجـود آورنـد. بااخـره 
ناصرالدین شـاه توانسـته بود بعد از 50سـال حاکمیت 
متمرکـزی را در کشـور ایجـاد کنـد. مشـروطه ایـن 
حاکمیـت متمرکـز را بـه دایـل خیلـی زیـادی دچار 
ترک کـرده اما نتوانسـت حاکمیـت قاجاریـه را به طور 
کل از میـان بـردارد. در نتیجـه ضربـه سـنگینی کـه 
بـه حاکمیـت قاجارهـا وارد کـرد مقـدار زیـادی در 
ثبات و تمرکـزی را کـه قاجارهـا به وجـود آورده بودند 
شـکاف عمیقـی ایجـاد نمـود و به دنبـال ایـن شـکاف 

قدرت هـای گریـز از مرکـز آرام آرام در نتیجـه ضعـف 
قدرت مرکزی توانسـتند قدرت بگیرنـد و عما گیان، 
آذربایجـان، خوزسـتان، کردسـتان و بلوچسـتان جدا 
شـده بودنـد و وضعیـت نسـبتا خودمختـاری به وجود 
آمده بود. وانگهـی جنگ جهانی اول که چندسـال بعد 
از انقاب مشـروطه به وقوع پیوسـت در آن چهارسـال 
هم روس ها، هـم امپراطـوری عثمانی و هم انگلسـتان 
وارد ایران شـدند که این مسـاله باعث شـد تا آن هرج و 
مـرج و بی ثباتی و قحطـی و مصیبت هـای دیگر خیلی 
زیاد شـود. یعنـی در نتیجه مشـروطه ثبـات، امنیت و 
مرکزیـت آسـیب جـدی دید. بـه همیـن دلیل اسـت 
که یکـی از اولیـن اقداماتی کـه رضاخـان میرپنج بعد 
از کودتای سـوم اسـفند 1299 انجـام داد یعنی حدود 
15سـال بعد از انقاب مشـروطیت آن اسـت که سعی 
می کنـد تمـام قدرت هـا و جریانـات گریـز از مرکـز را 
سـرکوب کند، به گونـه ای که کردسـتان، خوزسـتان، 
گیـان و سیسـتان و بلوچسـتان را دومرتبـه بـه ایران 
بازمی گردانـد. لـذا در سـال های اولیـه بعـد از کودتـا 
تمام تقای رضاخان بـرای ایجاد ثبات و امنیت اسـت.

 به همین خاطر است که حداقل در 
سال های اولیه بسیاری از مشروطه خواهان 

از رضاخان حمایت کردند؟
بلـه، دقیقا بـه همین دلیل اسـت که بسـیاری 
از مشـروطه خواهان از رضاخـان حمایـت کردند، 
چون رضاخـان توانسـته بـود ثبـات و یکپارچگی 
کشـور را یک بـار دیگـر بعـد از 15سـال به تدریج 
به وجـود آورد. بنابرایـن مشـرطه خواهان و 
ترقی خواهـان در رضاخـان میرپنـج آن زمـان و 
رضاشـاه بعـدی عاملـی را می دیدند کـه زمینه ای 
را به وجـود آورده کـه آنهـا بتواننـد بسـیاری 
از اهدافشـان را تحقـق بخشـند. هرچنـد مسـاله 
حاکمیت قانون و حکومتی که مطیع قانون باشـد 
همچنین مسـاله انتخابات آزاد هیچ کدام به وجود 
نیامـد، امـا برخـی از اهـداف و آرمان هـای دیگـر 
مشـروطه همچون پیشـرفت های مـادی همانند 
احـداث راه آهـن و آموزش وپـرورش به وجـود 
می آید.بایـد یـادآور شـد کـه در مسـاله حاکمیت 
قانون، انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات متاسـفانه 
هیچ گونـه پیشـرفتی در زمـان رضاشـاه صـورت 
نگرفـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بسـیاری از 
مشـروطه خواهان و روشـنفکران حداقـل در ابتدا 

از رضاشـاه حمایـت می کردنـد.     
جملـه  از  نویسـندگان  از  برخـی   
محمـود محمـود معتقـد اسـت »ملتی که 
هیچ آشـنایی با اصـول حکومت مشـروطه 
نـدارد حتـی حکومت قانـون هـم در میان 
آن ملت برقرار نبوده« مشـخصا این دسـته 
از نویسندگان در مساله انقاب مشروطیت 
به نقش پررنـگ بریتانیـا اشـاره می کنند. 

دیدگاه شـما در ایـن خصوص چیسـت؟

بسـیاری هسـتند کـه به دنبـال آننـد تـا 
مشـروطیت را به نوعـی بـه سـفارت بریتانیـا 
بچسـبانند. همچنین این گونه مطـرح می دارند 
که مشـروطه از بـاغ سـفارت انگلسـتان بیرون 
آمـد. واقعیـت ماجـرا آن اسـت کـه اگـر بـه 
چگونگـی اندیشـه ها و آرمان هـا و مدرنیتـه ای 
کـه در نتیجـه مشـروطه به وجـود آمـد بنگرید 
متوجـه می شـوید کـه عوامـل بسـیار زیـادی 
بـوده اسـت. حـدود 100هـزار ایرانی بـه قفقاز 
مهاجـرت کـرده و در آنجـا کار می کردنـد، 
همچنین ایـن افراد بـه داخل کشـور رفت وآمد 
داشـتند. لـذا طبیعـی اسـت کـه ایـن افـراد 
می توانسـتند بر روی مردم ایـران تاثیر بگذارند. 
همچنیـن بسـیاری از روحانیـون بـه تدریـج 
خواهان تغییـر و تحول بودنـد و نیز بسـیاری از 
رجـال تحصلیکـرده قاجار نیـز خواهـان تغییر 
و تحول بودنـد. در نیمـه دوم قرن 17 بسـیاری 
از ایرانیـان موفـق شـدند بـه خـارج از ایـران 
سـفر کننـد. زمانی کـه ایرانیـان به فرنگ سـفر 
می کردند جهـان دیگری را دیدند و این سـئوال 
را مطرح کردنـد که چرا ما نباید پیشـرفت هایی 
را که اصطاحـا فرنگی ها دارند داشـته باشـیم. 
بنابرایـن بسـیاری از مسـائل بود که باعث شـد 
تـا مشـروطه به وجـود آید. به عـاوه فکـر تغییر 
و تحـول فقـط در جریـان مشـروطه به وجـود 
نیامـد کـه بگوییـم مشـروطیت از باغ سـفارت 
انگلسـتان بیـرون آمـد. می دانیـم فکـر تغییـر 
و تحـول از زمـان عبـاس میـرزا، امیرکبیـر و 
قائم مقام هـا و میـرزا حسـین خان سپهسـاار و 
ناظم ااسـام بوده اسـت. همچنین بسـیاری از 
کسـان دیگری بودند که به تدریج متوجه شـده 
بودند کـه باید تغییـر و تحواتی در ایـران اتفاق 
می افتـاد که نیفتـاده بـود. بنابرایـن تمامی این 
مسـائل و افراد ملحم از غرب اعـم از منورالفکر، 
نویسـندگان، رجـال قاجـار و... همـه بعـد از 
دیـدن غـرب می گفتنـد اگـر آن چیز هایـی که 
در فرانسـه، آلمـان، انگلسـتان و بلژیـک وجود 
دارد، چـرا نباید در ایران باشـد. ناصرالدین شـاه 
وقتـی بـرای اولین بـار به سـفر فرنگ مـی رود و 
بازمی گـردد مشـخصا از رجال خـود می خواهد 
آن کارهایـی که در فرنگ انجام شـده و توسـط 
رجالشـان صـورت گرفتـه، انجـام شـود. واقعـا 
لـزوم پیشـرفت و ترقـی و تحـول مسـاله ای بود 
کـه از اواسـط قـرن 19 در ایـران به وجـود آمـده 
بـود. میـرزا ابوالقاسـم فراهانـی و دیگـران حتی 
از نیمـه اول قـرن 19 متوجـه شـده بودنـد کـه 
می بایسـتی تغییر و تحواتـی در ایـران به وجود 
آید. عبـاس میـرزا شـاهزاده اصاح طلـب قاجار 
حـدود 60سـال قبـل از مشـروطه متوجه شـده 
بود که می بایسـتی تغییـر و تحواتی در کشـور 
به وجـود آیـد. بـه همیـن دلیـل دانشـجویان را 
بـه فرنـگ فرسـتاد. همچنیـن از اتریشـی ها و 
فرانسـوی ها دعـوت کـرد تـا بـه ایـران آمـده تا 
ارتش جدید را پایه گـذاری کنند. لـذا اینکه باید 
تغییر و تحواتـی در ایـران به وجود آیـد حداقل 
70سـال قبل از مشـروطیت آغاز شـده بـود، اما 
اینکه مـا بگوییم که انگلیسـی ها باعـث به وجود 
آمـدن انقاب مشـروطه شـدند به نظر می رسـد 
اسـیر فرضیه هـای دایی جـان ناپلئـون و کار کار 
انگلیسـی ها  بودن اسـت. بنابراین ضرورت و نیاز 
تغییـر و تحـول حداقل نیم قـرن قبـل از نهضت 

مشـروطه در ایـران قدمـت دارد.
 هدف برخی از نویسندگان و پژوهشگران 
از گره زدن نهضت مشروطیت به باغ سفارت 

بریتانیا را در چه چارچوبی می دانید؟
بخشـی از آن ایـن اسـت کـه به واسـطه 
بی اعتبارکـردن مشـروطه بـوده اسـت، چـون بـه 
هر حال مشـروطه یک جریان غربی بـود. بنابراین 
طبیعی اسـت که بسـیاری از مشـروطه و اهداف و 

آرمان هایـش خوششـان نیایـد. 

اینکه باید تغییر و تحواتی 
در ایران به وجود آید حداقل 

70سال قبل از مشروطیت آغاز 
شده بود، اما اینکه ما بگوییم 

که انگلیسی ها باعث به وجود 
آمدن انقاب مشروطه 

شدند به نظر می رسد اسیر 
فرضیه های دایی جان ناپلئون 

و کار کار انگلیسی ها بودن 
است. بنابراین ضرورت و نیاز 

تغییر و تحول حداقل نیم قرن 
قبل از نهضت مشروطه در 

ایران قدمت دارد

انگلستان و روسیه در تمام 
دوران قرن 19 میادی رقابت 

بسیار شدیدی برای نفوذ 
بیشتر در ایران داشتند، 

به گونه ای که سیاست های 
ایران آن روز نزدیک تر به 

منافع آنها باشد. منتها نحوه 
اعمال نفوذ و عملکردشان 

تاحدودی نسبت به یکدیگر 
متفاوت بود

   صادق زیباکام در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 راه اصاحات بازگشت 

به مشروطه است
    مشروطه را به سفارت بریتانیا نباید گره زد

 از مژده لواسانی و بهاره رهنما 
تا مرجان شیرمحمدی و بهنوش بختیاری

کدام سلبریتی ها شاعر شدند اما کسی 
شعرشان را نخواند؟

در هر گروه، کانال و صفحه ای که نگاه کنی می توانی رد پای 
شعرهای لیا اوتادی را ببینی، شعرهای مجموعه »در بهشتی 
که کاغی نیست مترسک هم نیست« حواشی زیادی در فضای 
مجازی به راه انداخته است. از نگاه بسیاری از کاربران، شعرهای 
منتشر شده چنان بی   محتوا هستند که گاه حتی آنها را به باد 
تمسخر گرفته اند و درباره انتشار چنین آثاری ابراز تاسف کرده 
اند! در ادامه به چند نمونه از آنها اشــاره می کنیم. خراســان 
نوشت،امیر آقایی کتاب شعر »بیدها در باد« را در قالب هایکو 
و توسط نشر حوض نقره منتشــر کرد و اثر دیگرش در سال 
95 با عنوان »با خود و دیگری اش« به چاپ رسید. کتاب شعر 
»زمان به وقت ما همیشه ابتدای شب است« نیز در همین سال 
رونمایی شد. البته شــعرهای او منتقدانی دارد که می گویند 
برخی نوشته های آقایی، با هیچ تعریفی، شعر نیستند. مژده 
لواسانی مجری جوان توانست کتابش با نام »خون انار برگردن 
پاییز است« را با صدای خودش و توسط نشر نیستان منتشر 
کند. کتابش معجونی است از قالب های مختلف که بدون ربط 
و با ربط کنار هم آمده اند. افسانه بایگان در سال 1385 دفتر 
شعری به چاپ رساند با عنوان »مهر مکتوب« )نشر ایشیق( 
که بازتاب چندانی نداشت. شعرها هم چندان چنگی به دل 
نمی زد؛ نه سر و شکلی نو داشــت که با عنوان نیمایی بتوان 
آن را قالب گرفت، نه سنتی بود که از سفره های معنوی نسل 
گذشته ســر در بیاورد. از دیگر بازیگرانی که حضورشان در 
وادی ادبیات با انتقادهایی روبه رو بــوده می توان به صابر ابر، 
بهاره رهنما، مرجان شــیرمحمدی، بهنوش بختیاری، الهام 
پاوه نژاد و... اشاره کرد. البته بازیگرانی مثل رضا کیانیان و ترانه 
علیدوستی هم در عرصه داســتان و ترجمه موفق بوده اند اما 
بیشتر بازیگران به واسطه اینکه معروف هستند، کتاب منتشر 
کرده اند. اگر بســیاری از کتاب هایی که همین سلبریتی ها 
نوشته اند به نقد گذاشته شــود، دیگر نه اعتباری برای چاپ 
کتاب های بعدی آنان باقی می ماند و نه هیچ کتاب دوســتی 
سراغ چنین کتاب هایی می رود. صابر قدیمی یکی از شاعران 
مطرح کشــور هم در همین زمینه می گوید: اکثر کتاب های 
شعر سلبریتی ها، شوخی های ادبی هستند که تنها سلیقه و 

ذائقه مردم را کاهش می دهند.

داخل پرانتز

مقایسه تولید و مصرف
 

شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای بحرین، کویت، 
عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده است. همه 
آنها کشورهایی نفتی و از این نظر شبیه  به ایران هستند.  مجموع 
مساحت کشورهای این شورا 2673110 کیلومتر متربع و 1.63 
برابر ایران است. جمعیت این کشورها جمعا 56.5 میلیون نفر در 
سال 2019 و جمع تولید ناخالص داخلی آنها 1638 میلیارد دار 
در سال 2018 است )ســرانه 34265 دار به ازای هر نفر(. تولید 
ناخالص داخلی ایران در ســال 2019 معادل 413 میلیارد دار و 
درآمد سرانه نیز 4982 دار با جمعیت حدود 83 میلیون نفر بوده 
است. همین چند داده ساده را مقایسه کنیم: جمعیت ایران 1.46 
برابر جمعیت شورای همکاری خلیج فارس است.  مساحت ایران 
61 درصد کل مساحت شورای همکاری خلیج فارس است. ایران 
با جمعیت بیشــتر، تولید ناخالص داخلی اش یک چهارم )25.2 
درصد( تولید ناخالص داخلی شش کشور شورای همکاری خلیج 
فارس است.  درآمد ســرانه هر ایرانی فقط 14.5 درصد میانگین 
درآمد شــهروندان کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
است. شما هر نتیجه ای دوســت دارید از این مقایسه بگیرید، اما 
من بیشتر از هر چیز مایلم مصرف آب ایران و کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس را در چارچوب همین داده ها مقایسه کنم.  
نتایج جالب تر در این مقایسه خفته است. آمار نشان می دهد آب 
تجدیدپذیر )جمع آب حاصل از بارش هــا، منابع آب زیرزمینی 
و ورودی آب سطحی از کشــورهای همجوار( کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس و ایران در سال 2011 به ترتیب زیر است.  
ایران: 137 میلیارد متر مکعب )آمارهای اخیر نشــان می دهند 
این مقدار به حدود 100 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.(  
عربستان سعودی: 3.85 میلیارد متر مکعب ؛عمان: 1.4 میلیارد 
متر مکعب؛ بحرین: 0.12 میلیارد متر مکعب؛ امارات عربی متحده: 
0.15 میلیارد متر مکعب؛ قطر: 0.06 میلیارد متر مکعب؛کویت: 
0.02 میلیارد متر مکعب. مجموع آب تجدیدپذیر در اختیار این 
شش کشور معادل 5.6 میلیارد متر مکعب است )به شرط آنکه از 
سال 2011 تاکنون کاهش نیافته باشد.( کشورهای مذکور برای 
جبران کمبود منابع آب خود، حدود 4.9 میلیارد متر مکعب نیز 
آب از دریا شیرین سازی می کنند. یعنی، 56.5 میلیون نفر انسان 
در حاشیه خلیج فارس، جمعا به حدود 10 میلیارد متر مکعب آب 
تجدیدپذیر دسترسی دارند. مصرف آب این شش کشور اما محدود 
به این 10 میلیارد متر مکعب نیســت بلکه حدود 26 میلیارد متر 
مکعب آب مصرف می کنند که حدود 16 میلیارد متر مکعب آن از 
منابع زیرزمینی استاتیک )تجدیدناپذیر( و منابع آب ژرف برداشت 
می شود. حاا بیایید این مقایسه ها را کامل کنیم. اعراب حاشیه 
خلیج فارس با 26 میلیارد متر مکعب آب و 56 میلیون نفر جمعیت، 
1638 میلیارد دار درآمد کسب می کنند و ما با 89 میلیارد متر 
مکعب آب و 83 میلیون نفر جمعیت 413 میلیارد دار ثروت تولید 
می کنیم. یعنی: هر متر مکعب آب در حاشیه خلیج فارس 63 دار 
ثروت تولید می کند. هر متر مکعــب آب در ایران 4.6 دار ثروت 
خلق می کند. به عبارتی، هر شهروند عرب حاشیه خلیج فارس از 
هر متر مکعب آب 13.6 برابر هر ایرانی، درآمد تولید می کند. سرانه 
مصرف آب سالیانه هر شهروند عرب حاشیه خلیج فارس 464 متر 
مکعب و سرانه مصرف آب هر ایرانی حدود 1100 مترمکعب )2.3 
برابر سرانه هر شهروند عرب( است. اگر بدمصرف نیستیم، پس چه 
هستیم؟  این داده های ساده، نشان می دهد ساختار تولید ثروت 
و ساختار مصرف آب در این کشــور به صورت بنیادین در هر سه 
بخش شرب، کشاورزی و صنعت ایراد دارد. این ایرادها را نمی توان 
فقط با هزینه کردن دست و دلبازانه منابع مالی کمیاب، گرانبها 
و بین نسلی، برای پروژه های پرهزینه، زمان بر و پرمناقشه تامین 
آب بیشتر )نظیر انتقال آب و شیرین ســازی از دریا( اصاح کرد.  
همه گزینه های مدیریت منابع آب روی میز باشند، اما قبل از هر 
تصمیمی، باید اثربخشی و هزینه های اصاح مصرف را با هزینه ها 

و پایداری این پروژه های سنگین مقایسه کرد.

یــادداشــت

محمد فاضلی
استاد دانشگاه
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سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

آرمـان ملی: کمتـر از 7مـاه بـه انتخابـات مجلس شـورای 
اسـامی فاصلـه داریـم و انـواع بحث هـا و مناظره هـا و تحرکات 
سیاسـی آغـاز شـده اند تـا رفته رفتـه رقابت هـا شـکل بگیرند و 
پارلمـان آینده از میـان مجموع مناسـبات داخلی سـر بـرآورد. 
به دلیل شـرایط خاصی فعلی شـاید بیـش از دوره های پیشـین 
پیرامـون ایـن انتخابـات حـرف و حدیـث وجود داشـته باشـد. 
عـده ای در هر صـورت میزان مشـارکت مـردم را پاییـن ارزیابی 
می کننـد، برخـی تفـاوت معنـاداری در حضـور مـردم پـای 
صندوق هـای رای نمی بیننـد و کثیـری رویدادهـای آینـده و 
عملکردهـا را عنصـری تعیین کننده در شـور و حـال انتخاباتی 
مورد توجـه قـرار داده انـد. در ایـن زمینـه گفت وگویی بـا آقای 
جعفر گابـی از روزنامه نـگاران اصاح طلب ترتیـب داده ایم که 

آن را در ادامـه می خوانیـد:
  اوضاع کلی انتخابات مجلس شـورای اسـامی در 
اسـفندماه سـال جاری را چگونه ارزیابی می کنید؟ در 
سـال های گذشـته از ماه ها قبــل تحرکات جناح های 
سیاســی آغاز می شـد ولی ظاهرا در ایـن دوره هنوز 
فعالیت هـای محسـوس آغازنشـده اسـت. به نظــر 
شـما پذیـرش عمومـی بـرای آغــاز ایـن مباحـث، 

وجـود دارد؟
به رغـم برخـی تحلیل ها بایـد چنیـن گفت کـه گروه های 

مختلـف سیاسـی فعالیت هـای خـود را تشـدید کرده انـد و 
در ایـن ارتبـاط رایزنی هـا و دیدارهـا رو بـه افزایش هسـتند. 
آخریـن شـنیده ها حکایـت دارد کـه نیروهـای سیاسـی و 
فعـاان سـنتی عرصـه انتخابـات در بسـیاری از نقاط کشـور 
سـعی بر ایجاد فضـای انتخاباتـی کـرده و هرچه بـه انتخابات 
نزدیکتـر می شـویم  بـر گرمـا و فعالیت خـود می افزاینـد. در 
مجموع مـن به عنوان کسـی کـه در دوره های قبل هـم از دور 
و نزدیـک در جریـان فعالیت هـای انتخاباتـی قـرار داشـته ام 
بـه نظـرم نمی رسـد کـه ایـن فعالیت هـا تـا ایـن لحظـه افت 
محسوسـی داشـته باشـد. اگر در این رابطـه به نظـر مخالفان 
و معتقدان به سـردی فضـای انتخاباتی مراجعـه کنید برخی 
بـا توجـه بـه شـرایط جامعـه و مشـکات موجـود تحلیـل 
می کنند که فضا نسـبت به دوره های گذشـته سـردتر اسـت 
ولـی آمـاری قابـل اتـکا مثـا نظرسـنجی ارائـه نمی دهنـد. 
بهتریـن و آخرین نشـانه قابل اتـکا در ایـن زمینـه، انتخابات 
شـورایاری در تهـران اسـت کـه بـا وجـود مشـکات و موانع 
مختلـف از جملـه عدم تبلیغـات در صداوسـیما و عـدم توجه 
کافـی برخی رسـانه ها حـدود 500هـزار نفـر در آن شـرکت 
کردنـد. در مجمـوع فکـر می کنـم اگـر بـا همین رونـد پیش 
برویـم فضـای انتخاباتی در کشـور کم کـم گرم خواهد شـد و 

رفته رفتـه پذیـرش عمومـی هـم بیشـتر خواهد شـد.

  به نظر شـما چـرا شـماری از تحلیل ها روی کم شـدن 
اسـتقبال برخی نسـبت به انتخابـات دور می زند؟ 

بایـد تمـام مسـائل را بـه دقـت رصـد و ارزیابـی کنیـم؛ 
وضعیـت اقتصـادی مناسـب نیسـت، فشـار تـورم و گرانـی 
معیشـت مـردم را در تنگنـا قـرار داده اسـت، نماینـدگان 
مجلـس حتـی نماینـدگان اصاح طلـب فعالیت موثـر و قابل 
توجهـی از خـود بـروز ندادنـد، عـده ای بـا نـام اصاح طلبـی 
بـه مجلس رفتنـد و رسـما تغییـر جهـت دادنـد، اصولگرایان 
هـم روش هـا و اهـداف قدیمـی خـود را پیگیـری کردنـد... 
ایـن مسـائل در کنـار مسـائل  دیگـر از جملـه عـدم تحرک و 
انسـجام دولت و برآورده نشـدن برخی از وعده ها در انتخابات 
ریاسـت جمهوری همـه علی القاعـده در میزان رغبـت مردم 
در انتخابـات اثـر منفـی خواهـد گذاشـت. بـا ایـن حـال باید 
گفت که همین مسـائل در ادوار گذشـته هـم کمابیش وجود 
داشـته اسـت، ولـی جناح هـای سیاسـی توانسـتند بـا مردم 
صحبت کننـد و آنان را به شـرکت پرشـورتر در انتخابات  قانع 
کنند. معدل میزان مشـارکت مـردم در انتخابات گذشـته در 
مقایسـه با دیگـر کشـورها بـاا بـوده اسـت. احتمـاا همین 
وضـع در انتخابـات آتـی تکـرار می شـود، البتـه هـر حادثـه 
و رویـدادی ممکـن اسـت تاثیـر مثبـت یـا منفـی در میـزان 

مشـارکت مـردم داشـته باشـد.

  چرا فکـر می کنیـد وضعیـت فضـای انتخاباتی از 
چندمـاه پیش بهتر شـده اسـت؟ 

مـا در دوسـال گذشـته وضعیت سـختی داشـته ایم؛ مسـائل 
اقتصـادی و وضعیـت معیشـت مـردم اهـرم تاثیرگذاری اسـت و 
بایـد اصاحـات جـدی در این زمینـه صـورت بگیرد. بـا این حال 
در حوزه اقتصاد نوسـانات ارزی خیلی شـدید شـد، تورم به شدت 
باا رفت و از همـه بدتر فضـای نگرانی در جامعـه اوج گرفت. همه 
از یکدیگـر می پرسـیدند: چـه می شـود؟ نگرانی هایـی در جامعه 
ایجاد شـد، ولـی کم کم انـرژی منفـی تحریم هـا در حـال تخلیه 

اسـت، دولت و بانـک مرکـزی در حال تسـلط بر 
فضـای اقتصـادی هسـتند. بـه هر حـال جو 
شـکننده قبلـی کاهـش پیـدا کـرده و اگـر 
اتفـاق خاصـی نیفتـد وضعیـت کشـور از 
التهاب قبلـی فاصلـه می گیرد؛ همـه اینها 
در امیـدواری مـردم اثـر مثبـت خواهـد 
گذاشـت. اگـر دولـت در همیـن چندمـاه 

مانـده بـه انتخابـات گام هـای 
قوی تـری در برخـورد بـا 
رانت خواری هـا بـردارد 
و مسـاعدت بـه اقشـار 
بـل  قا معـه  محـروم جا
ماحظـه شـود و در ابعـاد 
عـی  جتما ا و  سـی  سیا
بـرای تحقـق وعده هـای 
انتخاباتـی رئیس جمهـور 
فعالیت مضاعـف و موثری 
صـورت بگیـرد قطعـا در 

امیـدواری مـردم بـه صندوق هـای رای تاثیـر شـایان توجهـی 
خواهـد گذاشـت. در هـر حـال احتماا وضعیت سـخت دوسـال 
گذشـته اثر تعیین کننده در انتخابات خواهد گذاشـت. مشارکت 
بـاا در انتخابـات از طریق نویـد عبور از این شـرایط در دسـترس 
اسـت به شـرطی کـه جناح هـای سیاسـی بتوانند بـه بـاور مردم 

برسـانند کـه ایـن عبورشـدنی اسـت. 
  بـه نظر شـما در ایـن دوره ردصاحیت هـا چگونه 
خواهـد بود؟ آیا امـکان دارد بـا توجه به جمیع مسـائل 
داخلـی و خارجـی بـرای افزایش مشـارکت مـردم در 

انتخابـات دایـره ردصاحیت هـا محدودتر شـود؟ 
در حـال حاضـر خیلـی در ایـن زمینـه نمی شـود 
اظهارنظـر کـرد، شـاید خـود شـورای نگهبـان هـم هنوز 
در ایـن زمینـه بـه تصمیـم کلـی بـرای نـوع مواجهـه بـا 
کاندیداهـای نمایندگـی بـه جمع بندی نرسـیده باشـد. 
تـا زمـان انتهـای بررسـی صاحیت هـا سـیب سیاسـت 
هـزار چـرخ می خـورد و بایـد منتظـر رویداد هـا و حوادث 
ماند. البتـه احتمـاا  شـورای نگهبـان بر رویه پیشـین 
خود پافشـاری خواهـد کرد، ولـی ممکن 
اسـت مجموع شـرایط کشـور این 
شـورا را به این نتیجه برسـاند که 
با احسـاس سـعه صدر بیشتری 
به مسـائل نـگاه کند. ایـن نکته 
را همیشـه باید در نظر داشـت 
که نماینـدگان اسـتخوان دار 
ی  ح هـا جنا ر  د معتقـد 
ی  ا پـرو مختلـف همیشـه 

حفـظ آرمان هـا را دارنـد.

مصاحبــه

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در ۲۱ اکتر ۲۰۱۸ اعام کرد که به 
دلیل نقض مکرر این پیان توسط 
روسیه ، آمریکا از پیان مذکور 
خارج خواهد شد. در اول فوریه 
۲۰۱۹ )میادی( ایاات متحده به 

طور رسمی از این پیان خارج شد. 
روسیه نیز در روز بعد به همین 

اقدام دست زد

همه موشک های هسته ای و متعارف 
و سکوهای پرتاب آنها تا فاصله

 ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومر )کوتاه برد( و 
۱۰۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومر )میان برد(

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد گفته است این مساله 

»احتاا، تهدید 
موشک های بالستیک را 

افزایش خواهد داد.«

۲۶۹۲ موشک

برد موشک ها

تعداد موشک های نابود شده

پیمان منع موشک های هسته ای میان برد یا پیمان بین ایاات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای 
حذف موشک های میان برد و کوتاه برد، پیمانی است که در سال 1۹۸۷ )میادی( بین این دو کشور

 )پس از فروپاشی شوروی با روسیه( امضا شد. 
این پیمان در واشینگتن، دی.سی. بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف در ۸ دسامبر 1۹۸۷ امضا شد.

باز هم آمریکا و نقض پیمانی دیگر
پیمانمنعموشکهایهستهایمیانبرد

روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا: کیوان وارثی

پیمان شکنی

در سال ۲۰۱۲ )میادی( آمریکا رسا 
روسیه را به شکسن پیان منع 

کاربرد موشک های میان برد متهم کرد.
دایل نقض عهد، دو سامانه آر-۵۰۰ 
و آرکی-۵۵ به همراه سکوی پرتاب 
اسکندر ۹کی۷۲۰ و موشک های 

بالستیک کوتاه برد بودند

دیدگاه آمریکا

روسیه پرواز پهپادهای آمریکایی را 
شکسن پیان منع کاربرد 
موشک های میان برد می داند

دیدگاه روسیه

خروج از پیان

جعفرگابی روزنامه نگار اصاح طلب در گفت وگو با »آرمان ملی«:

مشاركت بااي انتخاباتي تحريم ها را مي شکند
       عبور از شرایط سخت اقتصادی در انتخابات تعیین کننده است
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روی خط آرمان ملی

گرانی مسکن
  باگذشت مدت ها از موضوع رســيدگي به مسببان گراني 
مســکن، هنوز هيچ اقدامي در اين زمينه نشده است و شاهد 
گراني اجاره خانه هستيم. مستاجران از وضع گراني بيش از حد 
اجاره خانه در تهران در عذابند، رسيدگي به مشکل اقتصادي 

مستاجران ضروري است.
حبیبی از تهران

جمع آوری معتادین
فکری به حال معتادين خيابان مولوی کنند. تمام زشتی 
ها و ناهنجاری هــا را در اين خيابان می شــود ديد. پارک 
هرندی را خلوت کردند، همه معتادين اعم از قاچاق فروش و 
معتاد و قمارباز را کوچ دادند به خيابان های اطراف مولوی و 
مشکاتی را برای اهالی محات ايجاد کرده اند. از مسئوان 

تقاضای رسيدگی به اين موضوع را داريم.
شریف از تهران 

حجاب 
فصل تابستان که می رسد هم ارگان ها و مسئوان از نحوه 
پوشش و برخورد با بدحجابی می گويند. البته اين درست است 
اما بايد برای برخورد با اين مساله ابتدا از طريق فرهنگ اقدام کرد 
و سپس به سمت برخورد پيش رفت. صرفا برخورد به تنهايی 
عامل بازدارنده نيست هر چند شايد در يک مقطع کارايی داشته 
باشد ما بايد روی فرهنگ اسامی بيش از گذشته متمرکز شده 

و کار کنيم.
عباسیان از تهران

وام ازدواج
برای وام ازدواج ابتدا ثبت نام اينترنتی نموده و پس از 
مشخص شدن بانک جهت تکميل مدارک به بانک ملت 
مراجعه نمودم، برای دو تا وام ۳۰ ميليونی و عليرغم اين 
همه اخبار و تبليغ جهت آسان گرفتن شرايط و ...پس از 
کلی دردسر سه تا ضامن ) دوتا کارمند ، يکی بازنشسته( 
معرفی نامه کســر از حقوق ، ســفته ۸۰ ميليون، انتقال 
حساب يارانه به بانک، حکم کارگزينی، فيش حقوقی و... 
وقتی که تکميل شد تازه يادشان آمده دو برگ چک هم 
بگيرند ، آيا اين بود شرايط آسان وام ازدواج، ۶۰ ميليون وام 
با کلی دردسر و ضامن و چک و سفته و ...اين است شرايط 

وام ازدواج آسان؟!
حقی از تهران 

جوابیه مترو
پيرو درج مطلبی در تاريخ 9۸/5/1۰ تحت عنوان موضوع 
تفکيک واگن ويژه بانوان به اطاع می رساند:يک و نيم واگن 
در اول و آخر قطارهای مترو به بانوان محترم اختصاص يافته 
و بقيه واگن ها، عمومی و متعلق به همه مســافران گرامی 
است. موضوع عدم حضور آقايان در واگن های ويژه بانوان، 
همواره در ايستگاه های مترو پيج و اطاع رسانی می شود و 
انتظار می رود که اين موضوع توسط کليه مسافران رعايت 
شــود تا بانوان در آرامش کامل از اين وسيله حمل و نقل 

عمومی استفاده کنند.
محسن محمدیان
مشاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل

آرمان ملی- سرویس اجتماعی: همه چيز از 
شکايت يک زن اصفهانی و انتشار رأی يکی از شعبات 
ديوان عدالت اداری، در فضای مجازی شروع شد و در 
چند روز اخير به سرعت اظهارنظرها درباره منع صدور 
گواهينامه برای زنان، فضای مجازی، رسانه ها و کل 
جامعه را تحت تاثير قرار داد. انگار جامعه نياز به اين 
رای داشت که دوباره مانند ورود زنان به ورزشگاه ها 
واکنش هيجانی نشان دهد. همه در مورد اين موضوع 
صحبت کردند، از سياستمداران و معاونت های ناجا 
گرفته تا مردانی که حتی يکبار رانندگی موتورسيکلت 
نکرده اند و در چند روز اخير فقط کافی بود يک متن 
چند کلمه ای در اين باره در فضای مجازی منتشر کنيد 
تا هزاران نفر زير آن متن، کامنت بگذارند و بگويند 
زنان بايد گواهينامه بگيرند! يکی از دستگاه هايی که 
بيشترين نقد در اين رابطه به آن صورت گرفت، نيروی 
انتظامی بود. در حالی که طبق قانون، نيروی انتظامی 
موظف به ارائه گواهينامه موتور سيکلت برای مردان 
است، مردم از اين دستگاه )با توجه به رای دادگاه ديوان 
عدالت اداری( می خواستند که به زنان نيز گواهينامه 
بدهد، البته نيروی انتظامی هم توضيح داده که رأيی 
که به نفع يکی از شاکيان نيروی انتظامی در موضوع 
رانندگی موتورسيکلت توسط زنان صادر شده، مربوط 
به همه نيست و چون آرای متناقض ديگری هم در اين 
زمينه صادر شده و شکايت از اين رای صورت گرفته، 

بايد منتظر تصميم شعبه تجديدنظر باشيم.
پليس راهور اعام کرد: به استناد تبصره ماده۲۰ 
قانون رســيدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 

1۳۸9، صدور گواهينامه رانندگی موتورســيکلت 
برای مــردان بر عهده نيــروی انتظامی جمهوری 

اسامی ايران است.
  موتورسواری زنان منافاتی با شرع ندارد

اما نايب رئيس کميسيون حقوقی و قضائی مجلس 
هم گفته موتورسواری زنان، مانند دوچرخه سواری 
آنها منع قانونی و شــرعی ندارد و می تــوان زنان را 
مستحق دريافت گواهينامه رانندگی موتورسيکلت 
دانست. محمد کاظمی با بيان اينکه ديوان عدالت 
اداری آيين نامه های مربوطــه را در صدور اين حکم 
مورد رسيدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود 
تشــخيصش اين بوده که بين زن و مرد در دريافت 
گواهينامه موتورســيکلت تفاوتی وجــود ندارد و 
همچنان که زنان می تواننــد گواهينامه رانندگی 
اتومبيل دريافت کنند در مــورد موتور هم به عنوان 
يک وسيله نقليه اين امکان وجود دارد، افزود: به نظر 
من رای شــعبه يک ديوان عدالت اداری درست و 
قانونی است. اگر اين رای در تجديدنظر تاييد شود 
قاعدتا قانونگذار مصلحت را پيش بينی کرده و ديگر 
راهنمايی و رانندگی نمی تواند در اين باره مصلحت 
سنجی کند. البته استفتائاتی از مراجع تقليد موجود 
است که در آن، نسبت به سوارشدن زنان بر وسيله 
نقليــه دارای دو چرخ )دوچرخه(، قائــل به فتوای 
»حرمت« شده اند. حجت ااسام مهدی مسائلی، 
نويسنده و پژوهشگر حوزه وحدت اسامی در اين 
زمينه اظهار کرده است: زنان محجبه بسياری در اين 
مورد شکوه و گايه داشتند که ما هم می خواهيم از 

اين نعمت استفاده کنيم، اما محروم مانده ايم.  برای 
اجرايی شدن موتورســواری زنان نياز به حکم مقام 

معظم رهبری و فتاوی علما داريم. 
  اصفهان یا کل کشور

محسن قائمی نسب، مديرکل حوزه رياست ديوان 
عدالت اداری نيز گفت: حکم صادرشده برای گواهينامه 
موتورسيکلت ســواری زنان که امروز در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد، رأی هيات عمومی اين 
ديوان نيست بلکه از ســوی يکی از شعبه های ديوان 
و با شــکايت يکی زن اصفهانی از پليس صادر شده 
است. مديرکل امور بانوان اســتانداری تهران درباره 
صدور حکم شــعبه ۳1 ديوان عدالــت اداری مبنی 
بر الزام پليس راهور به »صــدور گواهينامه رانندگی 
موتورسيکلت برای زنان«، بيان کرد: برخی مطالبات 
وجود دارند که ممکن اســت مطالبه قشر خاصی از 
زنان باشد که اگر توجه کردن به آن اخالی در نظم، 
اخاق عمومی و امنيت اجتماعی زنان و جامعه ايجاد 
نکند، اصرار بر ناديده گرفتن آن مطالبه چندان جالبی 
نيست.  ثريا شارقی افزود: موتورسواری زنان همانند 
ماشين سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده 
و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای 
تک سرنشين بسياری در سطح شهر تردد می کنند 
و اگر استفاده از موتورسيکلت  فرهنگسازی شود به 
نوعی به ترافيک کشور کمک می شود؛ ضمن اينکه اگر 
اين موضوع به فرهنگ تبديل شود، دوچرخه سواری 
زنان نيز فرهنگسازی می شود تا مقداری از مشکات 

ترافيکی کاسته شود.
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اگر در گذشته ای نه چندان دور بهره برداری تجاری از جنگل ها 
و قطع درختان باعث نگرانی کارشناســان حوزه منابع طبيعی و 
زيست محيطی می شد، امروزه آتش سوزی های مهيب، جنگل ها 
را به ســمت زوال و نابودی می برد. ســاانه 15 هزار آتش سوزی 
در جنگل های کشــور رخ می دهد و فقط در ايام تعطيات نوروز 
امسال، بيش از 15۰ هکتار از جنگل های شمال کشور قربانی سهل 
انگاری مسافران نوروزی شــد که اين تنها بخشی از آمار کشوری 
است.  متاسفانه بی احتياطی و ناآگاهی مردم آتش به جان جنگل ها 
انداخته و مردم فقط به بهانه يک روز تعطيل يا خوردن يک کباب 
و چای زغالی  آتشی به پا کرده و به جان طبيعت می افتند. شايد به 
خاطر همين اســت که آمارها حکايت از سهم 95 درصدی عامل 
انســانی در حريق جنگل ها دارد، گرچه بررسی های کارشناسی 
نشان می دهد حدود 7۰ درصد از اين 95 درصد سهوا بوده که اين 
خود يک آمار فاجعه به حساب می آيد. خسارات ناشی از آتش سوزی 
در جنگل های ايران هر سال رو به افزايش است و کمبود تجهيزات 
برای اطفای حريق در هنگام حادثه عامل تشــديد کننده اين امر 
است ، مسأله ای که همواره از ســوی ادارات کل حفاظت محيط 
زيست کشور مطرح شــده و با توجه به وضعيت بودجه ای کشور 
امکان رفع آن به اين سرعت ممکن نخواهد بود. روشن کردن آتش 
توسط چوپان ها، روشن کردن آتش توسط مسافران در جنگل و يا 
انداختن سيگار در عرصه ها در ايجاد يک آتش سوزی در مراتع و يا 
جنگل ها هميشه نقش دارد، اما مهمترين راهکار برای غلبه بر آن 
آموزش و فرهنگ سازی اســت. ما بايد نگاه خوب به طبيعت را در 
بين مردم جامعه رواج دهيم چون مشارکت همه جانبه مردم در 
حراســت از عرصه های جنگلی بسيار مهم اســت. همان طور که 
مشارکت همه جانبه مردم باعث شد يک روزی ذره ای از خاک ايران 
به دست دشمن نيفتد، پس اين موضوع نيز کار سختی نيست و بايد 
مشارکت را در مسير حفاظت از جنگل های کشور به کار بگيريم. 
يکی از دايلی که موجب شده تا تخلف در عرصه های منابع طبيعی 
اتفاق افتد و اين عرصه دچار تخريب شود، مشکل بستر و کمبود 
زيرساخت های ما است. در خيلی از حوزه ها جزيره ای عمل می کنيم 
و اجازه نمی دهيم در برنامه ای مدون مقدمات حصول نتيجه بهتر را 
فراهم کنيم. بخشی نگری در درون و بيرون سازمان ها باعث شده تا 

هر روز آسيب بيشتری به طبيعت و عرصه های طبيعی وارد شود.

یــادداشـــت

رئيس کميسيون محيط زيست و 
خدمات شهری شورای شهر تهران، از 
پلمب واحدها و پاساژهای پرخطر در 
بازار تهران خبر داد. به گزارش مهر، 
زهرا صدراعظم نوری، با اشــاره به 
اينکه بازار تهران يکی از محل هايی 
است که ضريب ريسک باا و ايمنی 
بسيار پايينی دارد، اظهار کرد: بازار 
تهران ظرفيت بروز حادثه و خطر را 
در هر لحظه دارد و در اين ميان جان 
و مال بسياری از افراد به خطر می 
افتد. وی با بيــان اينکه بازار تهران 
يکی از قديمــی تريــن بازارهای 
ايران اســت، اضافه کرد: اين مکان 
به لحاظ تاريخی حايز اهميت است 
و بخشی از هويت تهران به آن گره 
خورده است. از طرف ديگر، بخشی 
از اقتصاد کشور در بازار تهران رقم 
می خورد و در آنجا داد و ستد صورت 
می گيرد. صدراعظم نوری با اشاره به 
جميعت زياد در حال تردد و ساکن 
در بازار تهران عنــوان کرد: انتظار 
و اقتضا اين اســت که ايمنی بازار 
به صورت جدی مــورد توجه قرار 

گيرد و برای آن برنامه ريزی شود. 

پلمب پاساژهای 
پرخطر 

 فرمانــده ناجــا تاکيــد کرد 
که برخــورد پليــس بــا هرگونه 
هنجارشکنی براساس قانون انجام 
می شــود. سردار حســين اشتری 
درباره اينکه به نظر می رسد پليس 
در برخورد با بدحجابــی برخی از 
چهره های شناخته شده در جامعه 
نظيــر هنرمنــدان و ... متفاوت از 
ديگر شــهروندان عمل می کند، 
گفت: بر اساس قانون ما با هرگونه 
هنجارشــکنی برخورد می کنيم. 
برای ما فرقی نــدارد که ناهنجاری 
مربوط به چه کسانی و از سوی چه 
کسانی انجام شده باشد، چرا که ما 
سعی می کنيم قانون را بدون در نظر 
گرفتن جايگاه افراد اجرا کنيم. برای 
ما فرقی ندارد که هنجارشــکنی از 
سوی چه کسانی انجام شده باشد، 
در مواردی هم که ازم باشــد ما با 
هماهنگی دستگاه قضائی اقدامات 

خود را انجام خواهيم داد.

مديرکل امور کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزيستی کشــور با بيان 
اينکه در استان تهران 17 متقاضی 
فرزندخواندگی بــرای يک کودک 
وجود دارد، ادامه داد: اين در حالی  
اســت که ميانگين کشــوری 1۰ 
متقاضی برای يک کودک اســت. 
سيد منتظر شبر، با بيان اينکه سامانه 
فرزند خواندگی به شکل پايلوت در 
تهران اجرا شده اســت، افزود: اين 
طرح موفقيت آميز بــود، اما برخی 
نواقص نيز وجود داشــت. در حال 
حاضر نيز بنا داريم تــا اين طرح را 
با دستور رئيس سازمان بهزيستی 
کشور به شکل کشوری اجرا کنيم. 
کارهای اوليه مربوط به جزئيات اين 
ســامانه و محتوای آن انجام شده 
اســت و تاش می کنيم تــا پايان 
مردادماه آن را رونمايی کنيم. وی 
اشاره به اينکه سال گذشته 1۴۰۰ 
کودک به فرزندخواندگی پذيرفته 
شدند، اظهار کرد: اين کودکان نيمی 
دختر و نيمی پسر بودند اما تمايل 
برای سرپرســتی فرزنــدان دختر 
بيشتر است. به دليل افزايش مدت 
زمان انتظار نيز خانواده ها سرپرستی 

فرزند پسر را می گيرند.

واکنش ناجا به 
سلبریتی های بدحجاب

۱۷ متقاضی به ازای یک 
کودک

سال سوم
a شماره 5۱0 r m a n m e l i . i r

اظهارنظرها درباره رأی دیوان عدالت اداری ادامه دارد
جامعه خواهان صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان

اخبار کوتاه
 قطع مستمری

 طاق های صوری
آرمان ملی: مدير کل امور فنی مستمری های 
ســازمان تامين اجتماعی گفت: پس از پيگيری و 
بازرسی های انجام شده، مشخص شد که تعدادی از 
افرادی که پس از طاق برای دريافت مستمری به 
تامين اجتماعی مراجعه کرده اند، طاق های صوری 
داشته اند و به همين دليل مستمری آنها قطع شد. 
سيد محمد علی جنانی افزود: در تامين اجتماعی 
اگر پدر و مادری از هم طاق بگيرند، فرزند دختر 
اگر شــغلی نداشته باشد يا شــوهر نداشته باشد، 
می تواند حقوق پدرش را دريافت کند. اين مساله 

باعث افزايش طاق های صوری می شود.
 

تعیین تکلیف گود برج میاد 
 مهر: عضو شورای اسامی شهر تهران گفت: 
پس از ۳بازديــدی که از گود مياد انجام شــد 
و ارائه ســه برداشــت فنی تصميم گرفته شد تا 
)چهارشنبه( تصميم مشــترکی توسط نماينده 
شهرداری و نماينده بنياد تعاون گرفته شود. زهرا 
نژادبهرام افزود: بايد مشخص شود آيا اين گود تا 
سال 9۸ ايمن است يا خير. نياز به چه اقداماتی 
دارد و برنامه کوتاه مدت و بلندمدت و برنامه های 

فنی خود را در خصوص اين گود ارائه کرد.
 

 وام ازدواج جوانان 
را بدهکار می کند

آرمان ملی: معاون جوانــان وزارت ورزش 
و جوانان افزايش مبلــغ وام ازدواج را برای حل 
مشکل جوانان کافی ندانســت و گفت: براساس 
آخرين گزارش های بانک مرکزی، بســياری از 
جوانان اعــام کرده اند امکان پرداخت اقســاط 
وام ۳۰ ميليون تومانــی را ندارند. محمدمهدی 
تندگويان افزود: باا بردن اين مبلغ ديگر کمکی 
به جوانان نمی کند، چرا که بايــد هرماه حدود 
يک ميليون تومان قسط پرداخت کنند. می خواهم 
به قانونگذار اين هشــدار را بدهــم که حتی اگر 
مجلس  ســال بعد هم  مبلغ وام را افزايش دهد، 
وقتی جوان نمی تواند قسط وام را پرداخت کند، 

کمکی به افزايش آمار ازدواج نخواهد کرد. 
 

 ساماندهی موتورسیکلت ها
 »ZEZ«  با 

ایســنا:  مديرعامل ســازمان حمل و نقل 
و ترافيــک شــهرداری تهــران ســاماندهی 
 »ZEZ« موتورسيکلت ها را شرط ازم اجرای طرح
منطقه فاقد آايندگی در محدوده مرکزی شهر 
دانســت. يوســف حجت اظهار کرد: براساس 
برنامه ريزی های صورت گرفته قــرار بود بعد از 
اجرای موفقيت آميز طرح LEZ، طرح»ZEZ« در 
منطقه مرکزی شهر به خصوص بازار اجرايی شود، 
اما هنوز زمينه های اجرايی اين طرح فراهم نشده 
است. وی با بيان اينکه براساس اين طرح ميزان 
انتشــار آايندگی در مناطق اجرای طرح بايد 
به عدد صفر برســد، اظهار کرد: در اين محدوده 
بايد همه خودروهــا اعم از اتوبوس، ســواری، 

موتورسيکلت و غيره برقی باشد.
 

 اصاح قوانین حفاظت 
از حیات وحش 

آرمان ملی:  عضو کميسيون قضائی مجلس 
با تاکيد بر اينکه حتی مسئوان کان کشور بايد 
در مورد حيــوان آزاری ها عکــس العمل جدی 
نشان دهند از دولت خواستار ارائه ايحه مقابله 
با حيوان آزاری به مجلس شد. بهمن طاهرخانی 
گفت: متاسفانه حقوق حيوانات در کشور رعايت 
نمی شود و به دليل نبود آموزش، شاهد آزار و اذيت 
حيات وحش از سوی برخی افراد ناآگاه هستيم 
که نياز است حتی مسئوان کان کشور در مورد 
حيوان آزاری ها عکس العمل جدی نشان دهند. 
تغيير اقليم ناشی از تجاوز و تعدی بشر به طبيعت 
است و بايد قوانين دقيق و محکمی برای حفاظت 

از حيات وحش و محيط زيست تصويب شود.
 

 هزار زن معتاد متجاهر
 در تهران

ایلنا: دبير شــورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان تهران با بيان اينکه آماری از زنان 
معتاد متجاهر منع پذيرش وجود ندارد، از ايجاد 
يک مرکز جديد ماده 1۶ بــرای نگهداری زنان 
معتاد متجاهر خبر داد. محمدعلی اسدی گفت: 
يکــی از ۶ مرکز بهاران که از طريق شــهرداری 
تهران به سازمان بهزيستی واگذار شده است قرار 
است به مرکز ماده 1۶ و برای نگهداری معتادان 
متجاهر زن تبديل شــود. حدود هزار زن معتاد 
متجاهر در تهران وجــود دارد و در حال حاضر 
با اضافه شــدن اين مرکز جديد در حدود ۴۰۰ 

ظرفيت برای اين زنان معتاد متجاهر داريم.
 

آخرین خبر از حذف کنکور 
تسنیم: عضو کميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با بيان اينکه در اين کميسيون در حال 
تدوين طرحی درباره حذف کنکور هســتيم، 
گفت: پيش از اين مرکــز پژوهش های مجلس 
پيش نويس طرحی درباره کنکور را تدوين کرده 
و به کميسيون ارائه داد که در حال کار بر روی 
آن هســتيم. جبار کوچکی نژاد ادامه داد: پس 
از سرکشــی نمايندگان به حوزه های انتخابيه 
خود، اين طرح را نهايی و در کميسيون مطرح 
می کنيم و اگر در کميسيون مصوب شود آن را 
برای بررسی بيشتر به صحن علنی پارلمان ارجاع 
می دهيم. نمايندگان مجلس اعتقاد دارند بايد 
کنکور تجميع و پذيرش و ســنجش دانشجو از 

يکديگر جدا شود.

آرمان ملی- وحید استرون: تهران با ثبت رکوردی جدید در فرونشست زمین، روزانه یک میلی و ساانه 36 سانتی متر نشست می کند 
و هم اینک به علت برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، مناطق ۱6، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ با فرونشست گسترده زمین روبه رو شده اند. در 
سال های گذشته مسئوان خطر فرونشست زمین که از دشت های جنوب شهر تهران هر روز به برج ها و بافت فرسوده و متراکم این 
کانشهر نزدیک تر می شود هشدار داده اند، اما ظاهرا روند فرونشست تا فروریزش زمین ادامه دارد و باید در انتظار فاجعه ای مانند 
انفجار مهیب در منطقه شهران بود. حادثه ای که به دلیل فرونشست و جابه جایی خاک، لوله ۱۹ اینچی گاز شکسته شد و نشت گاز در 
زیر زمین باعث فوران آتش در انتهای خیابان یکم شهران شد. بنا به گفته کارشناسان این لوله های ۱۹ اینچی گاز در 4۰۰ نقطه شهر 
تهران وجود دارد و این تنها یکی از خطرات فرونشست زمین در پایتخت است. با این حال عوامل اصلی پدیده فرونشست زمین 
برداشت مازاد آب از منابع زیرزمینی و به تبع آن فرسایش خاک است، همان طور که  سیدحسن رضوی مدیرعامل جدید شرکت آب 
منطقه  تهران گفته است: ۲۰ درصد از جمعیت ایران که در تهران ساکن هستند، در معرض فرونشست گسترده زمین قرار گرفته اند 

و برداشت های بی   رویه آب از منابع زیرزمینی اطراف پایتخت به زودی به یک بحران جدی مبدل خواهد شد.

آمارها نيز سرعت فرونشســت زمين را در دشت 
ورامين را نشــان می دهند به طوری که ساانه 1۳ 
سانتيمتر، بخشی از پاکدشت و پيشوا ۲5 سانتی متر، 
شهرری ۲5 سانتيمتر، دشــت تهران 17 سانتيمتر 
و در شهريار به ۳۶ ســانتی متر رسيده و کل استان 
تهران به طور متوسط روزانه يک ميلی متر نشست 
می کند، با توجه به اين آمارها، اسامشهر، کهريزک، 
شهريار، چهاردانگه، صبا شهر و نسيم شهر در معرض 
بيشترين فرونشست زمين قرار دارند که با توجه به آمار 
جمعيتی اين مناطق حدود سه ميليون نفر در آنجا 
زندگی می کنند. از سوی ديگر فرونشست زمين های 
نيروگاه های برق و ريل قطارها را نيز با خطر جدی قرار 
داده و  ۲5 کيلومتر از مسير کمربندی آزادگان، ۲۸ 
کيلومتر از آزادراه تهران- قم و ۲1 کيلومتر از آزادراه 

تهران- ساوه با خطر فرونشست روبه رو هستند. 
  لزوم اسکن دائمی خیابان ها 

با اين اوصاف شهر تهران به صورت جدی با خطر 
فرونشست زمين و ايجاد فروچاله ها مواجه است و هر 
چند وقت يک بار نمونه ای از اين مساله در نقطه ای 
از شــهر از جمله در اتوبان ها و معابر اصلی شهر رخ 
می دهد، امری رئيس کميته عمران شورای شهر تهران 
آن را ظرفيتی برای به وجود آمدن يک بحران می داند. 
افشين حبيب زاده به »آرمان ملی« می گويد: تنها چاره 
برای شناسايی حفره های زير زمين در تهران اسکن 
مستمر خيابان های اصلی و فرعی تهران است، اکنون 
دستگاه های ثابت اسکن در شهر تهران وجود دارد، 
اما اين دستگاه ها نياز ما را برطرف نمی کند، زيرا بايد 
به وسيله اسکن متحرک نقاط بحرانی و خطرآفرين 
شهر به صورت مستمر پايش شود. وی ادامه می دهد: 
متاسفانه دستگاه های متحرک برای اسکن شهر تهران 
وجود ندارد و از سال گذشته برای خريد اين دستگاه ها 
اقدام شده اما هنوز خريداری نشده است و بارها هم 
در اين باره تذکر داده ايم. تا زمانی که اين دستگاه ها 

خريداری نشود همچنان مشکل فرونشست زمين 
برای شــهر تهران وجود دارد و احتمال دارد که هر 
لحظه بخشی از زمين فرونشست کند که اين موضوع 
برای شــهر تهران خطرناک است. چندی پيش نيز 
دکتر علی بيت الهی، دبيــر کارگروه ملی مخاطرات 
طبيعی اعام کرد که طبق برآوردها در شهر تهران 
حدود سه ميليون نفر در معرض مخاطرات ناشی از 
فرونشســت و فروريزش زمين هستند. او همچنين 
اظهار کرد: اين روزها پديده فروريزش در شهر تهران 
در منطقه 1۲ و مناطق جنوبی تهران بســيار ديده 
شده است. علت ايجاد اين پديده آب شستگی توسط 
رگه های آب زيرزمينی، قنات های قديمی محافظت 
نشده، ارتعاشات ترافيکی و... است. همين طور يکی از 
دايلی که خيابان مولوی دچار اين خطر شده است 
ارتعاشات ناشی از خطوط مترو در اين محدوده است. 
بيت الهی با بيان اينکه در مناطق 17، 1۸، ۲۰ و شهر 
ری، مناطقی مانند پاايشگاه نفت جنوب تهران پديده 
فرونشست زمين ديده می شود گفت: علت اصلی اين 
پديده پايين رفتن سطح آب زيرزمينی است. زمانی 
که آب موجود در ابه ای مواد خاک زير زمين بر اثر 
مصرف بی   رويه، حفر چاه های بی   رويه پايين می رود 
دانه های خاک به يکديگر فشرده می شود و چون در 
گذشته ميان آنها آب وجود داشته اما حاا در ميان آنها 
يک فضای خالی وجود دارد، زمين به صورت تدريجی 
دچار فشار شده، پايين رفته و نشست می کند؛ اما اين 
اتفاق قابل مشاهده نيســت و ما از طريق دستگاه ها 
متوجه اين موضوع می شويم. برای مثال در منطقه 
جنوب تهران شرايط زمين به صورت ساانه حدود ۲۰ 
تا ۲۴ سانتيمتر در ابعاد وسيعی پايين می رود، اگر اين 
نشست در مدت زمان طوانی اتفاق افتاده بيفتد زمين 
طی مدت سی سال حدود شش متر پايين می رود که 
اين اتفاق منجر به ترک خوردگی ساختمان، لوله های 
گاز، نفت، فاضاب، خم شدن خطوط راه آهن و ايجاد 

شکاف های تدريجی می شود.
 ریزش قنات ها 

نماينده تهران، ری، شــميرانات، اسامشهر و 
پرديس نيز به »آرمان ملی« گفت: مديريت معضل 
فرونشست تهران نيازمند شکل گيری و توجه به نظام 
جامع مديريت شهری است. عبدالرضا هاشم زايی با 
هشدار نسبت به اينکه فرونشست زمين جان و مال 
شهروندان تهرانی را تهديد می کند، تصريح کرد: 
متاسفانه نظام جامع مديريت نه تنها در تهران بلکه 
در تمامی کانشهرهای کشور وجود نداشته و باعث 
عدم مديريت چنين آســيب هايی شده است. وی 
خشکی قنات ها و انجام پروژه های عمرانی مترو و 
احداث ساختمان های بلندمرتبه در اطراف قنات ها، 
مصرف بی   رويه آب های زيرزمينی و عدم تکميل 
شبکه فاضاب و تعلل در ايجاد آن را از جمله عوامل 
موثر در پديده فرونشست زمين پايتخت دانست و 
اظهار کرد: بسياری از چاه های فاضاب که  به صورت 
غيرمجاز حفر شــده اند داخل قنات ها رها شده و 
زمينه فرونشست زمين را فراهم آورده است. سيستم 
فاضاب پايتخت تکميل نشده و به جای فاضاب، 
چاه های مختلفی حفر شده که باعث نشست بيشتر 
زمين می شود.او همچنين خاطرنشان کرد: اگرچه با 
راه اندازی و تکميل سيستم شبکه فاضاب پديده 
فرونشست تاحدودی کنترل می شود، اما آب های 
سطحی که در نقاط مختلف جاری هستند با ورود 
به قنات ها، نشست زمين را شدت می بخشد. بايد 
از احداث ساختمان های بلندمرتبه و همچنين انجام 
پروژه های عمرانی در اطراف قنات ها خودداری کرد. 
مديريت معضاتی مانند فرونشست زمين در تهران 
نيازمند شکل گيری و توجه به نظام جامع مديريت 
شهری است؛ اگر مسئول مديريت يکپارچه مشخص 
شود تا حدودی می توان مشکات شهری پايتخت 

را حل کرد.

 آتشی که
 به جان جنگل ها می افتد

سرهنگ قاسم  سبزعلی
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها

    هر روز یک میلی متر از قد پایتخت کوتاه  تر می شود

3 میلیون تهرانی در معرض فرونشست زمین
    اسامشهر، کهریزک، شهریار، صبا شهر و نسیم شهر در خطر فرونشست قرار دارند



با نگاهی گذرا به تبلیغات گسترده کارآفرینی 
و یــا کار در منزل به این مهم دســت می یابیم که 
برخی آگهی دهنده ها با دریافت مبلغی پول هرچند 
اندک اقدام به جذب نیروی کار می کنند که البته در 
بسیاری از موارد به بهانه های واهی تنها پول اولیه 
بابت آموزش از آنها گرفته می شود و در مقابل کاری 
برای آنها ارســال نمی شــود که این خود می تواند 
مصداق صریح کاهبرداری و سوءاستفاده از افراد 

جویای کار باشد.
 تبلیغات اغواگر 

متاسفانه چندسالی است که شاهد رواج بیش 
از اندازه تبلیغات کار در منزل در برخی شبکه های 
اجتماعی هستیم؛ مشاغلی که تنها با دریافت مبالغی 
هرچند اندک از تعداد بسیاری از افراد جویای کار 
هســتند و در مقابل هنگام ارســال کار با ایرادات 
غیرواقعی از واگذاری کار به آنها ســر باز می زنند 
که این مهم با توجه به حجم بســیار گسترده افراد 
ثبت نام شــده می تواند مبلغ هنگفتی باشد. شگرد 
این نوع از کاهبرداران بدین شــکل است که در 

ابتدا مبالغی به عنوان حق عضویت یا شــرکت در 
کاس های آموزشــی دریافت می کننــد و بعد از 
مدتی به بهانه خرید مواد اولیه وجوه دیگری را اخذ 
می نمایند. اما کارجویان بعد از اتمام کار موردنظر و 
ارائه آن به کارفرما برای دریافت حق الزحمه خود، با 
این بهانه از سمت کاهبرداران مواجه می شوند که 
کار یا محصول ارائه شده کیفیت مناسب را نداشته و 
از تحویل گرفتن آن سر باز می زنند. در واقع به علت 
اینکه افراد زیادی در ســطح جامعه جویای شغل 
هستند و تعدادی از آنها مشکاتی دارند که ترجیح 
می دهند به صورت پاره وقــت و در منزل فعالیت 
داشته باشند، نسبت به این موضوع اشتیاق نشان 

داده و برای کسب درآمد اقدام می کنند.
 زنان؛ بیشترین مالباختگان 

آنچه مسلم است متاسفانه بسیاری از مالباختگان 
این نوع از کاهبرداری ها را بیشــتر زنان تشکیل 
می دهند که تمایل دارند در کنار خانه داری بتوانند 
کمک خرج زندگی نیز باشند. از این رو به راحتی به 
آگهی های کار در منزل اعتماد می کنند و اقدام به 

واریزکردن مبلغی به حساب شخصی فردی با عنوان 
مدیریت مجموعه تنها به بهانه ارسال مواد اولیه و یا 
فیلم های آموزشی و همچنین بازگرداندن پول پس از 
سفارش اول می کنند، این در حالی است که متاسفانه 
در بسیاری از موارد این مبالغ نه تنها بازگشت داده 
نمی شود بلکه به بهانه های واهی کار فرد نیز مورد 
قبول قرار نمی گیرد که این خود جای بسی تأمل 
دارد. از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد متاسفانه 
به دلیل پایین بودن مبالغ و همچنین اینکه بسیاری 
از مالباختگان را زنان تشــکیل می دهند هیچ گاه 
شــکایتی علیه کاهبرداران صورت نمی گیرد که 
این خود می تواند عاملــی تاثیرگذار برای رواج این 
نوع کاهبرداری ها با  طعم کاریابی باشــد، چراکه 
انتظار می رود با شکایت و یا انجام آموزش های ازم 
مانع از فعالیت هرچه بیشتر افراد سودجو شد تا شاید 
از این طریق زنان کمتری از نظر مالی و یا زمانی مورد 

سوءاستفاده قرار بگیرند.
 اهمیت نظارت و اطاع رسانی 

بدیهی است نبود نظارت کافی بر انجام تبلیغات 

در سایت ها و یا روزنامه ها را می توان یکی از مهمترین 
دایل رواج قارچ گونه تبلیغات گسترده کار در منزل 
دانست، چراکه طی چندسال گذشته و با وجود آمار 
به نسبت باای شکایت از این نوع کاهبرداری ها 
هنوز آگهی هایی با مضمون کار در منزل و آموزش 
به چشم می خورد و متاسفانه هنوز افراد به این نوع 
آگهی ها اعتماد می کنند که این خود می تواند نشان 
از عدم اطاع رسانی کافی باشد، چراکه انتظار می رود 
در سایه اطاع رســانی و همچنین مقابله جدی با 
این دسته از افراد دیگر بساط این نوع سودجویی ها 
برچیده شود. باید به خاطر داشت ادامه داشتن این 
روند خود می تواند اعتماد اجتماعی را نیز تحت تاثیر 
قرار دهد؛ اعتمادی که در صورت از دســت رفتن 
آسیب های اجتماعی بسیاری را نیز به دنبال خواهد 

داشت.
 ایرادات واهی برای ردکردن متقاضیان

شایان ذکر است که متاسفانه در بسیاری از موارد 
باوجود اینکه کار ارسالی افراد متقاضی با مشکلی 
مواجه نیست، افراد سودجو سعی بر گرفتن ایرادات 
بی مورد از کار می کنند؛ ایراداتی که متاســفانه در 
برخی از موارد توســط خود آنها بر روی کار اعمال 
می شود. به عنوان مثال برش هایی که توسط دستگاه 
لیزر خورده می شود از فرد متقاضی کار می خواهند 
که این خود به یقین به دقت و ظرافت دستگاه لیزر 
نخواهد بود، همچنین در صورت نیافتن ایراد از کار 
متقاضی نیز با مخدوش کردن کار و عکس گرفتن از 
آن و همچنین ارسال ایرادات به فرد متقاضی سعی 
بر توجیه سوءاســتفاده خود دارند که این موارد را 
می توان در زمره روش های نوین کاهبرداری افراد 

سودجو عنوان کرد.
 استخدام به همراه آموزش

 یکی دیگر از نکات قابل توجه در آگهی های کار 
در منزل را می توان استخدام به همراه آموزش عنوان 
کرد، چراکه در بسیاری از این آگهی ها سی دی های 
آموزشــی نیز برای فرد متقاضی ارسال می شود؛ 
آموزش هایی که نه تنها از کیفیت تصویری باایی 
برخوردار نیستند بلکه تمام موارد و نکات کار در آن 
آموزش داده نشده که این نیز می تواند مصداق صریح 

سوءاستفاده از افراد به دنبال کار باشد. 
 در نهایت...

باید یادآور شــد کــه در این نــوع از آگهی ها 
در روزنامه ها و یا ســایت های رسمی و همچنین 
کانال های کاریابی نمی تواند مبین قانونی بودن آنها 
باشد. بنابراین انتظار می رود افراد قبل از واریز هرگونه 
مبلغی برای این سودجویان نسبت به کار اطمینان 
ازم را کسب کنند در غیر این صورت به یقین به دام 
کاهبرداران خواهند افتاد؛ هرچند انتظار می رود که 
مسئوان نیز با انجام نظارت های ازم و همچنین 
اعمال قوانین سختگیرانه تا حد زیادی مانع از فعالیت 

افراد سودجو به بهانه کاریابی شوند.

یادداشت
نقش رسانه ها در کاهش مسائل 

حمل ونقل شهری
 

رشــد اقتصادی بــدون وجود سیســتم های 
کارای حمل ونقل میســر نیســت. کانشهرهای 
مهــم اقتصــادی دنیــا از توکیو و شــانگهای در 
شــرق آســیا گرفته تا لندن و پاریس در اروپا، از 
سانتیاگو و مکزیکوســیتی در آمریکای اتین تا 
نیویورک و تورنتو در آمریکای شمالی، هم دارای 
سیستم های حمل و نقل پیشــرفته هستند و هم 
سیاست های پیشــرفته. حمل ونقل موفق، نتیجه 
ترکیب ســخت افزار خوب )زیرساخت( و نرم افزار 
خوب )مدیریت( اســت. بدون سخت افزار مناسب 
توسعه ممکن نیســت و بدون نرم افزار خوب این 
توســعه پایدار نیســت. محدودیت های طبیعی، 
مثل محدودیت کیفیت هوای قابل استفاده توسط 
انسان ها، محدودیت منابع آب، محدودیت زمین 
و... واقعیت های برنامه ریزی هستند. مسائل مربوط 
به بخش حمل ونقل شــهری و حومه ای شــامل 
ازدحام، مصرف بی رویه منابع سوخت های فسیلی 
و به تبع آن آلودگی هــوا، آلودگی صوتی، تلفات و 
خســارات رانندگی، معضات اجتماعی ناشی از 
نابرابری در دسترســی به خدمات و فرصت ها و... 
نیز مثل حوزه آب، تنها با سخت افزار مناسب قابل 
حل نیســت. بنابراین بدون تبیین سیاســت ها و 
روش های مدیریت تقاضا نمی توان به صورت پایدار 
مسائل را کاهش داد. از طرفی برای غلبه بر مشکل 
ازدحام، نمی توان تا ابد به افزایش عرضه )تعریض 
معابر و اضافه کردن طبقــات آنها( پرداخت، از این 
رو نیاز است با اســتفاده از روش هایی، تقاضا را به 
سمت زمان ها و مکان ها و شیوه های حمل کاراتر 
هدایت کرد. اما این هدایت همیشــه ساده و مورد 
پذیرش عموم جامعه نیست. اختصاص یک یا دو 
خط از یک خیایان مهم شــهری بــه حمل و نقل 
عمومی در قابــل خط ویژه اتوبــوس یا به صورت 
 ،)BRT( پیشرفته تر سامانه اتوبوســرانی تندرو
قیمت گــذاری محدوده طرح ترافیــک یا کنترل 
آلودکی هوا، قیمت گذاری پارکینگ های حاشیه ای 
و سیاست های شــبیه به اینها که امتحان خود را 
در نقاط مختلف دنیا پس داده اند و سیاســت های 
ابداعی مثل تردد نوبتی و اختصاص سهمیه تردد 
به وســایل )مثل طرح زوج یا فرد و یا طرح جدید 
کنترل آلودگی هــوا( همگی در اجرا با اینرســی 
روبه رو هستند. در این نوشته موضوع بحث میزان 
کارایی و موفقیت و عادانه بودن این سیاســت ها 
نیست؛ فارغ از میزان کارایی آنها همیشه تغییر و 
اعمال سیاست های جدید با اینرسی روبه رو است. 
سوال اینجاست که چگونه بر اینرسی سیاست های 
درست و کارا در میان شــهروندان غلبه کنیم؟ یا 
به عبارت دیگــر چگونه جامعه را بــرای پذیرش 
سیاست های ســخت گیرانه - که پایداری توسعه 
را فراهــم می کند- آماده کنیــم؟ چالش پذیرش 
عمومی سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل 
چیســت؟ پذیرش ســختی در کوتاه مدت برای 
تضمین آسایش بلندمدت نیاز به رشدیافتگی دارد. 
رشــدیافتگی جامعه، نیاز به درک افراد از منافع 
عمومی در کوتاه مدت و بلندمــدت دارد. تراژدی 
منابع عمومی مثل بحــران آب و بحران آلودگی 
هوا نیاز به درک ابعاد یــک پدیده پیچیده جمعی 
دارد. نقش رســانه ها در افزایــش درک عمومی 
نســبت به ماهیت و عواقب تصمیمــات در مورد 
یک سیســتم اجتماعی مهم است. رسانه ها اعم از 
مکتوب، صداوسیما و رسانه های موجود در فضای 
مجازی نقــش مهمــی در آگاهی افزایی عمومی 
دارند. واضح اســت که هیچ کس از محدودشدن 
استقبال نمی کند، محدودشدن در تضاد با منفعت 
کوتاه مدت مصرف آزادانه است، ولی اگر من بدانم 
که محدودشــدن مصرف مــن می تواند تضمینی 
برای پایداری این مصرف باشــد و ببینم رسانه ها 
در این مورد صحبت می کنند و ســایر شهروندان 
هم چه موافق و چه مخالــف، گفت وگو می کنند 
و در نهایت به رغم اینکه ممکن اســت کاما قانع 
نشــوند ولی می پذیرند که برخــی محدودیت ها 
ممکن است در بلندمدت به نفع جامعه باشد، آنگاه 
امکان پذیرش و همراهی با طرح ها افزایش می یابد.

در میان رسانه ها، صداوســیما هنوز نقش اصلی و 
تعیین کننده ای را بر عهــده دارد. به خصوص در 
مورد مسائل حوزه عمومی جا دارد که صداوسیما 
با ترتیب دادن مناظره ها، تهیه گزارش ها، حمایت 
از ساخته شــدن مســتندها، ارائه توصیه هایی به 
برنامه سازان و تهیه کنندگان فیلم و سریال مباحثی 
را با استفاده از ابزار هنر برای آگاهی افزایی جامعه 
مورد اســتفاده قرار دهد. به عنــوان مثال موضوع 
تخلفات موتورسوارن در شهرها به خصوص در شهر 
تهران بسیار مهم است ولی نویسنده کمتر مطلبی 
در مورد آن از این رســانه دیده است. در سال های 
گذشته حجم محتوای تولیدشــده و نمایش داده 
شــده در موضوعات حوزه حمل ونقل که بیشــتر 
مربوط به فرهنــگ ترافیک بود گســترده تر بود 
ولی ظاهرا باوجود توســعه کمی تعداد کانال های 
تلویزیونی و به تبع آن عرصه گسترده تر در اختیار 
صداوســیما، از کمیت برنامه های مربوط به حوزه 
حمل ونقل کاســته شده اســت. به نظر می رسد 
صداوسیما باید فراتر از مسائل جناحی به موضوعات 
عرصه عمومی -که فارغ از اینکــه هر دولتی و هر 
شورای شــهری با هر گرایش سیاسی مسئولیت 
داشته باشد برای عامه مردم دغدغه است- بپردازد. 
نیاز اســت تا گروه های خبره کارشــناس در کنار 
برنامه ســازان حرفه ای در کنار هم قــرار بگیرند 
تا محتوای مناســب با شکل مناســب در اختیار 
شــهروندان قرار بگیرد تا شهروندان بیش از پیش 
برای مواجهه با روش های جلوگیــری از تراژدی 
منابع عمومی آماده شوند. هرچند فرصت هایی از 
دست رفته ولی با این حال هنوز هم نیاز شدیدی 
به توســعه آگاهی جامعه در مسائل حوزه شهری 

به خصوص حمل ونقل وجود دارد.

 آرمان ملی - سرویس اجتماعی: با توجه به افزایش آمار بیکاری در جامعه و همچنین نامناسب شدن شرایط اقتصادی 
شاهده راه اندازی کانال ها و یا پیج هایی در شبکه های اجتماعی با مضمون »کارآفرینی« و یا »کار در منزل« هستیم که 
این خود می تواند برای افراد جویای کار بسیار وسوسه کننده و فریب دهنده باشد، این در حالی است که متاسفانه در 

بسیاری از موارد شاهد سوءاستفاده افراد سودجو در این زمینه هستیم. 
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وضعیت بارش ایران در پاییز ۹۸
رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی وضع بارش ایران را در دوماه 
باقیمانده از تابستان و پاییز امســال پیش بینی کرد و از افزایش 
نیم تا دو درجه ای دما نســبت به نرمال طی ســه ماه آینده خبر 
داد. ایمان بابائیان با اشــاره به وضعیت بارش ایران در مردادماه 
امسال اظهارکرد: در ماه جاری به دلیل تداوم فعالیت امواج شرقی 
در نیمه جنوبی کشــور و فاز مثبت دورپیوند دوقطبی اقیانوس 
هند، میانگین بارش در سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در 
محدوده نرمال تا بیش از نرمال در نوسان است. وی ادامه داد: در 
شهریورماه امسال، بارندگی در بخش هایی از غرب دریای خزر در 
محدوده نرمال و کمتر از نرمال خواهد بود اما پیش بینی می شود 
که در بقیه نقاط کشور در همین ماه بارش ها در در محدوده نرمال 
باشد. به گفته سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی بارش کشور 
طی دو ماه شهریور و مهر در استان گیان گرایش به کمتر از نرمال 
دارد، ولی در سایر استان ها در محدوده نرمال پیش بینی می شود. 
بابائیان با اشــاره به تاثیر دورپیوند »انسو« در میزان بارش های 
ایران و با توضیح این موضوع که دورپیوند جهانی »انسو« دارای 
سه فاز النینو، خنثی و انینا است و در هر یک از این موقعیت ها، 
میزان بارش ها متفاوت اســت، اظهارکرد: مراکــز و مدل های 
پیش بینی کننده در استرالیا، آمریکا و اروپا که به طور تخصصی 
دورپیوند »انسو« )ENSO( را پیش بینی می کنند، در چندماه 
گذشته به طور پیوسته پیش بینی می کردند که تا زمستان سال 
جاری »انسو« در فاز النینوی ضعیف ادامه خواهد داشت که در 
این صورت افزایش بارش در خاورمیانه و به طور خاص در کشور 
ما اتفاق می افتاد امــا در جدیدترین پیش بینی این مراکز تاکید 
شده که در پاییز و زمستان امسال، »انسو« به فاز خنثی می رسد.  
وی تاکید کرد: با توجه به تغییرات پیش آمده »انســو« در پاییز 
۱۳۹۸ فاز خنثی دارد. بنابراین کمکی به افزایش بارش کشــور 
به ویژه در فصل های پاییز و زمستان امسال نمی کند. در مهرماه 
امسال بارندگی در سواحل دریای خزر در محدوده نرمال و کمتر 
از نرمال خواهد بود اما پیش بینی می شود که در بقیه نقاط کشور 
در همین ماه بارش ها در محدوده نرمال باشد.بابائیان با اشاره به 
اینکه بارش آبان ماه ۹۸ در مناطق شمال غربی کشور در محدوده 
نرمال تا بیش از نرمال خواهد بود، اظهارکرد: در همین ماه در سایر 
مناطق بارش در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال خواهد بود.این 
اقلیم شناس در مورد وضع بارش کشورهای همسایه ایران طی 
ماه های آینده تاکید کرد: در ماه های مرداد تا مهرماه ۹۸، بارش 
در کشورهای همسایه ایران عمدتا در محدوده نرمال پیش بینی 
می شود. بابائیان در پایان به شرایط دمایی کشور در ماه های آینده 
اشاره کرد و گفت: دمای هوا در مرداد و شهریور نیم تا یک و نیم 
درجه سلسیوس و در مهرماه یک تا دو درجه سلسیوس نسبت به 

نرمال بلندمدت افزایش می یابد. 

معیارهای جوانان امروزی برای ازدواج
مدیرگروه مطالعات زنان و پژوهشــکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر معیار جوانان 
برای ازدواج بر پایه »ســبک«محوری اســت، گفت: اگرچه در 
گذشته ساختار ازدواج در جامعه ما ســنتی بوده و انتخاب ها از 
طریق خانواده ها و از پیش تعیین شده و با مداخات حداکثری 
خانواده ها صورت می گرفته، اما بروز تحــوات در جامعه باعث 
شده اشکال ازدواج در جامعه به ویژه در انتخاب همسر تغییر بسیار 
زیادی کند و جوانان اکنون به معیارهایی همچون درک متقابل و 
مفاهمه اهمیت بیشتری دهند.ایسنا نوشت؛ لیا فاحتی ضمن 
بیان اینکه مطالعه تخصصی در زمینه روند تحوات ارزش های 
ساختاری و کارکردی نظام خانواده ایرانی صورت نگرفته است، 
اظهار کرد: موضوع مهمی که در زمینه ازدواج و خانواده در جامعه 
ایران مغفول مانده همین موضوع است و در واقع مشکل اصلی ما 
فقر اطاعاتی دقیق درباره رویکردهای اجتماعی جامعه اســت. 
به گفته وی، مطالعات انجام شده توســط وزارت ارشاد و وزارت 
علوم دربــاره ازدواج و جوانان حاکی از آن اســت که اگرچه در 
گذشته ساختار ازدواج در جامعه ما ســنتی بوده و انتخاب ها از 
طریق خانواده ها و از پیش تعیین شده و با مداخات حداکثری 
خانواده ها صورت می گرفته اما بروز تحوات در جامعه باعث شده 
اشکال ازدواج در جامعه ما به ویژه در انتخاب همسر تغییر بسیار 
زیادی کند و جوانان اکنون به معیارهایی همچون درک متقابل 
و مفاهمه اهمیت بیشــتری دهند، تا جایی که اغلب انتخاب ها 
فردی شده و جوانان خود همسر آینده شان را انتخاب می کنند و 
خانواده تنها اقدامات و تشریفات را بر عهده دارند؛ زمانی که طرفین 
خودشان قدرت انتخاب شان افزایش یابد، بالطبع معیارهایشان 
در مورد انتخاب همسر به همان نسبت تغییر می یابد. فاحتی 
معتقد است که در حال حاضر معیار جوانان برای ازدواج بر پایه 
»سبک« محوری است تا جایی که بر درک متقابل و سلیقه های 
همسان و نزدیک به یکدیگر در سبک زندگی حرکت می کنند، 
این در حالی ست که در گذشته این معیارها مبتنی بر همسانی 
طبقه و موقعیت های اجتماعی بنا می شد. این جامعه شناس در 
ادامه با اشاره به اینکه سالیانه آمارهای مختلف و دایل مختلفی 
درباره علت طاق گزارش می شــود، افزود: براساس تحقیقات 
کشور، بیکاری و اعتیاد از دایل اصلی طاق محسوب می شود.

وی افزود: آمارهای طاق نشان می دهد که تمایل جوانان برای 
ازدواج کاهش یافته است، زیرا داشتن کار ثابت و منبع اقتصادی 
پایدار از معیارهای اصلی آنها به شمار می رود؛ جوانان بر این باورند 
تا زمانی که اقتصاد پایداری ندارند به سمت ازدواج حرکت نکنند 
و یکی از دایل تاخیر در ازدواج همین مساله است. به عنوان مثال 
مطالعات اخیر کشور آمریکا نشــان می دهد نرخ طاق در نسل 
هزاره بسیار پایین است، زیرا جوانان این نسل ابتدا تحصیلکرده و 
بعد از ورود به بازار کار ازدواج می کنند، در نتیجه ازدواج پایدارتری 
دارند.فاحتی در ادامه در پاســخ به این ســوال کــه از دیدگاه 
جامعه شناسی، جوانان در چه سنی برای ازدواج آمادگی بیشتری 
دارند، پاسخ داد: در دایره سنتی ازدواج، سن ۲۳ تا ۲۶سالگی دایره 
مناسبی برای ازدواج محسوب می شود، اما به طور کلی در جامعه 
جهانی نمی توان سن مشخصی برای ازدواج تعیین کرد. مدیرگروه 
مطالعات زنان و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم ادامه داد: تغییرات اجتماعی تاثیر زیادی بر میانگین سن 
ازدواج دارد، به طور مثال در کشور ما میانگین سن ازدواج دختران 
۲۳/5 و در عربستان ۲4/5 سال است. در مجموع به نظر می رسد 
جوانان ترجیح شان بر این است که ابتدا تحصیلکرده و بعد از ورود 
به بازار کار و داشتن منبع درآمد مشخص و ثابت، ازدواج کنند. 
وی در ادامه در پاسخ به این ســوال که مراکز مشاوره و ازدواج تا 
چه میزان بر میزان موفقیت ازدواج و کاهش طاق ها تاثیرگذار 
است نیز گفت: این مراکز تاثیر باایی دارند به شرط آنکه نظرات 
تخصصی و درســتی برای ارائه مشاوره ها داشــته باشند، یعنی 

واقع بینی را فدای ایجاد خوشبینی در جوانان نکنند.

کنکاش

درشهر

سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

دبیر انجمن تااسمی ایران از تبعیض بیمه ای نسبت به داروی 
خوراکی تولید داخل برای بیماران تااســمی انتقاد کرد و گفت: 
داروی خارجی ارزان تر از داروی ایرانی شــده است. یونس عرب، 
ظهر دیروز در نشست خبری که در محل انجمن تااسمی ایران 
برگزار شد، اظهارداشــت: با توجه به اینکه چندین سال است که 
در دنیا داروی خوراکی جایگزیــن داروی تزریقی برای بیماران 
تااسمی شده اســت و این سیاست نیز توســط وزارت بهداشت 
کشورمان دنبال می شــود، اما در روزهای اخیر به دایل مختلف، 
دسترســی بیماران تااســمی به داروی خوراکی تولید داخل با 
مشکاتی همراه شده است. وی با اعام اینکه چند ماهی است در 
حدود 5هزار بیمار تااسمی از یک نوع داروی خوراکی تولید داخل 
استفاده می کنند، افزود: در این مدت این دارو تحت پوشش بیمه 
بوده و بیماران بابت تهیه آن مشکل خاصی نداشتند، اما در روزهای 
گذشته به یکباره اعام شد یک داروی جدید خوراکی تولید داخل 
با قیمت ارزان تر به بازار می آید که بیمه ها آن را پوشش می دهند. 

عرب ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر این داروی جدید خوراکی 
که قرار بود با قیمت ارزان تر و پوشش بیمه ای در دسترس بیماران 
تااسمی باشد، در داروخانه ها موجود نیست و در عین حال داروی 
قبلی نیز به لحاظ پرداختی از جیب بیماران تااســمی با افزایش 
قیمت مواجه شده است. دبیر انجمن تااســمی ایران با انتقاد از 
اینکه بیمه ها در حال حاضر برای یک قلم داروی برند خارجی که 
قیمت آن سه برابر قیمت داروی ایرانی است، پوشش بیمه ای لحاظ 
می کنند، گفت: این داروی خارجی با قیمت ۲۲5۰۰ تومان وارد 
بازار شــده که بیمه ۲۰5۰۰ تومان آن را تحت پوشش قرار داده و 
بیمار می بایســت به ازای هر قرص دوهزار تومان برای این داروی 
خارجی پرداخت کند. وی افزود: این در حالی است که برای داروی 
خوراکی تولید داخل بیمار باید ۳۱۰۰ تومان از جیب پرداخت کند، 
در حالی که سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولید داخل است. 
در ادامه اصغر بذرافشــان فوق تخصص خون با عنوان این مطلب 
که چندسالی است دنیا به ســمت داروی خوراکی برای بیماران 

تااسمی می رود، گفت: ۱۰ماه است که تولید داروی خوراکی در 
کشور شروع شده و ما تاش کرده ایم بیماران را به سمت استفاده از 
داروی خوراکی به جای داروی تزریقی شیفت دهیم، اما متاسفانه 
به یکباره شاهد این موضوع هستیم که داروی خوراکی با آمدن یک 
داروی دیگر تولید داخل به لحاظ بیمه ای دچار مشکل شده و همین 
مساله بیماران را سردرگم کرده است. وی با طرح این سوال که چرا 
وزارت بهداشت به یکباره برای پوشــش بیمه ای داروی خوراکی 
در ۱۰ماه قبل در دســترس بیماران قرار گرفته تغییر سیاســت 
داده است، افزود: در حالی که بیماران تا چند روز قبل به ازای هر 
قرص داروی خوراکی 5۰۰تومان از جیب پرداخت می کردند، به 
یکباره می بایست برای همین دارو ۳۱۰۰ تومان پرداخت کنند.

همچنین مجید آراسته عضو هیات مدیره انجمن تااسمی ایران با 
عنوان این مطلب که ۲۰هزار بیمار تااسمی ماژور در کشور داریم، 
گفت: وزارت بهداشت قبول کرده که ۱۰ تا ۱5درصد این بیماران 
به داروی خارجی نیاز دارند و از همیــن رو برند خارجی وارد بازار 
دارویی کشور شده است. اما چرا باید مابه التفاوت پرداختی داروی 
ایرانی بیشتر از داروی خارجی باشد. وی ادامه داد: به طور میانگین 
هر بیمار تااسمی روزانه سه عدد قرص خوراکی می بایست مصرف 
کند که با این تفاسیر هزینه پرداختی بیماران برای داروی ایرانی به 

یکباره سیر صعودی پیدا کرده است.

 آرمان ملی: »گردشگری غذا« مفهومی است که در آن غذا انگیزه 
اصلی سفر به شمار می رود؛ غذاهای محلی و سنتی یکی از ظرفیت های 
ارزشمند ایران زمین است که عاوه بر دارابودن ارزش غذایی باا امروزه 
به عنوان »سفیر فرهنگی« شناخته می شوند. از گذشته تا به امروز غذا 
همواره مورد عاقه تمام افراد بوده است، از این رو کارشناسان گردشگری 
معتقد هســتند که گردشــگری غذا خود می تواند عاملی برای رونق 
صنعت گردشگری و در نهایت به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی 
شود. هرچند در این مجال باید یادآور شد که گردشگری غذا به مراتب 
آسان تر از سایر گردشگری ها می باشد، چراکه مردم در سراسر دنیا برای 
امتحان کردن غذاهای جدید و پرطرفدار حاضر هســتند کیلومتر ها 
مسافت را طی کنند که این خود می تواند برگ برنده رونق گردشگری 
غذا محسوب شود. با توجه به اینکه ایران دارای اقوام مختلف می باشد، 
بنابراین به راحتی می توان این ادعا را داشت که تنوع غذایی در ایران در 
مقایسه با سایر کشورهای دیگر بسیار باا است که این مهم نیز تاثیر 
بسزایی در جذب هرچه بیشتر گردشــگران غذایی برجای می گذارد، 
به گونه ای که طبق تحقیقات به عمل آمده بسیاری از افراد تنها برای 
خوردن برخی از غذاهای مناطق خاص ایران به کشور سفر می کنند و یا 
اینکه حتی بسیاری از مردم کشور نیز به شهرها و یا مناطق مختلف تنها 

برای غذاخوردن سفر می کنند.
 غذا؛ انگیزه سوم گردشگران

به طور کلی باید در نظر داشت که براساس آمار موجود غذا را می توان 
سومین دلیل سفر گردشگران عنوان کرد که البته در این بین انگیزه های 
فرهنگی در رتبــه اول و طبیعت نیز در رتبه دوم قــرار دارد. بنابراین 
به راحتی می توان این ادعا را داشت که رونق گردشگری غذا خود می تواند 
پیش زمینه ای مناسب برای رونق و توسعه سایر گردشگری ها نیز باشد.

 آموزش آشپزی در سایه گردشگری غذا
 آنچه مسلم است یکی دیگر از جنبه های گردشگری غذا را می توان 

آموزش آشپزی دانست، چراکه بســیاری از افراد تنها برای آموزش و 
گذراندن دوره های تکمیلی آموزش انواع غذا و یا تهیه انواع دسر و پیش غذا 
به شهرها و یا حتی کشورهای دیگر سفر می کنند که این خود می تواند 
نقش بسزایی در افزایش آمار گردشــگران غذا داشته باشد تا جایی که 
کارشناســان می گویند این نوع از گردشــگری خود می تواند به رونق 
بازارهای محلی و همچنین هتلداری کمک کند. بنابراین توجه و تامین 
زیرساخت های ازم برای توسعه و رونق گردشگری غذا در برون رفت از 
شرایط نامناسب اقتصادی بسیار ازم و ضروری خواهد بود اما در مقابل 
دسته اول با گردشگران غذایی مواجه هستیم که تنها برای صرف انواع 
غذاهای مختلف، جدید و یا نوستالژی اقدام به سفر  به شهرهای دیگر 
می کنند، هرچند در این میان دسته دیگری از گردشگران غذا تنها به 
دلیل آشنایی با ابعاد فرهنگی غذا مسافرت می کنند؛ این دسته را به یقین 

می  توان یکی از بهترین گردشگران غذا دانست.
 غذای ایرانی؛ جاذبه ای مهم در گردشگری

گردشگری غذا یک صنعت نوپا محسوب می شود، چراکه خوشبختانه 
در ایران به دلیل تنوع بیش از اندازه غذا به راحتی می توان شاهد گسترش 
این نوع از گردشگری بود، چراکه طبق نظر کارشناسان امروزه به بیش 
از ۲5۰۰ نوع غذا و ۱۰۹ نوع نوشیدنی و انواع نان و شیرینی در کشور 
اشاره می کنند که این تعداد بیش از هر چیز به تنوع فرهنگی، قومی و 
جغرافیایی این مرز و بوم برمی گردد. ضمن اینکه مکتب آشپزی ایرانی 
سابقه و گذشته  ای دیرینه و غنی دارد که این موارد همگی نشان دهنده 
عمق ظرفیت کشورمان برای جذب گردشگری خوراک و غذا و فعالیت 

حرفه ای در این بخش است.
 گردشگری غذا به تنهایی معنی ندارد

گردشگری غذا به تنهایی معنا و مفهوم خاصی ندارد بلکه در زمانی 
که در کنار گردشگری های دیگری مانند بوم گردی و یا فرهنگی قرار 
بگیرد اهمیت دوچندان می یابد. از این رو زمانی می توان انتظار داشت که 

گردشگری غذا به مرحله رونق و توسعه نزدیک شود که سایر حوزه های 
دیگر گردشگری نیز با تغییرات اساسی و رو به پیشرفت مواجه شود، در 
غیر این صورت گردشگری غذا به تنهایی نمی تواند باعث جذب هرچه 
بیشتر مسافران شود. به عنوان مثال افرادی که برای صرف غذا به یکی از 
مناطق کشور سفر می کنند در صورت نداشتن امکانات ازم برای اقامت و 
یا جاذبه های دیگر گردشگری به یقین به مرور زمان دیگر به آنجا نخواهند 
رفت که این مهم می تواند عاملی برای کاهش آمار گردشگران غذایی 
شود. بنابراین کارشناســان بر این باور هستند که تنها زمانی می توان 
شاهد رونق گردشــگری غذا بود که در سایر حوزه های گردشگری به 
پیشرفت های قابل توجهی دست یابیم، در غیر این صورت افزایش حجم 
بیشــتر تنوع در غذا نمی تواند انگیزه قوی برای افزایش روزافزون آمار 

گردشگران غذا شود.
 برگزاری جشنواره غذا 

کارشناسان حوزه گردشگری بر این باور هستند که برگزاری جشنواره 
غذا با استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده تهیه غذا و همچنین 
مسائل فرهنگی خود می تواند عاملی برای افزایش هرچه بیشتر آمار 
گردشگران غذا شود، چراکه طبق بررسی های صورت گرفته استفاده 
از دانش متخصصان و همچنین برگزاری مناســب جشنواره های غذا 
می تواند هم عاملی برای ساماندهی و معرفی هرچه بیشتر تنوع غذایی 
باای کشور باشد و هم اینکه افراد بیشــتری را جذب کند؛ اتفاقی که 
متاسفانه طی چندسال گذشته چندان محقق نشده است، چراکه هنوز 
تنوع غذایی در کشور به تمام افراد جامعه شناسانده نشده که این خود 
می تواند عاملی برای مهجورماندن گردشگری غذا شود. تربیت نیروهای 
متخصص در این حوزه خود می تواند از عوامل رونق یافتن گردشگری 
غذا در کشور باشد، چراکه انتظار می رود با توجه به تنوع باای غذایی 
در کشور شاهد استقبال هرچه بیشــتر گردشگران داخلی و خارجی 
برای مصرف غذاهای بسیار متنوع مناطق مختلف ایران باشیم؛ اتفاقی 
که امروزه متاسفانه بنا به دایل مختلف چندان محقق نمی شود. در 
بسیاری از رستوران های مناطق گردشگری تنها غذاهای محدود که 
امروزه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد سرو می شود، از این رو انتظار 
می رود رستوران های محلی که با گردشگران داخلی و خارجی مواجه 
هستند بیشتر از غذاهای محلی استفاده کنند تا از این طریق بتوان هم 
تنوع غذایی باای ایران را به دیگران شناخت و هم اینکه شاهد افزایش 

آمار گردشگران بود.

»آرمان ملی« از مولفه های گردشگری گزارش می دهد
گردشگری روی میز غذا

    جای خالی نیروهای متخصص برای رونق گردشگری غذا

انتقاد از تبعیض بیمه
گایه بیماران تااسمی از نبود داروی ایرانی

»آرمان ملي« از بروز پدیده تازه اي در بازار کار خانگي گزارش مي کند

زنان قربانيان اول كار در منزل
شهاب الدین کرمانشاهی

متخصص حمل ونقل شهری
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تلــویزیون

پیمان خازنی آهنگساز و نوازنده  
تار، موســیقی متن فیلم سینمایی 
»آلرژی« را به اتمام رســاند.فیلم 
»آلــرژی« ســاخته  محمــد داود 
عسکری، دومین کار سینمایی بلند 
پیمــان خازنی پــس از »زعفرانیه 
۱۴تیر« است که به زودی در گروه 
سینمایی هنر و تجربه فرصت اکران 
خواهد یافت.حســین ســلیمانی، 
سهند جاهدی، بهار قاسمی، روناک 
پوریــادگار، عرفان فــرج زاده، یلدا 
درویش، هــادی مهدی پور، آرش 
خیری، امیرحســین امیــن زاده، 
هادی مهدی نیا، علی کاشانی، عارف 
جعفرزاده، یوسف جعفرزاده، افشین 
مطلب زاده و ســید علی صالحی در 

این فیلم بازی کرده اند.

در دومین دوره جایــزه آکادمی 
سینماســینما، تندیس مهرگیاه با 
عنوان »پاسداشت یک  عمر عشق به 
سینما« به واروژ کریم مسیحی تعلق 
می گیرد. واروژ کریم مسیحی فیلمساز 
۶۷ ساله ایرانی اســت که در کارنامه 
هنری اش سابقه ساخت دو فیلم بلند 
ســینمایی »پرده آخر« و »تردید«، 
سریال تلویزیونی »ســمک عیار« و 
ســه فیلم کوتاه »فاخته«، »کوچ« و 
»سلندر« را دارد. همچنین او در هفت 
فیلم، دستیار بهرام بیضایی بوده است.

بهروز بقایی بازیگر، کارگردان و فیلمنامه نویس 
ایرانی زاده ســال ۱332 است. او در رشته بازیگری 
و کارگردانی تئاتر در دانشکده هنرهای دراماتیک 
تهران تحصیل کرده و در کارهای مختلف سینمایی 
و تلویزیونی حضور داشــته اســت. حضور وی در 
تئاترهای »لبخند باشــکوه آقای گیل« و »تنها راه 
ممکن«  را نیــز نباید از یاد بــرد. همچنین بقایی 
در کارهــای تلویزیونی متعــددی از جمله برنامه 
»خندوانه«، »به کجا چنین شــتابان«، »بزرگمرد 
کوچــک«، »تــوی گــوش ســالمم زمزمه کن«، 
»نیمکتي«، »دیروز امروز فردا«، »حیاط خلوت«، 
»دوستانه«، »داستان های نوروز« و... حضور داشته 
است.خوب است بدانید که بقایی سابقه کارگردانی 
در آثاری مانند »توپ گرد«، »تازه چه خبر همسایه«، 
»نوروزی ها«، »آقای حســابی«، »دنیای شیرین 
دریا«، »دنیای شــیرین«، »ماه مهربان«، »نوعی 
 دیگر« و... را در کارنامــه هنری اش دارد.از همه این 
مسائل که بگذریم می رسیم به نقش بهروز بقایی در 
سریال »کوچک جنگلی«.وی در این سریال ایفاگر 
نقش »میجر فن پاشن« است، فردی که تاثیر زیادی 
در »نهضت میرزا« دارد. به گفته بقایی همین موضوع 
نیز از جمله جذابیت های ایــن نقش برای وی بوده 
است. به طور کلی می توان گفت که کوچک جنگلی 
از جمله سریال های مهمی اســت که بقایی در آن 
ایفای نقش کرده است.بهروز بقایی این روزها بازی 
در نمایش »آپرکات« را پشت سر گذاشته و می گوید 
که از هر روزی بیشتر عاقه دارد برای تلویزیون کار 
کودک و نوجوان بسازد. البته یک مستندی درباره 
زندگی شخصی و کاری اش تحت عنوان »با تشکر 
از خانواده رجبی« در حال ســاخت اســت. بقایی 
درباره این مستند، گفت: »خانواده رجبی« عنوانی 
است که پایان تیتراژهای کارهای بیژن بیرنگ مثل 
سریال همسران و نوعی دیگر، خانه سبز و سرزمین 
سبز یا سیب خنده ساخته می شــود. این مستند 
به گونه ای بزرگداشــتی از زندگی شخصی و هنری 
بنده است.»تسنیم« با بقایی گفت وگویی انجام داده 

که در ادامه  می خوانید:

  بازی در کارهای حماسی و تاریخی مانند 
»کوچک جنگلی« چه حال وهوایی دارد؟

بازی در این گونه ســریال ها یــک نوع اضطراب 
شیرین دارد، به ویژه اگر کار مربوط به تاریخ معاصر 
باشد، یادآوری خاطرات گذشته است. چه بسا اکنون 
افرادی هنوز زنده باشند و خاطرات این برهه تاریخی 
را به یاد داشته باشند. کارکردن در سریالی که ممکن 
است افرادی در جامعه باشــند که آن وقایع را به یاد 
داشته باشند، جالب اســت. در این سریال ها تلخ و 
شیرینی های گذشــته تداعی می شود، به طور کلی 
حال وهوای خاصــی دارد. از ســوی دیگر، کارهای 
تاریخی به نوعی ادای دین به گذشــتگان اســت. 
مخصوصا کارکردن در سریالی مانند کوچک جنگلی 
که فردی وطن پرست است و برای حفاظت از این آب 
و خاک اقداماتی انجام می دهد، خالی از لطف نیست.
  به نظرتان تا چه اندازه فضاســازی در 
سریال کوچک جنگلی به خوبی صورت گرفت 

و چقدر مردم با آن ارتباط برقرار کردند؟
به نظر من فضاسازی در این کار خوب از آب درآمد. 
این سریال فیلمنامه قوی داشت، بازیگران خوبی هم 
در آن حضور داشتند. تمام این موارد دست به دست 
هم داد تا فضاسازی خوب باشــد و بینندگان کار را 

دوست داشته باشند.
  شــما به عنوان یــک بازیگــر باید چه 
ویژگی هایــی را در نقــش خــود به نمایش 

می گذاشتید؟
فردی که من نقشــش را ایفا کردم، کســی بود 

که کمــک زیادی به نهضــت میرزا 
کوچک خان جنگلی کــرد. به طور 
کلی، جذابیت این نقــش هم برای 
من همین بــود. او از افراد تاثیرگذار 
در نهضت میرزا بود و به همین دلیل 
در این سریال اهمیت زیادی داشت.

  ساخت سریال های تاریخی 
و به ویــژه تاریــخ معاصر چه 

سختی ها و جذابیت هایی دارد؟
یکی از مهم ترین سختی هایی که 

کارهای تاریخی دارد این اســت که مردم نسبت به 
این سریال و آنچه در آن رخ می دهد، ذهنیت دارند، 
بنابراین، به محض اینکه کوچکترین اتفاق منفی در 
سریال بیفتد و کم کاری صورت بگیرد، واکنش نشان 
می دهند، به ویژه تاریخ معاصر ســختی اش بیشــتر 
است، زیرا مردم نسبت به آن ذهنیت بیشتری دارند، 
اتفاقا همین موضوع ســریال های تاریخی را جذاب 
می کند. باید کارگردان، بازیگران و دیگر عوامل سریال 
حواس شان کاما جمع باشــد تا اشتباهی رخ ندهد، 

همین مساله باعث می شود که کار جذاب باشد.
   دوست دارید به تلویزیون برگردید و اگر 
این اتفاق بیفتد بازیگر سریالی می شوید و یا 

کارگردان اثری؟
گه گاهی کارها را دنبال می کنم اما راستش شاید 
کمی در این حوزه، حب و بغض داشته باشم چون از 
کارهای کودک ناراضی ام. البته همه دارند کارشــان 
را می کنند اما گاهی اشــتباه هایی در مدیریت یا در 
گردانندگی کار پیش می آید که اذیت می کند، مثا 
گاهی یــک کار برای یک سن وســال خاص کودک 
مناسب نیست اما همه جا پخش می شود. قبا این طور 
بود که سریال ها یا برنامه های کودک در ساعت های 
خاصی پخش می شدند که قابل پیگیری بود اما انگار 
اان برنامه منظمی در تلویزیون نیست که مخاطب 
ساعت خاص خودش را بداند. شاید یک جوری در نبود 
همزبانی با مخاطب، گیرکرده باشیم. پیشنهادی نبوده 
ولی در واقع دوست دارم با کارگردانی یک کار کودک 

و نوجوان دوباره به تلویزیون بازگردم.

اصغر  نوری:
 »ستاره شناس« اواخر مرداد

 به »سايه« می رسد
اصغر نــوری از روی صحنه بــردن نمایش 
»ستاره شــناس« از اواخر مردادمــاه در تاار 
سایه مجموعه تئاترشــهر خبر داد. اصغر نوری 
نویســنده، مترجم و کارگردان تئاتــر درباره 
تازه ترین فعالیتش به »مهر« گفت: قرار اســت 
از اواخر مردادماه نمایش »ستاره شناس« را که 
نوشته دیدیه ون کوارت است و خودم ترجمه 
آن را برعهده داشته ام در تاار »سایه« مجموعه 
تئاترشــهر به صحنه ببرم. البته این نمایشنامه 
را سال گذشــته در تاار قشــقایی تئاترشهر 
نمایشــنامه خوانی کرده بودم و امسال فرصت 
اجرایش برای ما فراهم شد. وی ادامه داد: از سال 
قبل برای اجرا در تئاترشهر درخواست داده بودم 
و ترجیحم این بود که متنی نوشته خودم را به 
صحنه ببرم؛ اما تئاترشهر متنی را که ارائه داده 
بودم، دوست نداشــت و تایید نکرد و به همین 
دلیل از میان نمایشنامه هایی که ترجمه کرده 
بودم »ستاره شــناس« برایم جذابیت بیشتری 
داشــت و تا به حال گروهی حرفه ای هم آن را 
اجرا نکرده بود. از همین رو این متن را برای اجرا 
پیشنهاد دادم.نوری درباره بازیگران و داستان 
نمایش توضیح داد: این اثر نمایشی چهار پرسوناژ 
دارد که احمد ساعتچیان، سهیا صالحی، غزاله 
رشیدی و سروناز نانکلی بازیگران آن هستند. 
داستان نمایش نیز در مطب یک روانکاو اتفاق 
می افتد. دو زن به مطب آمده اند تا توسط پزشک 
روانکاوی شوند، اما متوجه می شوند که به هر دو 
نفر دقیقا در یک ساعت وقت مشاوره داده شده 
است و بعد متوجه می شوند که اصا روانشناسی 
در کار نیست و قرار است »خودروانکاوی« کنند و 
با یکدیگر حرف بزنند. این دو درباره زندگی شان 
با هم صحبت می کنند و متوجه می شــوند که 
یک مرد در زندگی هردوشان مشترک است... 
وی درباره انتخاب ایــن متن برای ترجمه بیان 
کرد: معموا زمانی که متنــی را برای ترجمه 
انتخاب می کنم به این مساله دقت دارم که این 
اثر مناسب اجرا در ایران باشد و از لحاظ امکانات 
نیز قابلیت روی صحنه رفتن داشته باشد و دیگر 
اینکه مضمون نمایشــنامه نیز از جامعه ما دور 
نباشد و مخاطب بتواند برخی از مسائل خودش 
را نیز در اثر پیدا کند. این کارگردان تئاتر یادآور 
شد: ایده اصلی نمایش »ستاره شناس« نیز درباره 
تنهایی آدم هاست و اینکه نمی دانند در یک رابطه 
یا زندگی اجتماعی چه می خواهند. در جامعه ما 
افرادی زیادی و مخصوصا جوانانی را می بینیم 
که مشکاتی دارند و یا دچار افسردگی هستند 
اما دقیقا نمی دانند از چه ناراحت هستند یا دلیل 
افسردگی شان چیست، با وجود این مشکات، 
درمان نیز برای چنین افرادی سخت خواهد شد. 

« خازنی«  موسیقی 
»آلرژی« را ساخت

تقدیر از »واروژ 
کریم مسیحی«  

سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

حسین  رفیعی: 
 »محرمانه« تنها  كاری بود

 كه  دوستش داشتم
نشست خبری ســریال تلویزیونی »محرمانه« با حضور عوامل 
این مجموعه تلویزیونی در سازمان رســانه ای اوج در جمع اهالی 
رسانه برگزار شد.در این نشست خبری کارگردان اثر مسلم تهرانی، 
ساناز سماواتی، فاطمه هاشــمی، جواد خواجوی بازیگران سریال 
و عطا پناهی تهیه کننده »محرمانه« حضور داشتند و به سواات 
خبرنگاران در قبال این سریال پاسخ دادند.عطا پناهی تهیه کننده 
سریال »محرمانه« در ابتدای این نشســت خبری گفت: سریال 
»محرمانه« در دو فصل تهیه شد در هر فصل به مشکات نوجوانان 
با رویکرد روانشناسی پرداختیم. مثل دختری که احساس زشتی 
می کند یا پســری که زود پرخاشگر می شــود. بعد از اتمام فصل 
اول یک نظرســنجی برگزار شــد و ما از محتوای آن و اکران های 
خصوصی که داشــتیم به این نتیجه رسیدیم که رویکردمان را در 
چه زمینه هایی باید تغییر دهیم. در فصل دوم، 3۴ قســمت تهیه 
کردیم و به موضوعاتی مثل کار گروهی، انتخــاب و... پرداختیم.

وی درباره همکاری با سازمان اوج تاکید کرد: من چند سال پیش 
چند طرح مستند به »اوج« ارائه کردم و »اوج« پای کار آمد و تعداد 
زیادی مستند برای گروه سنی نوجوان تولید شد. کار های رسانه ای 
ما برای نوجوانان فقط یک جشنواره فیلم کودک و نوجوان است که 
آن هم با اکران های محدود برگزار می شود و نکته مهمی است که 
به آن باید اشاره شود این است که این گروه سنی فراموش شده اند.

مسلم تهرانی کارگردان سریال »محرمانه« درباره استقبال مردمی 
از این اثر گفت: ما در چند مرحله نظرسنجی هایی داشتیم در حین 
پخش آمار جالبی از استقبال مخاطب داشتیم. سعی کردیم تا حدی 
هنجار های معمول را جابه جا کنیم که کمی هم ریســک داشت و 
ممکن بود مخاطب پس بزند، ولی نتایج خوبی بود. این نوجوانان 
همه دوره های بازیگری دیده بودند و ما آنها را از آموزشــگاه های 
بازیگری انتخاب کردیم.تهیه کننده »محرمانه« ادامه داد: من ۱3 
سال است که معلم هستم و می دانم که مظلوم ترین گروه سنی گروه 
نوجوان است. نوجوان نه موسیقی مخصوص خود را دارد، نه فیلم 
سینمایی و نه دیگر حوزه ها برای او فعالیتی دارند بنابراین ما برای 
این سن به ایده »محرمانه« رسیدیم و دنیای مینی مال را طراحی 
کردیم. به نظرم با حضور علی فروغی در شبکه سه اتفاقات خوبی 
شکل گرفته و شبکه مهمی است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
که برنامه از این شبکه پخش شود.ساناز سماواتی بازیگر این سریال 
درباره حضورش در این اثر اضافه کــرد: از وقتی که برنامه پخش 
می شــود مردم جلوی من را می گیرند و از من سوااتی می پرسند 
درباره اینکه چطور با فرزندشان رفتار کنند و مرا با یک روانشناس 
اشتباه می گیرند.حسین رفیعی بازیگر این سریال در تماسی تلفنی 
درباره حضورش در »محرمانه« گفت: بعد ازاینکه که من »نیمرخ« 
را کار کردم شاید »محرمانه« تنها کاری بود که صادقانه دوستش 
داشتم شاید به لحاظ زمان پخش خوب است بیشتر حمایت شویم. 
متاسفانه حدود هشت سال اســت که ما به حمایت اسپانسر های 
مالی تکیه می کنیم و شاید برای آنها گروه نوجوان اهمیتی ندارد. 
یکی از خوش فکری های این مجموعه این بود که در آن از نوجوانان 
استفاده شد، چون بسیاری از کاس های کنکوری و بازیگری برگزار 
می شود، اما این نوجوانان کمتر می توانند از نتایج آنها بهره ببرند.

مهدی ابراهیمی دیگر بازیگر این ســریال در مورد حضور نوجوان 
در اثر اضافه کرد: روز اول حدود ۴۰ نفر نوجوان به معرفی شد که 
برخی جلسه اول و برخی حتی یک روز مانده به کلید خوردن سریال 
تغییر کردند. اولین نکته ای که ازم بود به بچه ها آموزش دهیم این 
است که صدای خودشان خوب است و نیازی به صداسازی نیست 
یا استایل شان طبیعی است و نمی خواهد ابروی خود را باا و پایین 
ببرند.جواد خواجوی درباره نقش خود در این سریال گفت: شهرام 
دده باا فوق لیسانس دارد، اما به دلیل شرایط زندگیش در رستوران 
کار می کند شهرام روی کاغذ چیز دیگری بود و در اجرا به کاراکتر 
دیگری تبدیل شد. من اگر تیکه کامی استفاده کردم با کارگردان 
هماهنگ می شد و بازخورد هایی گرفتم که خوب بود.کارگردان اثر 
درباره نگاه اصلی سریال »محرمانه« ادامه داد: سعی کردیم نگاهی 
انتقادی به سیستم آموزش و پرورش داشته باشیم و به دلیل اینکه 
خودم از یک خانواده فرهنگی هستم این حق را به خود می دادیم 
که این انتقادات را مطرح کنیم. ما یک تیم روانشناسی هم داشتیم و 
برنامه با کمک این روانشناسان ساخته شد.وی درباره کمدی موجود 
در »محرمانه« اظهار کرد: ما قرار نیست از بیننده خنده بگیریم، اما 
چند شوخی خوب داریم و اگر قرار باشد همان ها هم حذف شود، 
سریال آسیب می بیند. با این حال شکرخدا اکنون تعامل خوبی با 
بازبین ها داریم.البته کار از شــبکه های دیگر هم پخش می شود و 
ظاهرا شبکه امید این مجموعه را با نگاه خودش روی آنتن می برد 
و تدوین مجددی روی آن انجام می دهد.پناهی درباره اســتقبال 
مردم از سریال »محرمانه« افزود: رغبت مردم نسبت به چند سال 
پیش به شبکه های ماهواره ای کم شده است و مردم از اینستاگرام و 
شبکه های اجتماعی برنامه را رصد می کنند.وی همچنین در پاسخ 
به سوالی درباره کیفیت محتوایی برنامه گفت: فصل دوم با فصل اول 
تفاوت دارد و کیفیت آن بهتر شده است. داستان های دنباله تری را 
بررسی می کنیم. طیف عمده ای با این غالب ارتباط برقرار کردند. ما 
هرگز ادعایی نداریم که در نقطه بهترین هستیم همین جا خواهش 
می کنم ما را نقد کنند و به جان می خریم. نمی دانم که می توانم آمار 

را بگویم یا نه، ولی می توانم بگویم آمار خوبی بوده است.

ســخنگوی کانون فیلمنامه نویســان 
می گوید: فیلمنامه نویسان حرفه ای سینما 
می توانند حق خودشــان را از تهیه کننده 
بگیرند، اما در این زمینه به فیلمنامه نویسان 
تــازه کار و فیلمنامه نویســانی کــه به طور 
ســنتی با دفاتری در حال کار هستند، ظلم 
می شــود و تعیین یک نرخ پایه می تواند به 
این فیلمنامه نویســان کمک کننده باشد 
که بدانند حداقــل مبلغ پایــه ای که باید 
دریافت کنند،  چقدر است.براساس خبری 
که به تازگی منتشر شد، شــورای مرکزی 
کانون فیلمنامه نویســان سینمای ایران در 
جهت صیانت کاری و دفاع از حقوق صنفی 
همکاران، در تازه ترین جلســه  خود پس از 
بحث و بررسی های کارشناســی، به اتفاق 
آرا، نرخ پایه دســتمزد قراردادهای نگارش 
فیلمنامــه را در ســال ۱3۹۸ مصوب کرد. 
بر این اســاس، نرخ پایه  پیشــنهادی برای 
نــگارش فیلمنامــه  ســینمایی مبلغ ۸۰ 
میلیون تومان درنظر گرفته شــده اســت.

خســرو نقیبی، ســخنگو و عضو شــورای 
مرکزی کانون فیلمنامه نویســان سینمای 
ایران در گفت وگویی با ایســنا، در این باره 
اظهار کرد: ماجرا از جایــی کلید خورد که 
عدد بودجه تولید ســینمای ایران به شدت 
باا رفت و این موضوع در شــرایطی بود که 
تهیه کنندگان سینمای ایران این باارفتن 
دستمزد و بودجه را بیشــتر برای بازیگران 
و یا بخشــی از عوامل فنی که نفوذ صنفی 
داشتند و توانسته بودند جایگاه خودشان را 
محرز کنند، در نظر می گرفتند، اما این اتفاق 
برای فیلمنامه که به عنوان رکن اصلی و پایه 
ماجرا اهمیت داشــت، نیفتاد.او افزود: یک 
قانون قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه پنج 
درصد بودجه یک فیلم به طور حداقلی باید 
دستمزد فیلمنامه باشــد، اما رقم هایی که 
به اعضای صنــف فیلمنامه نویس و یا حتی 
فیلمنامه نویســان مســتقل داده می شود، 
رقم هــای خیلــی پایین تری اســت. برای 
مثال رقم 2۰ میلیون تومان که چند ســال 
پیش برای یک فیلم بــا بودجه یک میلیارد 

به فیلمنامه نویس پیشــنهاد می شد، اان 
هم برای یک فیلم بــا بودجه چند برابری به 
فیلمنامه نویسان پیشنهاد می شود.عضو کانون 
فیلمنامه نویسان گفت: این در حالی است که 
فیلمنامه نویسان حرفه ای در یکی دو سال 
اخیر دستمزدهای باای 2۰۰ میلیون تومان 
می گیرند، یعنی همان پنــج درصد بودجه 
کل فیلم. مجموعه این ماجرا و شکایاتی که 
فیلمنامه نویسان سینمای ایران به اعضای 
شــورای کانون فیلمنامه نویسان می کردند 
و خواســتار حمایت از دستمزدهای شــان 
بودنــد، موجب شــد کــه مــا در این باره 
بررســی کنیم.او ادامه داد: در این راســتا با 
فیلمنامه نویســانی در طیف های مختلف 
صحبت کردیم تا ببینیم هر کدام شان این 
روزها چقدر دســتمزد می گیرند. در نتیجه 
یک برآیند کلی دســت مان آمد و براساس 
آن یک نرخ پایه دســتمزد اعــام کردیم.

نقیبی با تاکید بر اینکه این نرخ دســتمزد 
پایه اســت و نه یک نرخ اســتاندارد، گفت: 
دلیل اعام یک نرخ پایه این بود که معتقدیم 
فیلمنامه نویسان حرفه ای سینما می توانند 
حق خودشــان را از تهیه کننده بگیرند، اما 
در این زمینه به فیلمنامه نویسان تازه کار و 
فیلمنامه نویسانی که به طور سنتی با دفاتری 
در حال کار هســتند، ظلم می شود و براین 
اساس فکر کردیم این نرخ پایه می تواند  به 
این فیلمنامه نویسان کمک کننده باشد که 
بدانند حداقل مبلغ پایه ای که باید دریافت 
کنند،  چقدر اســت.او افزود: به این نرخ پایه 
چیزهای مختلفی اضافه می شود، مانند اتفاقی 
که در صنوف و حرفه های دیگر هم رخ داده 
است، مانند صنوف پزشکان، وکا، انجمن 
طراحان گرافیک و... که به نرخ پایه شان مبلغ 
خدمات دیگری که انجــام می دهند، اضافه 
می شود.نویسنده »روزهفتم« ادامه داد: در 
فیلمنامه نویسی نیز به این نرخ پایه مناسبات 
و ماحظه های حرفه ای مانند سابقه و تجربه 
فیلمنامه نویس، ژانر )گونه( فیلمنامه، زمان 
مورد نیاز برای تحقیــق و پژوهش، حضور 
سفارش دهنده بین المللی و ... اضافه می شود.

چرا نرخ  پايه فيلمنامه نويسی تصويب  شد؟
خبر

پروانه نمایش ســریال »مانکن« که قرار اســت در شبکه 
نمایش خانگی عرضه شود، صادر شد. به گزارش روابط عمومی 
ســریال »مانکن«، پروانه نمایش این ملــودرام اجتماعی به 
تهیه کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی حسین سهیلی زاده 
صادر شد.»مانکن« به نویسندگی بابک کایدان در 2۶ قسمت 
به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد.محمدرضا 
فروتن، مریا زارعی، نازنین بیاتی و امیرحسین آرمان، فرزاد 
فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی 
فرهنگی، رابعه مدنی، پانته آ کیقبادی، بهزاد محسنی، بهزاد 
خلج و با حضور الهام پاوه نژاد، رضا توکلی و همایون ارشادی 
و با هنرمندی لیندا کیانی و شبنم قلی خانی و معرفی محمد 
صادقی و عارفه معماریان در این ســریال نقش آفرینی دارند.

ایرج محمدی، تهیه کننده ســریال »مانکــن« پیش از این 
تهیه کنندگی آثاری چون دلدادگان، آرماندو، طلسم شدگان، 
دردســرهای عظیم، نرگس، خانه به دوش، قصه های تابه تا، 
هتل مروارید، کتاب فروشــی هدهد، متهم گریخت و ... را بر 

عهده داشته است.

کوتــاه
با بازی محمدرضا فروتن و مریا زارعی

»مانكن« اجازه پخش  گرفت

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي 
ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصي دندانپزشي آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پاك ها 
جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پاك ٧٢ - ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤

ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

دکر فاح سابق

Ava Dental Clinic

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

   ava_dentalclinic:اينستاگرام
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گروه ادبیات و کتاب: ماری اندیای)1967-( از نویسنده های برجسته امروز فرانسه است که توانست با رمان »سه زن توانمند« 
معتبرترین جایزه فرانسه یعنی گنکور 2009 را از آن خود کند. او پیش از این نیز با رمان »رزی کارپ« جایزه معتبر فمینا را در سال 
2001 دریافت کرده بود. اندیای برای رمان »ادیوین« هم در سال 2016 به مرحله نهایی جایزه بوکر بین المللی و جایزه ادبی دابلین 

راه یافت. از ماری اندیای، چهار رمان و نمایشنامه با ترجمه مرضیه کردبچه از سوی نشر »نیماژ« به فارسی منتشر شده: دو رمان 
»رزی کارپ« و »سه زن توانمند«، و نمایشنامه های »بابا باید غذا بخورد« و»آدم بزرگ ها«. آنچه می خوانید گفت وگویی است با 

ماری اندیای درباره آثارش با نقبی به تبار آفریقایی اش و اینکه چرا نویسندگی را به عنوان شغلش برگزیده است. 
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 عنوان رمانتان را »سه زن توانمند« گذاشته اید، 
درحالی که این اثر، سه زن را که در شرایط بسیار 
شکننده و ضعیف هستند به تصویر می کشد؛ 
پس این کلمه توانمندی که شما بر عنوان این اثر 

گذاشته اید چه معنا می دهد؟
در ذهن من به رغم همه مشکاتی که این افراد 
دارند هرکدام به نوعی از یک قدرت درونی برخوردارند. 
به طور مثال آنکه شکننده تر از بقیه به نظر می رسد در 
تصمیماتش هرگز تردید نمی کند و به رغم این همه 
مشکات عجیب همانند یک انسان منحصر به فرد عمل 
می کند. هسته متشکله هر سه آنان بسیار قوی و فناناپذیر 
است و همین امر از آنان سه زن توانمند می سازد؛ گرچه 
به لحاظ اجتماعی و حرفه ای از هیچ قدرتی برخوردار 
نیستند. متوجه شدم که در آثار قبلی من، اغلب 
شخصیت های داستانی ام چه ضعیف چه قوی، نقش 
مخربی داشتند و این امر عمدی نبود و من نمی خواستم 

که داستان به این منوال بگذرد و این...
 البته این تنها وجه جدید اثرتان نیست. 
عناصر سوررئالیسم یا اعجاب انگیز در این اثرتان 
کمتر به چشم می خورد. نمی توانیم بگوییم »سه 
زن توانمند« رمانی رئال است، ولی یک واقعیت 
اجتماعی، سیاسی را به تصویر می کشد، به ویژه 
سومین بخش رمان که تاش غم انگیز یک زن را 

برای مهاجرت از آفریقا به فرانسه روایت می کند...
درست است، من می خواستم در این رمانم عناصر 
جادویی کمتری داشته باشم که البته در این اثر هم هست، 
ولی خیلی کم رنگ است. به ویژه مثل همه آدم های دیگر 
وقتی اسناد و داستان هایی راجع به شرایط مهاجران و 
ساکنان کشورهای فقیر در اروپا خواندم، تصمیم گرفتم 
این داستان ها را در قالب ادبیات ارائه دهم. به نظر من این 
افراد که شجاعانه رنج های بسیار زیادی را تحمل می کنند  
قهرمان هستند. البته قهرمان های غمگین و قهرمان های 

اجباری!)قهرمان های عصر مدرن( 
عناصر  کمک  با  گرفتید  تصمیم  چرا   

اعجاب انگیز داستان هایتان را کمی نرم تر کنید؟
من همیشه می خواستم ادبیاتی را به کار ببرم که 
پیش پاافتادگی زندگی را به تصویر بکشد و تنها شیوه ای که 
برای گذر از این پیش پاافتادگی زندگی معمولی پیدا کردم 
متوسل شدن به عناصر جادویی بود، ولی در حال حاضر 
قادرم که عناصر جادویی را با واقعیت های عینی درهم 
آمیزم، بدون آنکه پیش پاافتاده به نظر بیایند. وقتی که 
جوان تر بودم از سادگی می ترسیدم ولی امروزه احساس 
می کنم که می توانم ساده تر بنویسم. فکر می کنم که یک 
کتاب می تواند در سطوح مختلف قابل خواندن باشد و 

به واسطه آدم های مختلف قابل درک و فهم باشد.
 این پیچیدگی در نوشتار که بر این باورید که 
به شما تحمیل شده، به این مورد که شما در دوران 

جوانی شروع به نوشتن کرده اید ارتباطی دارد؟
یقینا همان طور است، البته زمانی که خیلی جوان بودم 
نمی توانستم ساده تر بنویسم؛ زیرا الگوی من نویسندگانی 
مانند پروست و هنری جیمز بود و خیلی تاش می کردم 
مانند آنها بنویسم و درعین حال سبک خود را حفظ 
کنم، از آن گذشته واقعا از سادگی می ترسیدم، ولی بعد 
از تجربیاتی که در این راستا کسب کردم، فهمیدم که 
نه تنها ساده نوشتن ممکن است بلکه آرزوی قلبی من 
است. بعد از آن احساس کردم که نیاز ندارم تسلط خود بر 
زبان را به معرض نمایش بگذارم و با کمک گرفتن از موارد 
اعجاب انگیز از سادگی گذر کردم و اان هم سعی بر این 

دارم که از این موارد اعجاب انگیز بسیار کمک بگیرم.

 شما گفتید که در دوران جوانی از آثار پروست 
و جمیز زیاد خوانده اید. هم اکنون هم آثار نویسنده 
آمریکایی به نام جویس کرول اوتس را می خوانید و 
خیلی آنها را دوست دارید. آیا بر این باورید که چون 
خیلی کتابخوان هستید نویسنده خوبی شده اید؟

برای من این دو فعالیت یعنی خواندن و نوشتن 
جدایی ناپذیرند. به نظرم نویسنده ای که مطالعه نمی کند 

نویسنده خوبی نیست.
 آیا نویسندگانی را که دوست دارید در 
نوشته هایتان حضور دارند و از آثارشان الهام 

می گیرید؟
بله همیشه. چه نویسندگانی که در قید حیات اند و چه 

آنانی که از دنیا رفته اند در آثارم حضور دارند.
 در »سه زن توانمند«، آفریقا حضور جدی 

دارد. چه ارتباطی بین شما و این قاره وجود دارد؟
یک ارتباط عجیبی بین من و آفریقا وجود دارد. اولین بار 
در ۲۰سالگی در اواخر سال های ۸۰ به آنجا سفر کردم و 
دومین بار سه سال پیش با کارگردان سینما کلر دونی که در 
یک سناریویی با او همکاری می کردم به آفریقا رفتم که سفر 
کوتاهی بود. ارتباط من با آفریقا خیلی مشخص نیست، ولی 
بخشی از من در آفریقا شکل گرفته و شاید یک نوع ترس که 

منشا آن را نمی دانم در من شکل گرفته است.
 خاستگاه این رمان آفریقا است؟

به هیچ وجه. همان طور که حضور پرنده ها در صفحات 
کتاب وجود دارد، آفریقا هم یک نقش موزیکال دارد که سه 

بخش اثر را به هم مرتبط می کند.
 شما به زندگی معمولی خیلی عاقه مندید؟

بله. به همین دلیل هم هست که تمام برنامه های واقعی 
تلویزیونی را می بینم. جایی که مردم آشپزی می کنند و 
زندگی روزانه شان را می گذرانند. زندگی افراد برایم جذاب 
است و تحت تاثیرم قرار می دهد. شخصا زندگی عادی و 
ملموسی دارم. اینکه مثل بقیه بچه داشته باشم و مثل آنها 
زندگی کنم. بدون آن ماهیت و عایق دیگری پیدا می کنم 

که دوست ندارم. بنابراین زندگی معمولی را می پسندم.
 یادتان می آید چگونه میل به نوشتن در شما 

شکل گرفت؟
خیلی از آن زمان گذشته، ولی می دانم که از ازل میل 
به نوشتن داشتم و همیشه با نوشتن احساس خوبی 

پیدا می کردم و هر موقع که نگران و ناراحت بودم نوشتن 
روحیه ام را عوض می کرد.

 موضوعی که در تمام کتاب های شما دیده 
می شود خشونت است که نقش اساسی در روابط 
انسانی دارد، به ویژه در روابط خانوادگی و یکی از 
سوال های مهم کتاب های شما این است: چه کسی 
خارجی محسوب می شود؟ راجع به این دو درونمایه 

داستانی آثارتان توضیح دهید .
بله همین طور است. بدون آنکه بخواهم وارد مقوله 
روانکاوی شوم این مورد به کودکی ام برمی گردد. در 
محیطی در پاریس سال های هفتاد بزرگ شدم، در دنیایی 
که افراد همه عامه بودند و به طبقه متوسط تعلق داشتند. 
شهر بزرگ فرنسس امروزه فرق کرده، ولی سی سال پیش 
من و مادر و برادرم یک خانواده غیرعادی بودیم. دو بچه 
که پدر و مادرمان از هم جدا شده بودند، به عاوه پدر ما 
آفریقایی بود و هیچ وقت حضور نداشت و همه اینها سبب 
شد که خارجی به شمار نیاییم. درکل خیلی اجتماعی 
بودم و حضور پررنگی در جامعه داشتم و اصا هم خارجی 

به حساب نمی آمدم.
 آیا شما همانند فلوبر با صدای بلند کتاب را 
بازخوانی می کنید؟ آیا ریتم، آهنگ و لحن طی 

نوشتن دست نویس یک کتاب ضروری است؟
من هرگز با صدای بلند کتاب ها را بازخوانی نمی کنم. 
بله ریتم بسیار مهم است، اما برای من همه  چیز تنها به فکر 

و ذهن ختم می شود.
 آیا بر این باورید که نویسنده بهترین فردی 

است که متن خود را بهتر از دیگران درک می کند؟
برخی از نویسندگان از خواندن متون خود لذت 
نمی برند و غالبا ترجیح می دهند کارشان را به کسانی که 

عادت به مطالعه آثار دیگران دارند واگذار کنند .
 شما گفته اید که تمایل به بازی کردن با 
بی رحمی دارید. بزرگترین بی رحمی و خشونت 

از نظر شما چیست؟
رهاکردن دیگران. مثا در کتاب »رزی کارپ« 
رهاکردن تی تی و اگراند توسط مادرشان نوعی بی رحمی 
و خشونت است. همچنین ترک رزی که بچه ای بالغ است 
توسط پدر و مادرش هم نوعی خشونت محسوب می شود.

 در »رزی کارپ« سه مادر هستند که یکی از 
دیگری بی رحم تر هستند...

رزی سعی می کند خود را از دست تی تی خاص کند. 
نمی خواهد غارتش کند، بلکه می خواهد رهایش کند مانند 
مادر اگراند. شاید چیزی که شما می گویید برخاف غارت 
باشد، ولی به همان اندازه بد است. چگونه می شود از یک بچه 
چندساله انتقام گرفت. این قضیه مرا خیلی تحت تاثیر قرار 
می دهد و برایم وحشتناک است. دوست دارم بفهمم این 
رفتار از کجا نشات می گیرد و چه چیزی باعث می شود این 

رفتار و این حس در مادر ظاهر شود.
 شما واقعا قصد دارید این گونه رازها و 

پیچیدگی ها را برما کنید؟
درست است. در این کتاب من دائما در حال توصیف 
هستم و می خواهم با این توصیفات حالت عجیب این مادر 
را به تصویر بکشم. وقتی چیزهای عجیب در داستان روی 
می دهد و فقط نقاط مبهم ریزی را در داستان می بینیم 
باعث می شود خواننده با این چیز عجیب رو به رو شود. 
سرنوشت مبهم همه آنها، آن چیزی است که کنجکاوی 
همه را برمی انگیزد و خواننده را به خواندن تشویق می کند.
 به عاوه این خشونت، شما دوست دارید چیز 

دیگری را هم نشان دهید؟
بله دوست دارم مواردی را عجیب جلوه بدهم. یا 
به معنای خاص کلمه یا به معنای مجازی آن کلمه. مثا 
شخصیت اگراند، در محیطی که زندگی می کند غریبه 
است. درست است در آنجایی که زندگی می کند محلی 

شده است، با وجود این، این احساس را ندارد.

 منبع الهامات شما کدام است؟
کتاب ها، روزنامه ها و داستان هایی که می شنوم و 
سرنوشت روستاییان و زندگی اطرافیانم الهام می گیرم 
و البته به گونه ای سرنوشت این اشخاص را در داستانم به 
تصویر می کشم که به هیچ عنوان شناخته نشوند. در »رزی 
کارپ« ۱۵ یا ۲۰ شخصیت زن جوانی است که آنها را دیده ام 
و با آنها در ارتباط بوده ام. همیشه داستان زنانی که خیلی 
زود بچه دار شده اند برایم جالب بوده و همیشه درصدد بودم 
بفهمم که چگونه می توان با وجود این مورد عجیب بالغ شد.
 در رمان »رزی کارپ« شخصیت مورد 

عاقه تان کدام است؟
من از اگراند خوشم می آید. به نظرم او یک مرد خوب 
است و می شود با او همذات پنداری کرد و با او رنج کشید 
و برایش اشک ریخت. درواقع با دردها و رنج هایش درد 
بکشی. او سعی می کند که همه موارد را به بهترین و 

صحیح ترین حالت انجام دهد.
 مضمون اصلی داستان »رزی کارپ« چه بود؟

رزی کارپ در ابتدا فقط یک شخصیت داستانی بود، 

زن جوانی که به خانواده ای در گوادلوپ ملحق می شود و 
اتفاقات بدی در این قسمت داستان می گذرد. او امید دارد 
که خود را نجات دهد، زیرا در عذاب است، ولی این جریان 

به خوبی پیش نمی رود.
 بهتر نبود که رزی و برادرش اصا به دنیا 

نمی آمدند؟
از به دنیا آمدن کسی نمی شود شکایت کرد. شاید اگر 
به دنیا نمی آمدند بدتر بود. به نظرم غیرممکن است که 
آدم برای کسی که به دنیا آمده تاسف بخورد، زیرا همه حق 

زندگی دارند.
 حتی به عنوان نویسنده هم نباید این حس 

تاسف را در اثر نشان داد؟
بله حتی به عنوان نویسنده هم نباید این حس را 

نشان داد.
 به نظرتان تحمل درد عنصر مثبتی حساب 

می شود یا منفی؟ 
بله برای جاودان شدن بشریت عنصر مثبتی به 

شمار می آید .
 »رزی کارپ« به یک دلیل با دیگر رمان هایتان 
متفاوت می شود؛ در این رمانتان از عناصر فانتزی و 

جادویی خبری نیست.
-بله خودخواسته بوده. می خواستم فضایی خلق کنم 
که واقعیت را در آن به تصویر بکشم و به داستان کوتاه هم 

نزدیک نشود.
 چگونه می نویسید؟ از قبل داستان را در 
ذهنتان می پرورانید یا درحالی که می نویسید 

داستان شکل می گیرد؟
چارچوب نوشتار را از قبل در ذهنم دارم)چند عنصر( 
ولی در حین نوشتن به آنها شکل می دهم. فقط کافی 
است که بدانم کجا می روم، در غیر این صورت حتما راهم 

را گم می کنم.
 چه موقع هایی دست به قلم می شوید؟

شب ها وقتی که بچه هایم خواب هستند و معموا روزها 
نمی نویسم، مگر اینکه نباشند یا خواب باشند. بیشتر از دو 
ساعت هم نمی نویسم، زیرا ذهنم خسته می شود و یاری ام 

نمی کند.
 جاه طلب هستید؟

به لحاظ هنری بله، ولی به لحاظ اجتماعی خیر. ولی 
دوست دارم در انجام کارهای مختلف موفق باشم. من 
فقط تخیل تاریخی و سیاسی دارم و همه را در قلمروی 
کارهایم خاصه می کنم و به کارشان می برم. دوست 
دارم با آدم های ادیب رفت  وآمد داشته باشم، به تئاتر 

بروم و رمان بخوانم.

گفت وگو با ماری اندیای نویسنده فرانسوی برنده جایزه گنکور 2009

از ازل میل به نوشتن داشتم

سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

در »رزی کارپ« دائما درحال 
توصیف هستم و می خواهم با این 
توصیفات حالت عجیب این مادر 
را به تصویر بکشم... آن چیزی که 

کنجکاوی خواننده را برمی انگیزد 
و به خواندن تشویقش می کند

هسته متشکله هر سه زن 
داستان، بسیار قوی و فناناپذیر 

است و همین امر از آنها سه 
زن توانمند می سازد؛ گرچه به 

لحاظ اجتماعی و حرفه ای از 
هیچ قدرتی برخوردار نیستند

 درباره رمان »سه زن توانمند«
 نوشته ماری اندیای

زنان برابر مردان

نام ماری اندیای را اول بار، پاییز سال ۲۰۰9 شنیدم؛ زمانی 
که با رمان »سه زن توانمند«، جایزه  گنکور را، به عنوان اولین 
زن سیاه پوست به خانه می برد. چند ماه بعد، در مسابقه مترجم 
جوان بخش فرهنگی سفارت فرانسه شرکت کردم و با ترجمه 
گزیده ای از رمان »قلبم در تنگنا«، از اندیای، نفر اول سال ۲۰۱۰ 
شدم. آقای ژیون، وابسته فرهنگی سفارت، رمان »رزی کارپ« 
و مجموعه داستان »همه دوستان من« را به من دادند تا یکی از 
داستان ها را برای پروژه ترجمه کالج بین المللی مترجمین ادبی 
CITL انتخاب کنم؛ و این ابتدای مسیر آشنایی من با آثار ماری 

اندیای بود.
چالش های ترجمه در داستان های کوتاه »همه دوستان من«، 
عاقه ام را به این نویسنده و آثارش بیشتر کرد. اولین انتخابم برای 
ترجمه، رمان »رزی کارپ« بود و بعد از آن هم »سه زن توانمند«. 
»رزی کارپ« آخرین رمانی است که نویسنده در انتشارات 
مینویی به چاپ می  رساند و از این رو نقطه عطفی در سیر فعالیت 
ادبی اوست. مینویی انتشاراتی است که همواره در چاپ آثاری که 

ویژگی های نوآورانه  فرمی دارند، پیش قدم است.
 اولین پرسش در مورد اندیای این است که آیا او نویسنده ای 
آفریقایی است و با سنت ادبی آفریقا می نویسد؟ -خیر. او به لحاظ 

آموزش وپرورش، فرانسوی است و ادعا می کند فرهنگ ادبی خود 
را همان قدر مدیون ادبیات اروپاست، که ادبیات فولکلور سایر ملل.

بنابر اظهارنظر منتقدان، تسلط بی بدیل اندیای به دستور زبان، 
از او نویسنده ای صاحب سبک ساخته است. او ساختارهایی که 
امروزه کمتر در گفتار و حتی نوشتار ادبی به کار می روند به خوبی 
می شناسد و بسیار هوشمندانه و با ظرافت به کار می برد، به ویژه 
در استفاده از زمان هایی که تنها در متون ادبی به کار می روند و 
ادبیت متن را تضمین می کند. این یکی از دشواری های کار ترجمه 
را رقم می زند. در زبان فارسی، زمان های فعلی که خاص نوشتار 
ادبی باشند نداریم. درنتیجه باید به روش دیگر، مانند استفاده از 
معادل های ادبی واژه  ها، این کمبود را جبران کرد. مساله بعدی، 
ترجمه ترکیبات و استعارات اصیلی است که نویسنده در خلق آنها 
خاقیتی ویژه دارد. بارها در مورد برخی ترکیبات با دوستان اهل 
ادبیات و اساتید فرانسه زبان گفت وگو کردم و اغلب اتفاق نظر بر این 
بود که ترکیبات حتی برای خواننده فرانسوی زبان هم نو و تا حدی 
غریب است. پس تصمیم گرفتم این ترکیبات را هنگام ترجمه 
ساده سازی نکنم تا ذهن خواننده فارسی زبان هم مثل خواننده 
فرانسوی درگیر رمزگشایی از این ترکیبات شود. دشواری بعدی، 
بلندی »پروست وار« جمله ها، به ویژه در »رزی کارپ« بود. تنوع 
ضمایر موصولی در زبان فرانسه امکان ساخت جماتی به بلندی 
چندین صفحه را فراهم می آورد، حال آنکه در زبان فارسی ضمیر 
موصولی محدود است و تکرار »که« برای حفظ ساختار، خواندن را 
دشوار و نامطلوب می کند. کوتاه کردن جمات هم نوعی خیانت به 
سبک و نوشتار نویسنده بود. پس روشی بینابین به کار گرفته شد، 
که در این انتخاب ها، شیوه ترجمه مهدی سحابی در ترجمه »در 

جست وجوی زمان از دست رفته« بسیار الهام بخش بود.

در دومین سال هزاره سوم میادی، ماری اندیای، نویسنده فرانسوی 
ســنگالی تبار، با نگارش رمان »رزی کارپ« برنده جایزه ادبی فمینا 
می شود. او که نویسندگی را از پشــت نیمکت های دبیرستان شروع 
کرده، اولین کتابش را با عنوان »درباره ثروت آینده« در هفده سالگی، 
نزد انتشارات مینویی به چاپ می رساند. اندیای جوان، جویس، پروست، 
کافکا و فاکنر را مشــتاقانه خوانده. دومین رمان خود را با نام »کمدی 
کاسیک« در قالب یک جمله به درازای صد صفحه به چاپ می رساند 
تا دین خود را به پروست ادا کند. در نگارش آثار بعدی، به سوی جادو و 
فانتزی متمایل می شود. سال ۱994 رمان »آب وهوای فصلی« تحسین 
منتقدان را برمی انگیزد. برخی معتقدند اندیای هنگام خلق فضاهای این 
رمان روح کافکا را فراخوانده است. در ۱996، با رمان »جادوگر رئالیسم 
جادویی« را به حد اعا می رساند و سپس در مصاحبه ای به مناسبت چاپ 

این اثر اعام می کند که قصد دارد از فضای جادو و فانتزی فاصله بگیرد. 
بنابراین، »رزی کارپ«، اولین رمان بلند نویسنده ای است که تاکنون، 
جمات بلند پروست، فضای اثیری کافکا، ساختارهای روایی پیچیده 
جویس و رئالیســم جادویی را آزموده و درعین حال، خود را به عنوان 

نویسنده ای صاحب سبک اثبات کرده است.
»رزی کارپ«، رمان سرگردانی است؛ سرگردانی زنی که اداره امور 
زندگی از دستش رها شده، و در پی سروسامان دادن به زندگی خود و پسر 

شش ساله اش راهی گوادولوپ می شود، جایی که برادرش ساکن شده 
است. همچنین، حکایت سرگردانی نسلی است که در پی رفاه و رشد و 
اقتصادی سریع، راهی سرزمین های استقال یافته از استعمار فرانسه 

می شوند، اما بیهوده!
در نخستین فصل رمان، رزی که به گوادولوپ رسیده، از بازشناختن 
برادرش ازار، از دوســتش اگراند، که به استقبالش به فرودگاه آمده، 
ناتوان است. شب هنگام است و تاریک اما فضا آکنده از صداهایی است 
که درهم می آمیزند و تعیین موقعیت را همان قدر که برای رزی دشوار 
است، برای خواننده هم دشوار می کنند: پرواز هواپیماها، ماغ کشیدن 

گاوها، تنفس ذرت ها در مزارع پایین دست جاده، غرش موتور ماشین...
از همین نخستین فصل، گره بر گره داستان افزوده می شود. رزی 
باردار اســت اما از نحوه  وقوع این بارداری هیچ بــه خاطر نمی آورد! در 
فصل های بعدی، سرگذشت رزی و اگراند روایت می شود و در فصل 
آخر، نیکی ها و پستی های اخاقی -مهربانی، گذشت، عشق، فریبکاری، 

ابتذال- در شدیدترین شکل ممکن بازنمایی می شوند. 
»رزی کارپ«، رمان معماگونی است. خواننده در پی یافتن پاسخ برای 
هر معمایی در متن پیش می رود و با پرسشی تازه روبه رو می شود. رزی 
کارپ کیست؟ آیا او همان رز-ماری کارپ است؟ کودکی که باردار است 
از کجا آمده؟ پدرش کیست؟ برادرش کجاست؟ آیا این مادر جوان که خود 
را همسر ازار معرفی می کنند، واقعا مادر فرزند اوست؟ و درنهایت عشق 
اگراند به رزی به کجا خواهد رسید؟ پیر لوپاپ، منتقد معاصر فرانسوی، 
»رزی کارپ« را این طور معرفی می کند: »به هرحال نمی توان این رمان 
را به خاطر رمان گون نبودنش سرزنش کرد. خیلی اتفاقات در رزی کارپ 
رخ می دهد! پیرنگ های پی درپی، شخصیت های ماجراجو، بازگشت به 
گذشته، غافلگیری  ها، رنگ ها، صحنه ها، آب وهوا، احساسات و حتی 

آدم کشی ها در آن جریان دارند.«

»رزی کارپ«؛ رمان سرگردانیاز پروست تا ماری اندیای
دیدگاهدریچه

مرضیه کردبچه
مترجم آثار ماری اندیای

مهران فراهانی
منتقد

کیمیا مومن زاده
مترجم زبان فرانسه

ماهرخ شاهرخیان
مترجم انگلیسی

نگاه

مــاری اندیای با انتشــار »ســه زن توانمند« در 
ســال ۲۰۰9 از مرزهای فرانســه فراتر رفت. رمان 
پس از دریافت جایــزه گنکور به زبان هــای زیادی 
ترجمه شــد و نقدهای مثبت بســیاری در نشریات 
مختلف جهان دریافت کرد. گاردین، ماری اندیای را 
یکی از شورانگیزترین نویسندگان فرانسه برشمرد 
و تایمز »ســه زن توانمند« را رمانــی زیبا توصیف 
کرد و نوشت: »ســبک نویســندگی اندیای به  طور 
فوق العاده ای مقتدرانه است.« لوموند، ماری اندیای 
را با ویژگی های زیبایی کام، قوه  شگرف الهام بخشی، 
و مهارت داستان ســرایی   به عنوان یکی از مهم ترین 

شخصیت های ادبیات فرانسه معرفی کرد.
بین آفریقا و فرانســه، قهرمانان)زن( افسون شده 
ماری اندیای که با تاریخ نفرین شده ، تور ماهیگیری  
خود را افکنده اند، و با آزادی شان که به سختی به دست 
آمده است، می درخشند. زنان توانمند حتی به سوی 
مرگ عزیمت می کنند. در اولین بخش از رمان سه گانه 
متأثرکننده و تحسین شده  ماری اندیای، نورا، وکیلی 
پاریسی در دهه  سی ســالگی اش به خانه پدرش در 
داکار، سنگال سر می زند و برای اولین بار طی سال ها 
نمی تواند قاطعانه به خاطر بیاورد که آیا سابقا خانه ای 
در آن اطراف اجاره کرده است یا نه. پدر سالخورده اش، 
میلیونری خودســاخته، بخت برگشــته، و مردی 
اســت ظالم و مغرور)به خاطر زشــتی حتی در برابر 
دختر خودش هم عمیقا ضربــه روحی خورده و پس 
رانده شده( که او را به یاد برادر کوچک ترش، سونی، نام 
می نهد. سونی که فرزند محبوب  پدر بوده، به اتهام قتل 

مشکوکی زندانی شده است.
سیلی از سواات، عدم اعتمادبه نفس و افشاگری 
مغرضانه زمانی بر نورا غالب می شود که خودش را برای 
مبارزه قوی می کند، این سواات نه تنها در پی آزادی 
سونی است بلکه بیش از پیش آشکار می شود که برای 

سامتی روانی خودش هم است.
از اینجا به بعد، قالبی معین شــده: گره گشــایی 
قابل مشاهده  یا تحول منظمی در بیان زندگی های 
پیچیده وجود ندارد. بعد از مختصری، در یک پاراگراف 
درهم آمیخته، اندیای با مهارت، داستان پیشین را از 
نمایی دیگر با جزئیات بیان کرده و تضعیف می کند. 
داستان به طور ناگهانی به یک صحنه و گروه بازیگران 

کاما جدیدی تغییر جهت می دهد.
و بنابراین، در قســمت دوم، به دشت و صحرای 
فرانسه سفر می کنیم، در آنجا مرد سفیدپوستی به نام 
رودی دسکا را می بینیم که پدرش به  همان تفریحگاه 
وابستگی داشته، و فردی به نام دارالسام که پدر نورا را 

ثروتمند می کند.
روودی در حال حاضر دهه  چهل سالگی عمرش 
را سپری می کند، با زن سیاه پوســتش، فانتا، و پسِر 
نوزادش از سنگال برگشته است. در روزی فوق العاده 
عالی با او مواجه می شویم، که گواهی بر حساسیت و 

ژرفای درایت نویسنده دارد. 
در این بخش میانی، که ما فانتا را فقط در نگاه ممتد 
رودی می بینیم، هم از دو بخش پیشــین طوانی تر 
بوده و هم از نظر روان شناختی عذاب آورتر و پرتنش تر 
است. رودی مردی افراطی و داستایفسکی واری بود، و 
همان قدر در پستی و ضالت خودش غرق شده بود. 
افکار منطقی پیچیده و دشوار، شــاخ وبرگ های رد 
اتهامات و توجیه بی غیرتی قهرمان داستان بیشتر ما 
را به یاد شاهکار کوچک آلبرتو موراویا به نام »تحقیر« 
می اندازد. دقیقا نقطه  پرهیجان و درد آور داستان که 
بین رودی و رئیس خوش برخوردش به نام مانیل رخ 
می دهد. مانیل مردی ثروتمند و محبوب بین مردان 
بوده که به نظر می رسد در گذشته فانتا را به انجام هر 

کاری وادار می کرده است.
در قسمت سوم به سنگال بازمی گردیم. به زندگی 
دختری خدمتکار به نام کادی که او را برای اولین بار در 
نوجوانی وقتی می بینیم که در خدمت پدر نورا بوده 
است. کادی حاا بزرگسال، بی سواد و مطلقه است و 
دائما آگاه است که چون فرزندی به دنیا نیاورده، در خانه  
خانوادگی شــوهرش نان خوری اضافه و ناخوشایند 
محسوب می شود. ما کادی را درحالی دنبال می کنیم 
که سفر مذبوحانه و وحشت انگیزش را با خروج ازآفریقا 
به سمت اروپا شروع می کند. در سراسر مسیر، به تنها 
چیزی که می توانست تکیه کند تکامل تدریجی حس 

خودشناسی اش بود.
همبستگی میان این سه طرح داستان ناهمسان، 
حاکی از ظرافت باایی است. اما با توجه به تم، آنها بیشتر 
درهم آمیخته شده اند و ساختاری بی عیب آفریده اند 
که شگرف تر از بخش هایش اســت. در اوایل، اندیای 
به ما می گوید که شیطان ممکن  است چهره ای پرمهر 
داشته باشد و این خود تمی است که در سراسر داستان 

طنین انداز شده است. 
»سه زن توانمند« کتابی اســت درباره خیانت - 
خیانتی که از خودمان گرفته تا دیگران به طور یکسانی 
صورت می گیرد.- همان قدر که به بررسی فراموشی 
می پردازد، یا به  طور موشکافانه ای، به بی میلی ما در به 
یادآوری و تاش دردناکی که برای پنهان سازی به خرج 
می دهیم نیز می پردازد. به طور خاصه، داستان ها -و 
دروغ هایی- به خودمان و دیگران می گوییم تا زندگی را 
سپری کنیم. سرسختی هرکدام از این زن ها در مبارزه 
برای پیروزی بر دروغ ها و ایستادگی در برابر مردانی که 
آنها را زیر سلطه خود قرار می دهند و به ایشان خیانت 
می کنند، عمدا یا سهوا پایه و اساس قدرت شان است. 

برخی اوقــات نثر اندیای پیچیده یــا روی مرزی 
درهم تنیده است. جماتش آنچنان طوانی هستند 
که باید برگردی و دوباره آنها را بخوانی و از این شاخه 
به آن شــاخه بپری. بااین حال، بعــد از چند صفحه، 
آنچه در ابتدا عجیب وغریب به نظــر می آمد کم کم 
حس خلسه مانندی به انسان می دهد. تکرار ها نیروی 
فزاینده ای، و جمات نامرتبــط اندوخته ای گرانبها 

خلق می کنند.
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گام هایی برای افزایش تراکم  استخوان
کاهش تراکم استخوان ها به این معنی است که فرد در معرض 
خطر پوکی استخوان قرار دارد. با این حال روش های بسیاری برای 
کمک به افزایش تراکم استخوان ها پیشنهاد شده است، در ادامه با 

این روش ها آشنا می شوید:
 تمرین های  ورزشی 

 این تمرین ها نه تنها سطح التهاب را در بدن کاهش می دهند بلکه 
باعث بهبود تراکم استخوان ها خواهند شد. مطالعات نشان داده اند 
که این تمرین ها به حفظ ساختار استخوان های موجود کمک 
می کند. به عنوان مثال، یک مطالعه در مورد تراکم استخوان در 
کودکان مبتا به دیابت نوع یک نشان داد که شرکت در فعالیت های 
بدنی تحمل وزن در سال های اوج رشد استخوان، تراکم استخوان را 
بهبود می بخشد. تمرین های تحمل وزن باعث بهبود و افزایش توده 

عضانی نیز می شود.
 مصرف  سبزیجات 

سبزیجات کم کالری بوده و سرشار از فیبر، مواد معدنی و 
ویتامین ها هستند. مطالعات نشان داده اند که ویتامین C موجود 
در سبزیجات باعث حفظ سامت استخوان ها می شود. مصرف 
سبزیجات زرد و سبز به خصوص در کودکان، باعث بهبود رشد 
استخوان ها می شود. در بزرگساان نیز به حفظ تراکم و استحکام 
استخوان ها کمک می کند.پلی فنول ها و پتاسیم موجود در 
سبزیجات، منجر به بهبود سامت استخوان ها در تمام سنین 

می شود.
 مصرف  کلسیم

کلسیم ماده مغذی اصلی برای سامت استخوان ها است.بهترین 
راه برای جذب کلسیم، مصرف مقادیر کمی  از آن در طول روز است 
)به جای خوردن یک وعده غذایی با کلسیم باا در روز(. بهتر است 
کلسیم مورد نیاز بدن را از طریق مواد غذایی تامین کنید تا این که 
سراغ مکمل ها بروید. مصرف مکمل ها باید زیر نظر پزشک باشد. 
غذاهای سرشار از کلسیم عبارتنداز: شیر، پنیر، ماست، سبزیجاتی 

مانند کلم، لوبیا و ماهی.
K و D غذاهای حاوی ویتامین 

این دو ویتامین در سامت استخوان ها نقش اساسی دارند. 
مصرف ویتامین K باعث کمک به مواد معدنی برای اتصال به 
استخوان ها می شود. ویتامین D نیز به بدن کمک می کند کلسیم 
را جذب کند. افرادی که کمبود ویتامین D دارند، در معرض خطر 
بیشتری برای از دست دادن توده استخوانی هستند. فرد می تواند 
از طریق قرارگرفتن در معرض نور خورشید، ویتامین D را جذب 
کند. مصرف ناکافی ویتامین D خطر ابتا به پوکی استخوان را چند 

برابر می کند.
 حفظ  وزن  سالم

 وزن سالم برای بهبود تراکم استخوان ضروری است؛ افرادی 
که کمبود وزن دارند، در معرض خطر بیشتر برای ابتا به بیماری 
استخوان هستند، در حالی که وزن اضافی بدن، استرس اضافی را 

روی استخوان ها ایجاد می کند.
 اجتناب از رژیم های کم کالری

 رژیم های غذایی کم کالری می توانند منجر به مشکات 
سامتی از جمله کاهش تراکم استخوان شوند. قبل از رفتن سراغ 
رژیم های اغری، در مورد میزان نیازتان به کالری با یک ارائه دهنده 
مراقبت های بهداشتی صحبت کنید. هر رژیم غذایی باید شامل 
حاوی مقادیر مشخصی پروتئین، چربی، ویتامین ها، مواد معدنی 

و سایر ریزمغذی ها باشد.
 مصرف  پروتئین 

 پروتئین نقش اساسی در سامت و تراکم استخوان ها دارد و 
فرد باید از داشتن پروتئین کافی در رژیم غذایی خود اطمینان 
حاصل کند. البته فراموش نکنید که قبل از رفتن سراغ میزان زیادی 

پروتئین، با پزشک خود مشورت کنید.
 مصرف  امگا 3 

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که اسیدهای چرب امگا 3 در 
حفظ تراکم استخوان نقش دارند. اسیدهای چرب امگا 3 در غذاهای 
متنوعی مانند ماهی سالمون، ماهی قزل آا، آجیل و دانه ها وجود 
دارند. افراد می توانند از طریق رژیم غذایی خود یا از طریق مکمل ها 

این اسیدهای چرب را دریافت کنند.

دانســتنی ها
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با افزایش سفرها در تابستان مراقبت از تغذیه در سفر نکته بسیار مهمی 
است که برخی افراد از آن غافل اند. ننوشیدن آب کافی، زیاده روی در مصرف 
تنقات، نداشتن تحرک کافی و... همگی از نکاتی است که عدم رعایت آن 
می تواند در حین سفر و یا بعد از آن مشکاتی برای فرد ایجاد کند.برلیانت 
بزرگمهر، مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران، گفت: یکی از مهم ترین نکاتی که 
مردم باید در سفر به آن توجه کنند نوع تغذیه و محل تهیه و طبخ غذایشان 
است. باید نسبت به رستورانی که می روید دقت کافی داشته باشید.وی گفت: 
ازم است تا در مصرف خوراکی هایی که بیرون از خانه طبخ می شوند، دقت 
کافی را به خرج دهند.وی در ادامه متذکر شد: از آنجایی که تعریق افراد در 
این فصل افزایش می یابد، باید با مصرف آب کافی در صدد جبران آب از دست 

رفته بدن خود باشند. 

مراقبت از تغذیه  در سفر
طبق نتایج یک پژوهش جدید نوشیدن روزانه نوشابه های شیرین گازدار، پیرشدن 
سلول های بدن انسان را سرعت می بخشد.میزان باای قند داخل این نوشیدنی ها 
موجب ایجاد بیماری های مزمن در بدن می شود.بیماری های قلبی، کبدی و دیابت 
نوع دو از شایع ترین بیماری های حاصل از نوشیدن مستمر و زیاد نوشابه شیرین 
است.پژوهشگران می گویند بخشی به نام تلومر در DNA وجود دارد که آن را در برابر 
آسیب دیدگی محافظت می کند.تلومرها باعث می شوند که تقسیم های سلولی در بدن 
انسان زودتر اتفاق افتاده و سلول های جوان بیشتری تولید شوند.اما اگر این بخش از 
DNA خیلی کوچک شود، تقسیم سلولی متوقف می شود و سلول های بدن پیر شده و 
می میرند.کاهش طول تلومرها باعث می شود تا بدن در ابتا به بیماری های قلبی، کبدی، 
دیابت و حتی سرطان آسیب پذیر شود. پژوهشگران با آزمایش هزاران نفر به این نتیجه 
رسیده اند که نوشیدن افراطی نوشابه های شیرین موجب کاهش طول تلومرها می شود.

نوشابه موجب تسریع روند پیری می شود
مصرف شکات تلخ به دلیل وجود ترکیبات خاصی که دارد، به کاهش عائم 
افسردگی کمک می کند.محققان می گویند مصرف این نوع شکات می تواند در کاهش 
عائم افسردگی موثر باشد.بر اساس نتایج تحقیقات شکات تلخ دارای ترکیباتی مانند 
آناندامید است که می تواند از ابتا به افسردگی پیشگیری کند.طی مطالعه ای دیگر که 
توسط سارا جکسون، پزشک دانشگاه جهانی لندن، UCL، انجام شد، نیز اطاعات 
مشابهی به دست آمد.افراد شرکت کننده در این آزمایش، طی 10 روز، بعد از ۲۴ ساعت 
مورد بررسی قرار می گرفتند که در بین آنها، کسانی که شکات تلخ مصرف کرده بودند، 
به دلیل ترکیبات موجود در این ماده غذایی، تا ۷0 درصد کمتر از دیگر عائم افسردگی 
و همچنین اضطراب را داشتند.در این آزمایش، ترکیب دیگری مانند فنیل اتیل آمین 
که به عنوان ماده ای تسکین دهنده برای سیستم عصبی شناخته می شود نیز در کاهش 

اضطراب و ابتا به افسردگی موثر است.

شکات تلخ بخورید تا افسرده نشوید

جدول کلمات متقاطع                                                 شماره 510
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عمــودی افقــی  
1- فرود آمدن-  شیرینی ماه مبارک رمضان- 
چاک و رخنه ۲- ترسناک- زمان ها- کارها 
3-  خشت پخته- از جهات اصلی- از غذاهای 
ایرانی ۴- پیروی کردن- هشتمین ماه سال 
میادی- باا آمدن آب دریا  5- فیلسوف ملقب 
به شیخ اشراق- آلوده کردن 6- فضاپیمای 
بالدار- فراموشی- کشوری آسیایی ۷- غیر 
مادی- کروکودیل- غربال 8-  اسب آذری- گلی 
زینتی به رنگ های زرد، قرمز و نارنجی با بوته ای 
کوتاه- از اوراق بهادار-  پروفسور حیوانات 9-  در 
دست نقاش  است- قایق مسابقه ای- رفتن به 
تنهایی 10- خلیجی در کانادا- شبانگاه- مترسک 
11- مانوس شدن- شهری در استان سیستان و 
بلوچستان 1۲- برآمدگی ته کفش- از گل های 
زیبا- از وسایل تولید انرژی 13- شهری در استان 
مازندران-   قسمت خارجی ساختمان- عشوه 
و کرشمه 1۴- جایگاه- در آش می ریزند-  
سخنوران 15- از وسایل آزمایشگاه- اقسام- 

آرایش

 1- شاعر تبریزی- عدد و نمره- نام ها ۲- شادمانی و سرور- عنایت و توجه- همسایگی 3- ادیت کردن 
مطلبی-  نیازمند خیابانی-  ابتدای هر چیز ۴- علم پزشکی- عاقل دیوانه نما- ادیب و نکته سنج 5- سخن 
به نظم درآمده- از شهرهای  سیبری 6- کاشف سرچشمه  نیل- خوراک طیور - شهر و استانی در روسیه 
۷- سزاوارتر- آنچه از زمین  بروید- گرو گذاشته شده 8-  نت سوم موسیقی- سفره چرمین- امانتدار- رایحه 9- 
مجال و فرصت- فرومایه- پدربزرگ و جد 10- از جزایر ژاپن- پسوند شباهت- گردآمدن 11- جنگ افزارها- 
نغمه و بانگ 1۲- از میوه ها- سرباز ورزیده- حرص و طمع 13- اردوگاه- مدح و ستایش- طبقه بندی جانوران 

1۴-  زادگاه انیشتین- جایگاه عکس- اسب بارکش 15- مقابل فراز- کشوری آمریکایی- اغر و نحیف
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دانستنی هایی  درباره  »پسوریازیس« 
متخصص پوست با بیان اینکه بیماری پسوریازیس یک 
بیماری التهابی پوست است که علت دقیق آن نامشخص است، 
گفت: این بیماری عاوه بر ضایعات پوستی، باعث درگیری مفصل 
شده و ممکن است افزایش فشارخون و قندخون را به دنبال داشته 
باشد.امیرهوشنگ احسانی متخصص پوست، درباره »بیماری 
پسوریازیس و علل ایجاد آن«، اظهارداشت: پسوریازیس یک 
بیماری التهابی پوست است که علت دقیق آن نامشخص است 
و عائم آن به صورت یکسری ضایعات پوست دهنده که در 
ناحیه هایی خاص بروز می کند، شروع می شود.وی ادامه داد: 
معموا این عائم از آرنج ها و زانوها شروع می شود و می تواند کل 
بدن را درگیر کند و احتمال دارد در هر سنی این بیماری ایجاد 
شود، اما سن شایع آن 30 تا ۴0 سالگی یا به عبارتی بهتر، ۲0 تا ۴0 
سالگی است و شیوع آن در زنان و مردان به صورت برابر است.این 
متخصص پوست اضافه کرد: تا مدت ها متخصصان فکر می کردند 
پسوریازیس یک بیماری پوستی است، اما بعدها متوجه شدند 
این بیماری می تواند باعث درگیری مفصل نیز شود؛ یا کسانی که 
این بیماری را دارند ممکن است در آینده دچار افزایش فشارخون، 
اسیداوریک و قند خون بااتر شوند.احسانی افزود: به دلیل همین 
موضوع، نگاه به این بیماری صرفا یک نگاه معمولی نیست و یک 
بیماری است که جدا از پوست می تواند یک التهاب کلی در بدن 
ایجاد کند.وی اضافه کرد: توصیه می شود کسانی که دچار این 
بیماری هستند، حتما مورد بررسی کاملی قرار گیرند، از این جهت 
که در آینده مشکاتی مانند افزایش فشارخون، اسیداوریک و 
قندخون بااتر وجود نداشته باشد.این متخصص پوست با بیان 
اینکه پسوریازیس یک بیماری خودایمنی است که در آن بدن به 
خودش حمله می کند، یادآور شد: در این شرایط ضایعات پوستی 
ایجاد می شود که البته درصدی از این بیماری ارثی است.احسانی 
در پاسخ به این پرسش که »آیا درمان موثری برای این بیماری 
وجود دارد؟«، تصریح کرد:  اکنون در انواع درمان ها پیشرفت های 
خوبی صورت گرفته است؛ البته یکسری درمان های جدید در دنیا 
وجود دارد که در ایران نیست، اما باید گفت که پسوریازیس اکنون 
در دنیا بسیار فراگیر شده است.وی خاطرنشان کرد: شاید در چند 
سال گذشته در نوع شدید این بیماری، درمانی وجود نداشت، اما 
اکنون با پیشرفت های درمانی، درمان خوبی برای پسوریازیس 
وجود دارد و می توان افرادی را که سال ها درگیری این بیماری 
بودند را درمان کرد.وی تاکید کرد: هنوز درمانی در دنیا برای 

ریشه کنی کامل بیماری پسوریازیس وجود ندارد. 

پزشکی

 مراقب مصرف بیش ازحد 

منابع  پنهان کافئین باشید
اینفوگرافیک:  طا امیری

دریافت بیش ازحد کافئین باعث بروز آثار ناخوشایند متعددی می شود، عصبانیت، آشفتگی، اضطراب، 
بی خوابی، تحریک دستگاه گوارش، اسهال و وابستگی از عوارض مصرف بیش از حد کافئین است.

کافئین حتی در بسیاری از داروها از جمله برخی آنتی بیوتیک ها وجود دارد. بنابراین توصیه 
متخصصان بر این است که اگر دچار مشکات قلبی، پرفشاری خون، بی خوابی، مشکات اضطرابی، 

مسائل گوارشی، کلیوی و یا دیابت هستید، مصرف محصوات حاوی کافئین را کم کنید.

قرص های اغری
قرص های چربی سوز اغلب دارای کافئین هستند. در مصرف این گونه داروها احتیاط 
کنید و از مصرف بی رویه و خودسرانه آنها بدون مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه 

اجتناب کنید.

شکات تیره
 شکات تیره اگرچه به دلیل خواص 
آنتی اکسیدانی باایش مفید است، اما 
می تواند مقادیر قابل توجهی کافئین هم 
داشته باشد. کافئین اسید معده را افزایش 
می  دهد، مصرف بیش از حد مواد غذایی 
حاوی کافئین زیاد، ممکن است باعث 
وخامت زخم  معده در افراد مبتا به این 
بیماری شود. همچنین بیماران مبتا به 
رفاکس معده باید مصرف مواد غذایی حاوی 

کافئین زیاد را محدود کنند. 

چای  سرد
 این نوع چای در هر بطری حاوی 30 
میلی گرم کافئین است. تمام انواع چای 
حاوی کافئین هستند. کافئین موجود در 
چای می  تواند بسیار سریع انتشار یابد، اما 
به راحتی می توان کافئین چای را از بین 
برد: چای را به مدت 30 ثانیه در کمی آب داغ 
دم کنید، سپس دم کرده اولیه را دور بریزید. 
دوباره همان چای را دم کنید، به این ترتیب 
چای شما حاوی میزان بسیار کمی کافئین 

خواهد بود.

مسکن های بدون نسخه
 دفعه بعد که برای کاهش درد سراغ این 
داروها رفتید، بدانید که آنها حاوی مقادیر 
قابل توجهی کافئین هستند. به طوری که 
اگرچه مصرف گاه به گاه آنها در کاهش درد 
موثر است؛ اما وابسته شدن به این داروها 
سردرد و دیگر دردها را وخیم تر می کند. 
مسکن های بدون نسخه از قبیل استامینوفن 

حاوی 130 میلی گرم کافئین هستند.

آب  ویتامینه
 آب ویتامینه آبی است که با مواد 
مغذی مانند ویتامین ها و الکترولیت ها 
غنی شده باشد. بعضی انواع آب ویتامینه، 
دارای افزودنی های طعم دار، کافئین و مواد 
شیرین کننده هستند. در نتیجه حتما پیش 
از مصرف این آب ها، برچسب روی شیشه 
آنها را بخوانید تا ببینید چه موادی داخل آن 
وجود داشته و قرار است با خوردن آن چقدر 

کالری وارد بدن شما شود.



کنــدوکــاو

نـکتـــه

اکثر اسکاتلندی ها خواستار کسب 
استقال از انگلیس هستند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که اکثر 
اسکاتلندی ها )۶۴ درصد( خواستار استقال از انگلیس 
و برگزاری همه پرسی دوم تا ســال ۲۰۲۱ هستند. ایرنا 
نوشت؛ تارنمای »پلتیکز هوم« گزارش داد: نظرسنجی 
جدید موسســه »لرد آشــروفت« حکایــت از آن دارد 
که تنها ۴۳درصد از اســکاتلندی ها مخالــف جدایی از 
انگلیس هستند. این نظرســنجی فقط چند روز بعد از 
دیدار بوریس جانسون از اسکاتلند در پست جدید خود 
به عنوان نخست وزیر انجام شــد. حمایت از استقال با 
حذف کسانی که گفته اند در همه پرسی جدایی اسکاتلند 
شــرکت نمی کنند و آنهایی که پاسخی قطعی نداده اند 
به ۵۲درصد در مقابل ۴۸درصد از مخالفان اســتقال 
تغییر یافت.این اولین بار از زمان نظرســنجی ایپسوس 
موری در مارس ۲۰۱۷میادی است که بیشترین رای 
به استقال اسکاتلند داده شده است. در نظرسنجی های 
دیگری نیز که در  سال ۲۰۱۶ بافاصله بعد از همه پرسی 
خروج منتشر شد بیشــترین آرا در حمایت از استقال 
بود. این نتایج همچنین نشــان داد که تقریببا نیمی از 
اسکاتلندی ها )۴۷درصد( گفته اند که باید همه پرسی دوم 
استقال ظرف دوسال آینده برگزار شود که با ضرب ااجل 
تعیین شده توسط نیکوا استروجن، وزیر اول اسکاتلند 
مطابقت دارد. استروجن پیش از این خواستار برگزاری 
همه پرسی تا پایان این دوره پارلمانی شده بود. این نتایج 
همچنین نشان داد که یک سوم از رای دهندگان طرفدار 
حزب کارگر، اکثر رای دهندگان ماندن در اتحادیه اروپا 
و ۱۸درصد از کسانی که در همه پرسی  سال ۲۰۱۴ رای 
منفی به خروج اسکاتلند از انگلیس داده بودند اکنون نظر 
مثبتی نسبت به استقال دارند. برعکس، فقط ۱۰درصد از 
آنهایی که در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به استقال اسکاتلند 
از انگلیس رای مثبت دادند اکنون با آن مخالفت می کنند. 
براساس نظرسنجی جدید، بیش از ۹۰درصد از حامیان 
محافظه کار اســتقال مخالف برگزاری همه پرسی دوم 
هستند. تقریبا نیمی از اسکاتلندی های شرکت کننده در 
این نظرسنجی )۴۶ درصد( با وزیر اول اسکاتلند هم نظر 
بودند که برگزیت بدون توافق برای اسکاتلند مخرب خواهد 
بود و اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی توافق کردند 
که برگزیت دایل استقال اسکاتلند را تقویت می کند. 
بیش از ۶۰درصد اســکاتلندی ها از جمله ۳۸درصد از 
محافظه کاران سال ۲۰۱۷ و دوسوم رای دهندگان حزب 
کارگر گفتند که فکر می کنند برگزیت با احتمال بیشتری 
به استقال اسکاتلند در آینده قابل پیش بینی منجر خواهد 
شد. در رابطه با  اولین هفته نخست وزیری جانسون، نیمی 
از اسکاتلندی های شرکت کننده در این نظرسنجی اعام 
کردند که او عملکرد بدی داشــته و یک چهارم گفتند 
که عملکرد او بهتر از حد انتظار بوده است. یک نفر از هر 
چهارنفر از حامیان محافظــه کاران گفتند که انتظارات 
اندکی از جانسون دارند. این نظرسنجی از میان یک هزار 
و ۱۹نفر به صورت آنایــن و در بازه زمانی بین ۳۰ ژوئیه 
تا ۲ آگوست )۸ تا ۱۱مرداد( انجام شد. اولین همه پرسی 
استقال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میادی )۲۷ 
شهریور ۱۳۹۳( برگزار شد که در جریان آن ۵۵درصد از 
رأی دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵درصد به ترک 
انگلیس رأی دادند که این نتیجه منجر به استعفای الکس 
سالموند از رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند و سر وزیری 
اسکاتلند شد. دولت محلی اسکاتلند به دنبال همه پرسی 
۲۳ ژوئن که منجر به برگزیت شد، بار دیگر طرح همه پرسی 

مجدد استقال را به طور جدی مطرح کرد.

طرفین ذی نفع در حل مساله 
مدیترانه شرقی دخیل باشند

به رغم اعزام کشــتی های حفاری ترکیه به شرق 
مدیترانه، وزیر خارجه این کشور خواهان همکاری همه 
طرفین ذی نفع برای حل مسائل این منطقه شد. مولود 
چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه همه طرفین ذی نفع 
در شرق مدیترانه را به همکاری با آنکارا در راستای حل 
مسائل این منطقه فراخواند. این در حالی است که ترکیه 
با هدف استخراج گاز طبیعی، دو فروند کشتی حفاری 
را به آب های منطقه اقتصادی قبرس اعزام کرده است. 
در همین راستا، کشــورهای اروپایی از جمله یونان، 
اقدام ترکیه را تهدیدی برای ثبات امنیت منطقه تلقی 
می کنند.چاووش اوغلو همچنین بار دیگر بر موضع 
آنکارا مبنی بر دفاع از حقوق ترک های قبرس تاکید کرد. 
پیش تر نیز مصطفی آکینجی، رهبر بخش ترک نشین 
قبرس به دولت بخش یونانی نشین پیشنهاد داده بود که 
دوطرف برای اکتشاف گاز طبیعی در جزیره قبرس با 

یکدیگر همکاری کنند. 

13جهـان
گـــزارش روز

خبــر و نظــر

سـخنگوی وزارت امور خارجه روسـیه تصریـح کرد که 
دیپلمات های سـفارت آمریکا در تظاهرات غیرقانونی اوایل 
هفته این کشور نقش داشـته و مسـیر برنامه ریزی شده این 
راهپیمایـی را منتشـر کرده اند.  ماریـا زاخارووا، سـخنگوی 
وزارت امور خارجه روسـیه در مصاحبه با شـبکه تلویزیونی 
»روسـیه ۱« تاکید کـرد که سـفارت آمریـکا در روسـیه در 
راهپیمایی های غیرقانونی روز سوم آگوسـت )۱۲مردادماه( 
در مسکو نقش داشته است.وی سـپس در ارتباط با مداخله 
آلمـان و آمریـکا در امـور داخلی روسـیه گفـت کـه وزارت 

امور خارجه کشـورش در صدد اسـت به واشـنگتن و برلین 
به دلیـل مداخلـه دیپلمات هـا و رسـانه های دولتـی این دو 
کشـور در سیاسـت های روسـیه از طریـق پوشـش خبری 
راهپیمایی هـای غیرقانونی سـوم آگوسـت مسـکو، اباغیه 
رسـمی ارائه دهـد. زاخـارووا با یادآورشـدن ایـن مطلب که 
آمریکا چندین بار از روسیه درخواست کرده است تا مداخله 
در سیاسـت های آمریکا را متوقف کند، ادامه داد: همان طور 
که می دانید، هیچ چیـز در اینترنت از بین رفتنی نیسـت. ما 
قطعا رسـما تمامی شـکایات خود را بـه سـفارت آمریکا در 

مسـکو تحویل می دهیـم. فقط به سـفارت آمریکا شـکایت 
خـود را ارائـه نمی دهیـم. مـن فکـر می کنـم کـه رهبـری 
آمریکا از چگونگـی مداخله دیپلمات هایـش در امور داخلی 
روسـیه بسـیار متحیر خواهد شـد. سـخنگوی وزارت امور 
خارجه روسـیه درباره مشـارکت سـفارت آمریکا در روسیه 
در راهپیمایی هـای غیرقانونـی ۱۲مردادمـاه مسـکو گفت: 
در خصـوص راهپیمایی هـای روز شـنبه، سـفارت آمریکا از 
نزدیک در آن فعالیت مشارکت داشته است. سفارت آمریکا 
در مسـکو، مسـیری از به اصطاح راهپیمایی هایی که برای 

روز شنبه برنامه ریزی شـده بود منتشـر کرده بود. وی ادامه 
داد: مـورد بـه مـورد، دقیقـه بـه دقیقـه، برنامـه راهپیمایی 
تنظیم شـده بود: اینکه چه سـاعتی آغاز شـود، چه ساعتی 
به پایان برسـد و غیره و غیـره. زاخارووا تصریح کـرد: آن طور 
که ما فهمیدیـم، ۹۰درصـد از اطاعات )سـفارت آمریکا در 
روسـیه( از مردم خواسـته بود تا به این مراسـم )راهپیمایی 
غیرقانونـی( بپیوندنـد. سـخنگوی وزارت خارجـه روسـیه 
به اظهارنظـرات سـخنگوی سـفارت آمریکا بعـد از ممنوع 
اعام شـدن راهپیمایـی  ضددولتی در مسـکو اشـاره کرد و 
خطاب بـه دیپلمات هـای سـفارت آمریکا گفت: شـما فقط 
با آنهایـی مصالحه می کنیـد که بـه خیابان ها می آینـد و به 
آنچـه که فکـر می کنند بـه آینده روسـیه مربوط می شـود، 
اعتـراض می کننـد. شـما بـه آنهـا کمـک می کنیـد. وی 
ادامـه داد کـه عاوه بـر برخـی دیپلمات های غربـی، برخی 
رسـانه های غربـی از جملـه »دویچه ولـه« آلمان نیـز برای 
مداخلـه در امور داخلی روسـیه تاش کرده انـد. به  رغم آنکه 
دولت روسـیه برگزاری تظاهـرات را غیرقانونی اعـام کرده 
بود و از تظاهرات کنندگان درخواسـت کرده بـود تا پراکنده 
شوند، اهمیتی به هشدارها ندادند و در نتیجه پلیس روسیه 
روز شـنبه بیـش از ۶۰۰نفـر را کـه در تظاهـرات غیرقانونی 
در مسـکو شـرکت کرده بودنـد بازداشـت کرد. تظاهـرات و 
اعتراضات در مسکو به بهانه برگزارنشـدن انتخابات عادانه 
شـورای شـهر در این شـهر بوده که ایـن تظاهرات از سـوی 

دولـت این کشـور غیرقانونی اعام شـده اسـت.

رادیو تلویزیون دولتــی کره جنوبی اعام کرد 
ارتش این کشور قصد دارد در ماه جاری میادی 
یک رزمایش آموزشــی در نزدیکی جزایر »تاکه 
شیما« در استان شیمانه در غرب ژاپن برگزار کند. 
»کی بی اس« دیروز گزارش کرد ارتش کره جنوبی 
می گوید هدف از این رزمایش ها که ســالی دوبار 
انجام می شــوند، ممانعت از ورود افراد غیرمجاز 
به این جزایر است. این گزارش می افزاید که این 
رزمایش آموزشی که برای خرداد برنامه ریزی شده 
بود، به دلیل اجتناب از تاثیــر منفی آن بر روابط 

دوجانبه، به تعویق افتاد اما دولت و ارتش تصمیم 
گرفتند که بیش از این آن را به تاخیر نیندازند. باور 
بر این است که این اقدام واکنشی به تصمیم ژاپن 
برای حذف کره جنوبی از فهرست کشورهایی است 
که از امتیاز مراحل آســان کنترل های صادراتی 
برخوردارند. دولــت ژاپن این جزایر را بخشــی 
جدایی ناپذیر از قلمرو خود می داند و می گوید که 

کره جنوبی آنها را به طور غیرقانونی تصرف کرده 
اســت. ژاپن مکررا خواهان تعلیق این رزمایش 
شده اســت. روابط ژاپن و کره جنوبی در روزهای 
اخیر دچار تنش شده اســت. ژاپن اوایل خرداد 
محدودیت هایی بر صادرات اقام فنی پیشــرفته 
مورد استفاده در محصوات الکتریکی، مخابراتی 
و الکترونیکی اعمال کرد و بیان داشت که صدور 

این اقام پس از طی روند بررسی های طوانی و 
موردی انجام خواهد شد. توکیو در ادامه به اعمال 
این محدودیت ها اکتفا نکــرد و کره جنوبی را از 
فهرست ۲۷ کشور دارای ارجحیت تجاری با توکیو 
حذف کرد. نخست وزیر کره جنوبی از ژاپن به خاطر 
حذف سئول از فهرست کشورهای دارای ارجحیت 
تجاری انتقاد کرد و گفت کــه توکیو با این کار از 
خط قرمز عبور کرد و  این تصمیم ژاپن می تواند 
تهدیدی برای نظام تجارت آزاد و مایه اختاف در 

اتحاد امنیتی سه جانبه با آمریکا شود.

مارســلو ابرارد، وزیر امور خارجــه مکزیک اعام 
کرد که کشورش به دلیل تیراندازی مرگبار در ایالت 
تگزاس و کشته شدن چند شــهروند مکزیکی، علیه 
آمریکا اقدام قانونی خواهد کرد. ابرارد با انتشار ویدئویی 
در توئیتر اعــام کرد: آندرس مانوئــل لوپز اوبرادور، 

رئیس جمهوری مکزیک به مقام های دولت دســتور 
داده تا از طریق اقدامات قانونی از خانواده های قربانیان 
حمایت شــود. ابرارد افزود: اولین اقدامات قضائی ما 
مطابق قوانین بین المللی آغاز خواهد شد. تیراندازی 
روز شنبه شهر »ال پاســو« ایالت تگزاس ۲۰کشته و 

۲۶زخمی برجای گذاشــت. ابرارد گفته که ۹نفر از 
زخمی ها، مکزیکی هستند. مقام های امنیتی آمریکا 
گفته اند: فردی به نام پاتریک وود کروســیوس عامل 
این کشتار اســت. وی پیش از اقدام مسلحانه خود با 
انتشار پیامی در فضای مجازی از هجوم اتین تبارها به 

آمریکا انتقاد کرده بود. کروسیوس از منطقه »دااس 
فورت ورث« که هشت ساعت با ال پاسو فاصله دارد، به 
این شهر مرزی رفت. ال پاسو در نزدیکی شهر »سیوداد 
خوارز« مکزیک قرار داشته و ۸۰درصد جمعیت آن 
را اتین تبارها تشــکیل می دهند. سیزده ساعت بعد 
از کشتار در »ال پاسو« تیراندازی مرگبار دیگری در 
منطقه دیتــون در ایالت اوهایــو رخ داد که بر اثر آن 

۱۰نفر کشته و ۱۶نفر دیگر مجروح شدند.

سال  سوم 
a شماره    510   r m a n m e l i . i r

با آغاز اعتصاب سراسری
هنگ کنگ فلج شد 

رهبر هنگ کنـگ با هشـدار نسـبت بـه تبعـات اعتراضـات مردمی 
گسـترده و تحصن سـاکنان که این دولت شـهر را فلج کرده است، گفت 
که این منطقه به آسـتانه وضعیت بسیار خطرناکی کشـانده شده است. 
کری ام، رهبر دولت شـهر هنگ کنگ کـه در دو هفته گذشـته در انظار 
عمومی ظاهر نشـده اسـت، در گفت وگویـی رسـانه ای اعتراضاتی که به 
اقتصـاد و ثبات شـهرش لطمـه می زند، محکـوم کـرد. او گفـت: چنین 
اختـال طوانی ای بـه بهانـه درخواسـت های خـاص یا جنبـش بدون 
همکاری به شـدت نظـم و قانون هنگ کنـگ را تضعیف کرده و شـهر ما، 
شهری که همگی عاشق آن هستیم و بسـیاری از ما در ساخت آن کمک 
کردیم، به آسـتانه یک وضعیت بسیار خطرناک کشانده اسـت. کری ام 
در این کنفرانس خبری همچنین تاکید کرد هیچ برنامه ای برای استعفا 
بر سـر این ناآرامی مدنی که دولتش را هدف گرفته اسـت، ندارد. او گفت 
مسـئولیت این مشـکات را به عنوان مدیر اجرایی هنگ کنگ می پذیرد 
و مصمم به حل وفصل این وضعیت اسـت. به گفته کری ام، خشـونت و 
اختال ها در میان شـهروندان نارضایتی ایجاد کرده اسـت و اکنون زمان 
کنارگذاشـتن اختاف هـا و صف آرایی کنـار یکدیگر اسـت. حمل ونقل 
در هنگ کنگ از بامداد دیروز مختل شـده و بیـش از ۱۵۰پرواز خروجی 
داخلی کنسل شـده اسـت. تقریبا ۱۰۰ پرواز بین المللی خروجی و ۱۰۰ 
پـرواز بین المللـی ورودی هـم لغو شـد. معترضـان همچنیـن جاده ها و 
قطارهـای اصلـی را مسـدود کردنـد و فروشـگاه ها و اکثر شـرکت ها هم 
تعطیل کردند. بـا آغاز نهمین هفتـه از اعتراضات پیاپـی در هنگ کنگ،  
تنش ها شـدت یافته و تاکتیک های معترضـان از راهپیمایـی و تحصن 
در خیابان هـا تغییـر یافتـه اسـت. کارکنـان بیـش از ۳۰ اداره دولتـی و 
همچنین خلبان ها، معلمان، کارگران، مهندسـان و کارکنان هوانوردی 
اعتصاب کردند. صبـح دیروز فعالیت خطوط شـبکه راه آهن هنگ کنگ 
به حالت تعلیق درآمد و معترضانی که عمدتا ماسـک به صورت داشتند 
و لبـاس سـیاه پوشـیده بودنـد، جلـوی درب هـای قطارهـا را گرفتند و 
اجـازه خـروج آنهـا از ایسـتگاه ها را نمی دادنـد. همچنیـن گزارش هایی 
از گذاشـتن چتر بین درب هـای قطارها و ایجـاد اختـال در حرکت آنها 
گزارش شـد.اعتراضات گسـترده کـه هدفش ایجـاد اختال در سـاعت 
اوج تردد اسـت، پنجمیـن روز متوالـی از اعتراضات مردمی گسـترده در 
این شـهر اسـت. راهپیمایی های همزمان در هفت منطقه از ۱۸ منطقه 
هنگ کنـگ برنامه ریزی شـده اسـت. بیـش از پنجاه سـال اسـت که در 

هنگ کنگ اعتصاب سراسـری برگزار نشـده اسـت.

نخست وزیر ژاپن به روسیه سفر می کند
سـخنگوی کابینـه ژاپـن اعام کـرد کـه نخسـت وزیر این کشـور ماه 
آینده به مسـکو سـفر می کند تا مسـتقیما با وادیمیر پوتین دیـدار کند. 
دولت ژاپن اعام کرد که نخسـت وزیر این کشـور قصد دارد ماه سـپتامبر 
)شـهریور( امسـال به روسـیه سـفر کند. بـه نوشـته خبرگـزاری رویترز، 
یوشـیهیده سـوگا، سـخنگوی کابینه ژاپن دیـروز در کنفرانسـی خبری 
اعام کرد ازم اسـت رهبران دو کشـور به خاطر مسـائل موجـود میان دو 
ملت به طور مسـتقیم بـا یکدیگـر گفت وگـو کننـد. روز جمعه وزیـر امور 
خارجه ژاپن اعتراض کشورش را به سـفر دیمیتری مدودوف نخست وزیر 
روسـیه به جزایر تحت مناقشـه »کوریل« اعام کرد. جزایـر کوریل که در 
ژاپن بـا عنوان قلمروی شـمالی نامیـده می شـود، در پایـان جنگ جهانی 
دوم توسـط نیروهای شـوروی سـابق تصرف شـدند. هر دو کشـور مدعی 
مالکیت بر این جزایر هسـتند و ژاپن به دنبـال بازگردانـدن آن به قلمروی 
خود اسـت. اختافـات میـان ژاپن و روسـیه بر سـر ایـن منطقـه از زمان 
پایان جنگ جهانـی دوم تاکنون ادامه داشـته و اینحل باقی مانده اسـت. 
ماه گذشـته وادیمیر پوتیـن، رئیس جمهور روسـیه پـس از دیـدار با آبه 
شینزو، نخسـت وزیر ژاپن گفت که دو کشـور درباره پیمان صلح گفت وگو 
کرده اند، اما این گفت وگوهـا که ظاهرا بی نتیجه بوده قرار اسـت همچنان 
ادامه داشته باشـد. از دیگر موارد اختاف میان دو کشور استقرار تجهیزات 
نظامـی آمریکایـی در خـاک ژاپن اسـت. روسـیه پیش تـر به صراحـت از 
تقویت نظامـی آمریکا در ژاپـن انتقاد کرد و گفت که مسـکو سـامانه های 

دفاع موشـکی آمریکا مسـتقر در ژاپن را تهدید مسـتقیم برمی شـمارد.

فــــرارو
ارتش ژاپن واحد فضایی تشکیل می دهد

ژاپن قصد دارد در راسـتای حفظ رقابت با سـایر کشـورها، واحد فضایی در ارتش خود ایجاد کنـد. روزنامه 
»یومیوری شـیمبون« از قصد دولت ژاپن برای ایجاد نیروی نظامی فضایی تا سـال میـادی ۲۰۲۰ خبر داد و 
دلیل آن را حفظ رقابت با سـایر کشـورهایی عنوان کرد که به اسـتفاده هرچه بیشـتر از امکانـات فضایی برای 
برآورده کردن اهـداف نظامـی خـود روی آورده اند. گفتنی اسـت طرح ایجـاد این واحـد فضایی کـه در پایگاه 
هوایی شـهر فوچـو )Fuchu( واقع در غرب توکیو مسـتقر خواهد شـد، در دسـامبر ۲۰۱۸ ارائه شـده اسـت. 
این در حالی اسـت کـه دولـت ژاپـن هم اکنون نیـز روی سـاخت یک ردیـاب زمین پایـه فضایـی کار می کند 
که مجهز به رادار فوق حسـاس و تلسـکوپ نوری اسـت و تا سـال ۲۰۲۳ عملیاتی می شـود.اصلی ترین وظیفه 
واحد فضایی ژاپـن رصد زباله هـای فضایی و تهدیـد برخاسـته از ماهواره های دیگر کشـورها عنوان می شـود. 
قرار اسـت ژاپنی ها برای آمـوزش و کسـب مهارت هـای ازم، از مستشـاران آمریکایی کمک بگیرنـد. تاکنون 

آمریکا، روسـیه و فرانسـه برای احیا یـا ایجاد نیروهـای فضایی خـود اعام آمادگـی کرده اند.

هیأت حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان 

و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1ـ رأی شــماره 139860330001002984 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001359 آقای/خانم اعظم نصیری فخرآباد فرزند حسن در پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 174/36 متر مربع پاک شماره 
10446 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مجتبی 
محمدیزدی نژاد صــادره در دفتر 561 صفحه 499 به موجب ســند رســمی 31462 مورخ 

91/03/23 دفترخانه 29 قم. 
)م الف 1885 (

2ـ رأی شــماره 139860330001001560 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001358 آقای/خانم ابوالفضل باقری فرزند میرزاحسین در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 174/36 متر مربع پاک شماره 
10446 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مجتبی 
محمدیزدی نژاد صــادره در دفتر 561 صفحه 499 به موجب ســند رســمی 31462 مورخ 

91/03/23 دفترخانه 29 قم.
 )م الف 1886 (

3ـ رأی شــماره 139860330001004611 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000075 آقای/خانم فاطمه محمدی کاشانی فرزند علی جان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 90 متر مربع پاک شماره 675 فرعی 
از 11512 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 337 صفحه  

583 به موجب سند قطعی 86024 مورخ 96/11/19 دفترخانه 14 قم. 
)م الف 1887 (

4ـ رأی شــماره 139860330001003988 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430001000074 آقای/خانم حسن فتوحی چاهوکی فرزند رمضان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 90 متر مربع پاک شماره 675 فرعی 
از 11512 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 337 صفحه 

583 به موجب سند قطعی 86024 مورخ 96/11/19 دفترخانه 14 قم. 
)م الف 1888 (

5ـ رأی شــماره 139860330001003429 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001901 آقای/خانم فاطمه کولی وندی فرزند علی در ششدانگ یک باب 
ساختمان بمساحت 119/16 متر مربع پاک شماره 1 فرعی از 10587 اصلی واقع در بخش 
یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 263 صفحه 573 به موجب سند قطعی 18979 

مورخ 97/10/24 دفترخانه 66 قم. 
)م الف 1889 (

6ـ رأی شــماره 139860330001003995 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001760 آقای/خانم علیرضا نفری جمکرانی فرزند زلفعلی در ششدانگ 
یک باب ساختمان بمساحت 163/95 متر مربع پاک شماره 117 فرعی از یک اصلی واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملک اداره یک قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سکینه 

اسماعیلی صادره در دفتر 7 صفحه 276. 
)م الف 1890 (

7ـ رأی شــماره 139860330001003577 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001002172 آقای/خانم مجید سبحانی نیا فرزند تقی در ششدانگ یک باب 
ساختمان بمساحت 188/86 متر مربع پاک شماره 10816/135 و 10822 اصلی واقع در بخش 
یک ثبت قم. سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 139720330001006706 از 
پاک اصلی 10816/9/135 نسبت به 125/68مترمربع و سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 

الکترونیکی 139720330001008043 از پاک 10822 اصلی نسبت به 63/18 مترمربع. 
)م الف 1891 (

8ـ رأی شــماره 139860330001003813 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001002024 آقای/خانم علی افشانی فرزند غامعلی در ششدانگ یک باب 
ساختمان بمساحت 94/23 متر مربع پاک شماره 14 فرعی از 10473 و 10472 اصلی واقع در 

بخش یک ثبت قم. سند قطعی 22643 مورخ 96/10/28 دفترخانه 40 قم. 
)م الف 1892 (

9ـ رأی شــماره 139860330001004181 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

1393114430001001262 آقای/خانم سیدمجتبی رضوی فردوئی فرزند سیدمحمود در 
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 63/27 متر مربع پاک شماره 11238 اصلی واقع در 

بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث علی سزاوار. 
)م الف 1893 (

10ـ رأی شــماره 139860330001003591 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001528 آقای/خانم زهرا کریمی اره کمر فرزند غام حسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان بمساحت 142/81 متر مربع پاک شماره 688 فرعی از یک اصلی واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملک یک قم. سند رسمی به شماره 129390 مورخ 1396/11/15 

دفترخانه 9 قم. 
)م الف 1894 (

11ـ رأی شــماره 139860330001003610 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001002240 آقای/خانم حسن خاکسار فرزند غامحسین در ششدانگ یک 
باب ساختمان بمساحت 70/11 متر مربع پاک شماره 9444 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 

سند قطعی 73152 مورخ 97/10/04 دفترخانه 28 قم. 
)م الف 1895 (

12ـ رأی شــماره 139860330001003524 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001062 آقای/خانم غامحسین شریفی فرزند محمدعلی در ششدانگ 
یک باب ساختمان بمساحت 169/13 متر مربع پاک شماره 10954 اصلی واقع در بخش یک 

ثبت قم. سند رسمی به شماره 181857 مورخ 96/07/10 دفترخانه 12 قم. 
)م الف 1896 (

13ـ رأی شــماره 139860330001003056 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001556 آقای/خانم علی تکیه یان فرزند رضا در ششــدانگ یک باب 
ساختمان بمساحت 996/12 متر مربع پاک شماره 11229 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. 
طی سند قطعی 9631 مورخ 94/08/26 دفترخانه 75 قم و سند قطعی 13060 مورخ 96/01/29 

دفترخانه 75 قم. 
)م الف 1897 (

14ـ رأی شــماره 139860330001001593 مربــوط بــه پرونــده کاســه 

1397114430001001081 آقای/خانم عباس حکمت اندیش فرزند ایمانعلی در ششدانگ 
یک باب ساختمان بمساحت 144 متر مربع پاک شماره 10275 اصلی واقع در بخش یک ثبت 
قم. مبایعه نامه عادی خریداری از شعبان رضایی دفتر 399 صفحه 57 و 60 طی سند قطعی به 

شماره 22812 مورخ 1384/08/25 در دفترخانه 24 قم. 
)م الف 1898 (

15ـ رأی شــماره 139860330002008492 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430002007000 آقای/خانم زیداله جوانبخت فرزند غامعلی در ســه دانگ از 
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت ششدانگ 120 متر مربع پاک شماره فرعی از 1972 و 
1973 اصلی واقع در بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی / سند رسمی / سند مالکیت مشاعی 

مع الواسطه از فاطمه امینی خریداری کرده است. 
)م الف 1899 (

16ـ رأی شــماره 139860330002008495 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1398114430002000209 آقای/خانم علی جوانبخت فرزند زیداله در سه دانگ از ششدانگ 
یک باب ساختمان بمساحت 120 متر مربع پاک شماره فرعی از 1972 و 1973 اصلی واقع در 
بخش یک ثبت قم. مبایعه نامه عادی / سند رسمی / سند مالکیت مشاعی مع الواسطه از فاطمه 

امینی خریداری کرده است.
)م الف 1900 (

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن 
را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند ازم به توضیح است که 

صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول: 1398/04/30
تاریخ انتشار دوم: 1398/05/15
ـ رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک قم محمدرضا ادیبان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

مکزیک علیه آمریکا اقدام قضائی می کند
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سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: 

سفارت آمریکا در تظاهرات غیرقانونی در مسکو نقش دارد 

دادگاه نیجریه حکم آزادی زکزاکی را صادر کرد لغو خودمختاری کشمیر را نمی پذیریم
سـخنگوی وزارت امـور خارجه پاکسـتان اعام 
کرد کشمیر سـرزمین مورد مناقشه اسـت و هند به 
صورت یکجانبه نمی تواند خودمختاری این منطقه 
را لغـو کند. محمـد فیصـل، سـخنگوی وزارت امور 
خارجه پاکسـتان اعام کرد که کشـمیر سـرزمین 
مورد مناقشـه اسـت و اقدام یکجانبه هند نمی تواند 
خودمختـاری ایـن منطقـه را لغو کنـد. وی افـزود: 
کشـمیر طبـق قوانیـن بین المللـی منطقـه مـورد 
مناقشه است، بنابراین پاکسـتان و کشمیری ها لغو 
خودمختاری ایـن سـرزمین را نمی پذیرنـد. دولت 

هند به دسـتور نارندرا مودی با حذف بنـد ۳۵ قانون 
اساسـی، قانون خودمختاری جامو و کشـمیر را لغو 
کرد. آمیت شـاه، وزیر کشـور هنـد با سـخنرانی در 
پارلمـان این کشـور به صورت رسـمی از لغـو قانون 
خودمختاری کشـمیر خبـر داد. بـا وجـود اعتراض 
شـدید اپوزیسـیون هنـد، خودمختاری کشـمیر با 
حذف بنـد ۳۵ قانـون اساسـی درباره این سـرزمین 
تصویب شد. سازمان کنفرانس اسامی در بیانیه ای 
با اعام حمایت از مردم کشـمیر لغـو خودمختاری 
این سـرزمین توسـط هند را به شـدت محکوم کرد.

شـیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شـیعیان نیجریه با 
حکم دادگاه ایالت کادوما آزاد شـده و بـرای درمان به 
هند اعـزام خواهد شـد. تارنمـای روزنامـه »ونگارد« 
نیجریه دیـروز اعـام کرد که سـفر زکزاکـی به هند 
به صـورت مشـروط خواهـد بود کـه یکی از شـروط 
آن همراهـی مقامات امنیتـی نیجریه بـا زکزاکی در 
این سـفر اسـت. در آذرماه سـال ۹۴ ارتـش نیجریه 
به منـزل شـیخ زکزاکـی رهبر شـیعیان این کشـور 
حمله کرده و عاوه بر همسـر و پسـر او بیش از ۳۰۰ 
تن از شیعیان نیجریه به شـهادت رسیدند. نیروهای 

ارتش نیجریـه در تاش بـرای بازداشـت زکزاکی به 
خانـه وی در منطقه گیلسـو در شـهر »زاریا« حمله 
کـرده بودند. بـه گفتـه منابع مطلـع در جریـان این 
حملـه رهبـر شـیعیان نیجریـه نیـز مجروح شـده 
اسـت. دولـت نیجریـه تاکنـون از آزادی زکزاکی به 
بهانه های مختلـف جلوگیری کـرده و حتـی به وی 
امکان دسترسـی به خدمات درمانی نیز نداده است. 
در ماه هـای اخیر کـه وضعیت جسـمانی زکزاکی رو 
به وخامت گذاشـته، نهادهای حقوق بشری خواهان 

آزادی رهبر شـیعیان نیجریه شـده بودند.

کره جنوبی رزمایش برگزار می کند



کـوتـاه حوادثی
برق، جان  سارق  را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: سارقی 
که قصد سرقت تجهیزات ترانس برق را داشت در اثر 
برق گرفتگی جان سپرد. سرهنگ جمشید باقری، در 
تشریح این خبر گفت: در پی تماس کارکنان اداره 
برق با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ 
فردی در کنار ترانس برق خیابان تختی، بافاصله 
اکیپی برای بررسی به این محل اعزام شدند.وی افزود: 
پس از حضور ماموران و بررسی های اولیه مشخص 
شد مردی ۳۵ ساله با استفاده از انبر و پیچ گوشتی 
درب ترانس برق را بازکرده و در هنگام دستکاری و 
بازکردن تجهیزات داخل ترانس، دچار برق گرفتگی 
شده و جان خود را از دست داده است که همین امر 
باعث قطع شدن برق این منطقه شده است.فرمانده 
انتظامی شهرستان همدان در پایان گفت: موضوع 
به قاضی کشیک دادسرای همدان اطاع داده شد و با 
دستور قضائی، جسد متوفی برای بررسی دقیق علت 

مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. 

بار قاچاق به مقصد نرسید
ماموران عملیات کانتری ۱۵۷ مسعودیه با 
همکاری شهروندان موفق به کشف ۵۰۰ میلیون 
ریال بار قاچاق قبل از تخلیه و بارگیری شدند.سرهنگ 
ایرج ارسانی، رئیس کانتری ۱۵۷ مسعودیه 
در گفت وگو میزان با اعام این خبر گفت: در پی 
تماس های مردمی با سامانه ۱۱۰ پلیسی، ماموران 
عملیات کانتری متوجه بارگیری و تخلیه بار قاچاق 
در یکی از گاراژ های این محدوده شدند و سریعا با 
اعزام به محل تحقیقات خود را آغاز کردند.وی ادامه 
داد: در موقعیت گاراژ مشخص شد که یک دستگاه 
اتوبوس اسکانیا در حال تخلیه باری شامل زودپز و 
نوشابه های انرژی زا است و سریعا نسبت به بررسی 
فاکتور بار اقدام و مشخص شد تمامی بار منتقل شده 
به این گاراژ قاچاق است که بنابر هماهنگی با مقام 
محترم قضائی، ضبط شد.این مقام انتظامی در ادامه 
تصریح کرد: دو متهم در این رابطه دستگیر و برای 
سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به مرجع قضائی 
معرفی شدند؛ بنابراین گزارش، ارزش ریالی اموال 

قاچاق ۵۰۰ میلیون است.

توقیف محموله  تریاک 
فرمانده انتظامي شهرستان نائین از کشف 
۱96کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در بازرسی از یک سواری 
پژو 4۰۵ خبر داد.سرهنگ ایرج کاکاوند  بیان داشت: 
ماموران پاسگاه چوپانان شهرستان نائین حین 
گشتزنی در منطقه ۳راهی اردکان به یک سواری 
پژو 4۰۵ مشکوک و دستور ایست صادر کردند.وی 
افزود: راننده با سرعت باایی متواری و خودرو را 
رها و در تاریکی شب متواری می شود که هویت او 
شناسایی شده و به زودی دستگیر خواهد شد.این 
مقام انتظامی بیان داشت: پس از انتقال خودرو به 
پاسگاه از آن بازرسی شد که ۱96 کیلو و ۷۰۰ گرم 
تریاک از صندوق عقب و زیر صندلی های خوردو 
کشف شد.فرمانده انتظامي شهرستان نائین تاکید 
کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان 
موادافیونی برخورد قاطع و قانونی می کند واجازه 

جوان به آنان نخواهد داد.
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سارقان  بانک ناکام ماندند
معاون اجتماعي استان تهران از وقوع سرقت در یکي از شعب 
بانکی در شهرستان رباط کریم خبر داد و گفت: سارقان موفق به 
انتقال ۱22 میلیاردتومان به حساب های خود نشدند.سرهنگ 
مهدی سرپناه، اظهارداشت: ساعت 8 و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه 
۱۳ مرداد یکی از شعب بانکی در شهرستان رباط کریم، توسط 4 
جوان، مورد سرقت قرار گرفت.وي با بیان اینکه این شعبه بانک،  
بدون توجه به هشدارها و پیگیري هاي مکرر پلیس، فاقد نگهبان 
حفاظتي بود، افزود: سارقان با تهدید کارمندان بانک، اقدام به 
سرقت مبلغ 2۰۰ میلیون ریال وجه نقد کرده و مبلغ ۱22 میلیارد 
تومان را به چند حساب انتقال داده و سریعا از محل متواری شدند.

معاون اجتماعی غرب استان تهران با اشاره به اینکه بافاصله 
کارمند بانک نسبت به مسدودکردن حساب های بانکی اقدام 
کرده و سارقان موفق به برداشت پول نشدند، خاطرنشان کرد: 
تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان 

ادامه دارد.

توقیف خودروی  حامل  تریاک
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از کشف 2۵2 کیلو 
تریاک و دستگیری 2 سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد. 
سرهنگ غامرضا هاشمی زاده اظهارداشت: در پی وصول 
اخباری مبنی بر اینکه یک محموله افیونی توسط سوداگران 
مرگ در حال انتقال به استان اصفهان است، بررسی موضوع 
در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مخدر شهرستان های 
اردستان، نائین و کاشان قرار گرفت.وی افزود: ماموران 2 سواری 
پژو پارس را شناسایی و دستور ایست صادرکردند که قاچاقچیان 
توجهی نکردند و در تاریکی شب متواری شدند.این مقام انتظامی 
بیان داشت: ساعاتی بعد یکی از خودرو های این سوداگران 
مرگ شناسایی و متوقف شد که در بازرسی اولیه موادی از آن 
کشف نشد.سرهنگ هاشمی زاده اظهارداشت: در بررسی ها و 
بازجویی های به عمل آمده مشخص شد، این سوداگران مرگ 
محموله افیونی را در بیابان های منطقه مهاباد زیر خاک پنهان 
کرده بودند که بافاصله یک گروه از ماموران به محل اعزام شدند.

هاشمی زاده اضافه کرد: 2۵2 کیلو تریاک که داخل کوله هایی 
مخصوص جاساز شده بود از زیرزمین کشف و 2 سوداگر مرگ نیز 
در این رابطه دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان اردستان 
تاکید کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی 
برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوان به آنان نخواهد داد.

سرقت  لوازم داخل خودرو 
فرمانده انتظامي شهرستان کرج از دستگیري سارق لوازم 
داخل خودرو با 22 فقره سرقت خبر داد.سرهنگ حسنعلی 
فیروزخواه در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع چندین فقره 
سرقت لوازم داخل خودرو در مناطق رجائی شهر و دهقان ویا 
، پیگیری موضوع در دستور کار کانتری 46 دهقان ویا قرار 
گرفت.وی افزود: با تاش شبانه روزی ماموران و انجام اقدامات 
پلیسی سارق شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر و به کانتری منتقل شد.سرهنگ فیروزخواه 
تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد زیادی اموال 
مسروقه شامل: جعبه ابزار، کارت خودرو، پنل ضبط و ... کشف 
شد.این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در مواجهه با اسناد و 
مدارک موجود، لب به اعتراف گشوده و به 22 فقره سرقت داخل 
خودرو اعتراف کرد.فرمانده انتظامي شهرستان کرج گفت: متهم 

پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفي شد .

دستگیری  کاهبردار حرفه ای 
رئیس پلیس فتای استان فارس از دستگیري کاهبردار 
حرفه ای در شیراز خبر داد.سرهنگ  حبیب ا... رجبلی در این 
خصوص بیان کرد: در پي ارجاع چند فقره پرونده پیرامون 
کاهبرداري از بانوان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران قرار گرفت.وي افزود: ماموران پلیس فتا در بررسي هاي 
اولیه مطلع شدند، تعدادي از بانوان که جویای کار بوده اند در 
فضای مجازی با یک آگهی تبلیغاتی برخورد می کنند که در 
آن وعده استخدام در شرکت های مهم با تضمین آینده  کاری 
مي دهد.سرهنگ رجبلی ادامه داد: شهروندان به منظور تامین 
نیازهای زندگی شان به عنوان راننده در این شرکت ها شروع 
به کار مي کردند و متهم با وعده استخدام و تامین انواع خدمات 
رفاهی، اعتماد آنان را جذب مي کرد.این مقام انتظامي تصریح 
کرد: مشکات شخصی و از طرفی طمع و زودباوری این افراد 
باعث شده که متهم با دریافت یک وکالت کاری، اجازه انجام 
بسیاری از امور محضری را از قربانیان اخذ و پس از دریافت 
وکالت نامه، سوءاستفاده کرده و برخی از اموال این افراد از جمله 
خودرو را بدون اطاع آنان به فروش مي رسانده است.رئیس 
پلیس فتای استان فارس با بیان اینکه ماموران موفق شدند، پس 
از تحقیقات فني و تخصصي متهم را در مخفیگاهش دستگیر 
کنند، خاطرنشان کرد: در این خصوص ۱8 شاکي که بیش از 

۵ میلیارد ریال از آنان کاهبرداري شده بود، شناسایي شده اند.

کاهبردار میلیاردی  به دام افتاد
رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری فردی که با 
جعل اسناد، اقدام به فروش آپارتمان و کاهبرداری به مبلغ 6 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کرده بود، خبر داد. سرهنگ محمد 
نادربیگی در تشریح این خبر، گفت: در پي ارجاع 2 فقره پرونده 
کاهبرداری مبنی بر فروش آپارتمان با اسناد جعلی، پیگیری 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.این 
مقام انتظامی گفت: در بررسی های تکمیلی کارآگاهان محرز 
شد، فرد ناشناسی که خود را کارشناس مسکن معرفی می کرد 
با سندسازی اقدام به فروش آپارتمان هایی که وجود خارجی 
ندارند به متقاضیان خرید مسکن با قیمت نازل کرده و برای جلب 
اعتماد خریداران، آپارتمان دیگران را به آنها نشان داده و در موعد 
تحویل ملک، متواري شده و جوابگوي تلفن مالباختگان نیست.

سرهنگ نادربیگی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام 
تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و در 
یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند.وی خاطرنشان کرد: متهم در مواجهه با مالباختگان و 
مدارک موجود لب به اعتراف گشود و به 8 فقره کاهبرداری به 
مبلغ 6 میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از متقاضیان خرید مسکن، 
اعتراف کرد.رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: متهم پس از 
تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی و از آنجا با صدور قرار وثیقه 

قانونی روانه زندان شد.

خبر

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری 
یک کاهبردار حرفه ای خبر داد و گفت: 
متهم با پوشش اخذ وام بانکی مبالغ هنگفتی 
را از سوژه های مورد نظر سرقت می کرد.

سردار عبدالرضا آقاخانی در تشریح این 
خبر اظهارداشت: در پي شکایت یکی از 
شهروندان مبني بر کاهبرداري با شگرد 
اخذ وام، بافاصله موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهي استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، 
متهم با خودروهاي گرانقیمت و جعل عناوین 
مدیرعامل شرکت و قاضي اقدام به شناسایي 
سوژه هاي خود که غالبا بانوان هستند، کرده 
و پس از آشنایي مقدماتي در پوشش اخذ وام 
بانکي، مبالغي از آنان برای افتتاح حساب 
دریافت و سپس متواري مي شود.سردار 
آقاخانی ادامه داد: با توسعه فعالیت هاي 
پلیسی، متهم به هویت »علیرضا مشهدي 
غام« داراي 9 فقره سابقه کیفري شناسایي 
و طي نیابت قضائي در پایتخت پس از تعقیب 
و مراقبت های تخصصی دستگیر شد.فرمانده 
انتظامی استان افزود: متهم در بازجویي های 

به عمل آمده به بزه انتسابي اعتراف کرد و  تا 
کنون نیز ۱۳ شاکي با مصادیق کاهبرداري، 
سرقت و اعمال منافی عفت از استان هاي 
مختلف به ارزش تقریبی ۱۵میلیارد ریال 
براز  کاهبرداري شناسایي شده اند.وی ا
داشت: با توجه به دستور قضائی مبنی بر 
انتشار تصویر بدون پوشش متهم و با عنایت 
به اینکه کاهبرداري با این شگرد همچنان 
در سایر استان ها متصوراست، مال باختگان 
نند برای شکایت به پلیس آگاهی  می توا
فرماندهی انتظامی استان قم مراجعه کنند.

سردار آقاخانی به همشهریان به خصوص 
بانوان توصیه کرد: شهروندان به خصوص 
بانوان، توجه داشته باشند که برای اخذ وام و 
تسهیات مي بایستي صرفا به بانک ها مراجعه 
کنند و اشخاصي که به ظاهر داراي تمکن مالي 
و از روابط عمومي باایي برخوردار هستند به 
هیچ عنوان قابل اعتماد نبوده چرا که امکان 
خسارات مادي و معنوي جبران ناپذیري 
نتظامی استان قم  متصور است.فرمانده ا
تصریح کرد: متهم به همراه پرونده متشکله 

تحویل مرجع قضائی استان شد.

سال سوم
a شماره 510 r m a n m e l i . i r

فرمانده انتظامي شهرستان تربت حیدریه از دستگیري یک 
سارق حرفه اي و کشف 2۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ علي اکبر کیاني در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع چند 
فقره سرقت لوازم ساختماني، وسایل منزل و محتویات خودرو 
در سطح شهرستان تربت حیدریه، دستگیري سارق یا سارقان 

احتمالی به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.وی 
افزود: ماموران با جمع آوري اطاعات اولیه از شیوه و شگرد سارقان 
و با اشراف اطاعاتی و اظهارات مالباختگان، موفق به شناسایي 
و دستگیري یک سارق سابقه دار در این زمینه شدند.سرهنگ 
کیاني با اشاره به اعتراف متهم به 2۱ فقره سرقت لوازم منزل و اماکن 

خصوصی و محتویات داخل خودرو تصریح کرد: در نتیجه بازرسي 
که از مخفیگاه متهم به عمل آمد، مقادیر زیادي اموال مسروقه 
کشف و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی 
معرفی شد.فرماندهي انتظامي شهرستان تربت حیدریه در پایان 
به شهروندان توصیه کرد:  نسبت به ایمن کردن منزل و محل کار در 
جهت پیشگیري از سرقت اقدام و هرگونه مورد مشکوک را از طریق 

شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطاع رسانی کنند.

دستگيري  سارق با 21 فقره سرقت 

کشف ۶۰۰ گرم »شيشه« از درز شلوار
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت از کشف 6۰۰ 
گرم موادمخدر شیشه از درز ۵ شلوار خبر داد. در پی تماس حراست اداره پست 
واقع در چهارراه لشگر با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور دو فرد 
مشکوک در اداره پست، عوامل کانتری ۱۱2 ابوسعید در محل حضور پیدا 
کردند.ماموران با حضور در اداره پست به بررسی موضوع و مرسوله پستی که 
دو فرد مذکور قصد پست آن را داشتند، پرداختند و در بررسی اولیه مشخص 
شد این اشخاص قصد ارسال پنج ثوب )پنج عدد( شلوار را به مقصد مشخصی 
دارند.در بررسی های تکمیلی مشخص شد در درز کمر این شلوارها که 
به صورت غیرطبیعی سفت بودند، موادی جاسازی شده که پس از شکافتن 
درز کمر شلوارها، جاسازی مواد روانگردان از نوع شیشه داخل شلوارها برما 
شد.این دو نفر در بازجویی مقدماتی عنوان کردند در یک شرکت پیک موتوری 
مشغول فعالیت هستند؛ فردی این شلوارها را به آنها داده و از آنها خواسته از 
طریق پست، شلوارها را به آدرس معینی ارسال کنند و این افراد نیز طبق نرخ 
نامه کارمزد دریافت کرده اند.سرهنگ سعید آقایاری رئیس مرکز فرماندهی و 
کنترل پلیس پیشگیری پایتخت با اعام این خبر گفت: باتوجه به ابعاد موضوع، 
متهمان به کانتری منتقل شدند و در بررسی های دقیق تر مشخص شد 6۰۰ 
گرم موادمخدر داخل شلوارها جاساز شده است.وی تصریح کرد: یکی از متهمان 
موتورسوار و دیگری مسئول مجموعه پیک موتوری است که به مقام قضائی 

معرفی شده اند.

انهدام باند سارقان حرفه ای خودرو 
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری اعضای باند سارقان خودرو و کشف 
۵۰ فقره سرقت در شهرستان البرز خبر داد. سردار مهدی حاجیان در تشریح این 
خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره خودرو با توجه به حساسیت موضوع شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان با تشکیل کارگروهی ویژه به صورت شبانه روزی در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان  البرز قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی در 
ادامه گفت: پس از انجام اقدامات اطاعاتی و فنی و هماهنگی با مرجع قضائی ۳ نفر از 
اعضای باند سرقت خودرو دارای سوابق متعدد سرقت در سطح استان توسط ماموران 
پلیس آگاهی شناسایی و با انجام اقدامات مراقبتی ازم طی یک عملیات غافلگیرانه 
در مخفیگاهشان دستگیر شدند.وی افزود: در ادامه با به کارگیری شگرد های پلیسی 
و عملکرد هوشمندانه ماموران در بازجویی های فنی متهمان به انجام ۵ فقره سرقت 
خودرو و 4۵ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.فرمانده 
انتظامی استان در تصریح خبر گفت: با تاش عوامل پلیس آگاهی و انجام تحقیقات 
فنی گسترده یک دستگاه خودروی سرقتی و تعدادی ابزار و ادوات مخصوص سرقت 
خودرو کشف و ۳ مالخر نیز در این خصوص شناسایی که پس از انجام هماهنگی های 
ازم طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.وی خاطرنشان کرد: با انجام 
بازجویی های تخصصی متهمان و تحقیقات ازم ماموران پلیس آگاهی موفق به 
کشف تعداد زیادی اموال سرقتی شامل دستگاه ضبط و پخش خودرو، باند، باطری، 
کپسول CNG، فلش، جعبه آچارآات، استیک زاپاس، سیم و کابل و وسایل 
شخصی شدند.سردار حاجیان در پایان با اشاره به اینکه متهمان به مراجع قضائی 
معرفی و اموال مسروقه ردمال شد به مردم توصیه کرد: به پیشنهادات و هشدار های 

پلیس درخصوص اقدامات ازم برای پیشگیری از سرقت خودرو توجه کنند.

غرق شدن 2 برادر 

فرمانده انتظامي شهرستان »بن« از فوت 
2 برادربراثر غرق شدگي خبر داد. سرهنگ 

مجید ایمان پورفراش در تشریح این خبر 
گفت: در پی اعام فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر غرق شدگی 2 نفر بافاصله ماموران و 
نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص 
شد، 2 برادر ۱6 و ۱2 ساله، حین بازی در کنار 
استخر پمپاژ به داخل استخر سقوط کرده و 
به دلیل عدم آشنایي به فنون شنا، هر 2 غرق و 
جان خود را از دست دادند.وی در پایان تصریح 
کرد: با تاش گروه های امدادی و ماموران 
انتظامی، اجساد آنها براي بررسي بیشتر به 

پزشکي قانوني منتقل شد.

انهدام  باند زورگيران 
باند زورگیران و سارقان مخوف که یک 
فقره قتل عمد نیز در پرونده خود دارند، در 
مشهد شناسایی و دستگیر شدند.بازپرس 
ویژه قتل عمد دادسرای مشهد روز دوشنبه 
با اعام این خبر در گفت وگو با ایرنا افزود: 
به دنبال اعام یک فقره قتل عمد در روز 
۳۱ تیرماه امسال در مشهد توسط عده ای 
سارق و زورگیر تحقیقات در این خصوص 
آغاز شد.کاظم میرزایی گفت: پس از حدود 
دو هفته تحقیقات و تاش کارآگاهان پلیس 
آگاهی، هفت نفر از اعضای این باند مخوف 
که پنج نفر سارق و دو نفر نیز مالخر هستند، 

دستگیر شدند و تحقیقات در این خصوص 
همچنان ادامه دارد.

دستگیری  کاهبردار حرفه ای 
با پوشش  اخذ وام بانکی 

    عکس تزئينی است



گفتوگو

آرمان ملی: جواد زرینچه که پس از اصغر حاجیلو 
به عنوان سرپرست استقال تهران در کنار آبی پوشان 
حضور دارد، می گوید رابطه خوبی با کادرفنی دارد و 
مسائل بسیاری را با هم حل می کنند.وی پاسخگوی 

سواات بود.
 روند بازی های تدارکاتی چگونه است؟ 

بازیکنان نمایش موفقی داشته اند؟
بازیکنان تمام تاش خودشان را می کنند تا 
بهترین نتیجه را رقم بزنند. بازی های دوستانه خوبی 
را با نظر کادرفنی برگزار کردیم ولی این را می دانیم 
که این بازی ها فقط دوستانه هستند. ما با تیم هایی 
بازی کردیم که برخی نفرات شان تستی بودند و برای 
آزموده شدن در ترکیب این تیم قرار گرفتند. البته 
خودمان هم همین شرایط را داشتیم، اما نباید از 

وضعیت فنی رقبای مان غافل شویم.
 نکته قابل توجه درباره بازی های دوستانه 
استقال تعداد زیاد گل هایی است که بازیکنان 

شما به ثمر رسانده اند؟
تمام این اتفاق ها زیر نظر استراماچونی است. به 
هر حال او سرمربی است و کاری بدون نظر او انجام 
نمی شود. ایشان شدیدا به بازی هجومی اعتقاد دارد. 
شاید روش بازی در استقال اینطور به نظر بیاید که 
دنبال کار دفاعی است اما در اصل ما سعی می کنیم 
برنامه های هجومی مان را به حریف دیکته کنیم. 
درست است بازیکنان که در فاز هجومی خوب عمل 
کرده اند، اما نیاز به تقویت بیشتر دارند تا بدون نقص 

عمل کنند.
 اما سرمربیان ایتالیایی اغلب به تفکرات 

دفاعی شناخته می شوند؟
استراماچونی دوست دارد تیم استقال سخت گل 
بخورد. از سویی به کار هجومی هم اعتقاد دارد که شما 
دارید در بازی های تدارکاتی آن را لمس می کنید اما 
مهم این است که ما بتوانیم هر دو ویژگی را در بازی ها 
پیاده کنیم که در حال کار روی این تاکتیک هستیم.در 
کنار سخت گل خوردن راحت هم گل بزنیم: این همان 

چیزی است که استراماچونی می خواهد.
 پیش آمده که در مباحث فنی هم نظرات 

شما دخیل باشد؟
در این مدت زمانی که در خدمت باشگاه استقال 
هستم سعی کردم رابطه خوبی با کادرفنی داشته 
باشیم. اینطور هم بوده و ما با هم مراوده فکری داریم. با 
هم نشست می گذاریم و حرف می زنیم. ساده تر بگویم 
رفیق شدیم. سعی کردیم با هم تعامل خوبی داشته 
باشیم و به هم کمک کنیم اما صادقانه بگویم که من 
مربی استقال نیستم که بخواهم در مسائل فنی 

دخالت کنم. من سرپرست تیم هستم.
 چطور است که زکریا مرادی و رضا آذری 
در لیست خروجی بودند، اما دوباره به تمرینات 

اضافه می شوند؟!
 کار مربیگری ایجاب می کند که هر زمان 
تصمیم هایی درباره بازیکنان بگیری. استقال و 
استراماچونی هم از این قاعده مستثنی نیستند. 
ممکن است تصمیم هایی بگیریم و بازیکنانی بروند 
و بیایند اما درباره رضا آذری باید بگویم که آقای 
استراماچونی دوباره ایشان را خواسته اند و او به 
تمرینات ما بازمی گردد. ما باید بهترین تصمیم ها را 
درباره بازیکنان اتخاذ کنیم بدون اینکه تحت تاثیر 
قرار بگیریم یا کسی نظرش را تحمیل کند. مطمئنا 
استقال هم روی همین اصل جلو خواهد رفت و 

استراماچونی بهترین تیم را پدید می آورد.

جواد  زرینچه: 
استراماچونی دوست 

دارد، تیم  سخت  گل بخورد

خبر

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مربیان باید با 
مدیران باشگاه ها هماهنگ کنند؛ مربی نباید با ما حرف 
بزند؛ باید با مدیر باشگاه حرف بزند که ورزشگاه را آماده 
کنند، قرعه کشی لیگ به معنای آغاز مسابقات نیست. 
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره تاریخ 
شروع لیگ برتر و گایه مربیان اظهارداشت: مربیان 
باید با مدیر باشگاه ها هماهنگ کنند مربی نباید با ما 
حرف بزند باید با مدیر باشگاه حرف بزند که ورزشگاه را 
آماده کنند. بسیاری از مدیران کل مسئولیت گرفتند 
این کار را انجام دهند من عکسی از شهدای ورزشگاه 
وطنی دیدم که صندلی ها را شماره گذاری کرده اند. 
اگر فردا قرعه کشی لیگ انجام می شود این موضوع 
به منزله آغاز لیگ نیست بلکه یک مرحله از مسیری 
است که طی کرده ایم. تاج افزود: اگر ورزشگاه ها آماده 
شوند در این صورت نماینده مجلس هم نمی گوید 
بدون امکانات لیگ را برگزار کنید. ۸۰ درصد مردم 
گفتند قبول داریم ورزشگاه ها باید تجهیز شوند و 
بدون امکانات برگزاری لیگ به مصلحت نیست، 
البته من حق را به مربیان می دهم؛ اما باید فشار روی 
مدیریت بیاورند تا این حد امکان عادی و طبیعی را 
ایجاد کنند. رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: 
تعداد باشگاه هایی که ورزشگاه ندارند باید بازی های 
خود را بدون حضور تماشاگر به استان مجاور منتقل 
کنند. وی درباره به پایان رسیدن مدت سرپرستی 
شکوری عنوان کرد: بحث اساسنامه هست و مشکل 
اصلی وجود ندارد بند قانونی فراهم شده است، انشاءا... 
در شرایط مناسب معرفی خواهد شد. تاج درباره 
دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان 
کرد: این دیدارها انجام می شود ما باید با تیم هایی 
بازی کنیم که با ما همخوانی داشته باشند با توجه به 
اینکه مرحله مقدماتی جام جهانی قرعه کشی شده، 
ویلموتس پیشنهاد داده بازی هایی را انجام دهیم که 
به درد بخور باشد البته تنگنای مالی فدراسیون فوتبال 
برقرار است. رئیس فدراسیون فوتبال درباره پول های 
بلوکه  شده فدراسیون گفت: هنوز نتوانستیم این 
پول ها را بگیریم از وزارت ورزش هم ۸-9 ماه است که 
پولی نگرفته ایم و امیدوارم این موضوع حل شود. تاج 
درباره قرارداد ویلموتس اظهارکرد: قرارداد امضا شده؛ 

اما هنوز نتوانستیم مشکل را حل کنیم.

قرعه کشی  به معنای  
آغاز  مسابقات  نیست

آرمان ملی: علیرضا جهانبخش در ابتدای فصل گذشته لیگ برتر انگلیس راهی جزیره شد تا به عنوان گران ترین خرید تاریخ برایتون برای این باشگاه 
به میدان برود. اما به دایل مختلف وی موفق به ارائه بازی های همیشگی اش نشد به همین علت طی روزهای گذشته شایعاتی در خصوص بازگشت وی به 

هلند مطرح که البته رد شد! 
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اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال کشورمان در  بلغارستان در آستانه 
انتخابی المپیک لغو شد. به نظرم لغو اردوی تدارکاتی به شرایط و موقعیت 
تیم و بازیکنان بستگی دارد. به این معنی که اگر بازیکنان با مشکات 
جسمانی و آسیب دیدگی روبه رو باشند و نتوانند در تورنمنت شرکت 
کنند، بازی تدارکاتی چه ارزشی خواهد داشت؟ وقتی بازیکنی دچار 
مصدومیت است و باید استراحت کند یا تمرینات سبک داشته باشد، بازی 
تدارکاتی نمی تواند روی او تاثیرگذار باشد. به نظرم با توجه به اینکه تیم ملی 
والیبال در رقابت های لیگ ملت ها ۱۷ بازی انجام داد و معموا با یک ترکیب 
ثابت به میدان رفت، از همین رو تیم ها شناخت خیلی خوبی از هم دارند و 
مربی به نقاط قوت و ضعف ورزشکاران اشراف کامل دارد، بنابراین خیلی 
ضرورت ندارد که در خارج از کشور بازی تدارکاتی برای آنها برگزار شود. 
بهتر است که بازیکنان تا انتخابی المپیک در تهران می ماندند و به کارهای 
درمان خود می پرداختند و همچنین زیر نظر بدنساز تمرین می کردند، 
ضمن اینکه شاید امکاناتی که در ایران برای ملی پوشان در نظر گرفته 
شود در خارج از کشور نبود، به همین خاطر کواکوویچ صاح دید که تیم 
بازی تدارکاتی را نداشته باشد، بهتر است. داشتن بازی تدارکاتی برای هر 
تیمی در هر موقعیتی یک اتفاق خوب و ویژه است، اما با توجه به اینکه تیم 
ما جوانگرایی نداشته و همیشه با یک ترکیب ثابت به میدان رفته، بنابراین 
بهتر بوده که این بازی لغو شود، ضمن اینکه سبک بازی بلغارستان هم 
شاید در شرایط فعلی خیلی به تیم ما کمک نمی کرده است.  بازیکنان در 
۱۷ بازی در کنار هم قرار داشتند. بنابراین از نظر هماهنگی شرایط خیلی 
خوبی دارند و من فکر نمی کنم منظور کواکوویچ ناهماهنگی بازیکنان 
با یکدیگر باشد. به هر حال آنها چندین ماه در اردوی تیم ملی بودند و در 
رقابت های لیگ ملت های والیبال هم با یک ترکیب ثابت به میدان رفتند، 
بنابراین هماهنگی های ازم را با هم دارند. ایران در این رقابت ها با تیم های 
روسیه، کوبا و مکزیک همگروه است. با توجه به پتانسیلی که بازیکنان 
ما دارند، من فکر می کنم به راحتی می توانند تیم های کوبا و مکزیک را 
شکست دهند. البته ما تیم روسیه را با بازیکنان خوبش شکست داده ایم و 
حاا این توانایی را داریم که در کشور خودشان باز هم آنها را شکست بدهیم، 
اما همه این مسائل به روز مسابقه برمی گردد. اگر از نظر شرایط جسمانی 
و بدنی و همچنین روحی روانی، بازیکنان در سطح عالی باشند می توانند 
کار بزرگی انجام داده و تیم روسیه را شکست دهند. بنابراین نمی توان از 
حاا گفت که چون روسیه حریف خیلی قدرتمندی است و ایران مقابل 
این تیم محکوم به شکست است. همه چیز به روز مسابقه برمی گردد و 
امیدوارم تیم ما در برابر روسیه روزش باشد و بتواند آنها را شکست دهد. 

قطعا کار سختی پیش رو داریم.

توقعات  از والیبال  در آستانه  المپیک
دیدگاه

 تسنیم: باشگاه پرسپولیس در بیانیه ای اعام کرد پرداختی که 
به برانکو ایوانکوویچ در اواخر فصل پیش )اردیبهشت ماه(  انجام شده 
پول قرضی نبوده و در واقع از منابع درآمدی این باشگاه تامین شده است. 
واقعیت این است که باشگاه پرسپولیس از نیم فصل دوم فصل پیش 
با مشکات مالی زیادی مواجه شد که بخش اعظم آن قرارداد برانکو 
ایوانکوویچ و طلب وی بود که ۱۱ ماه به تاخیر افتاده بود. در آن شرایط یکی 
از اعضای هیات مدیره این باشگاه شرکتی را که برای یکی از دوستانش 
بود برای عقد قرارداد همکاری به باشگاه پرسپولیس معرفی می کند. این 
هولدینگ مبلغ ۷ میلیاردتومان در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار می دهد 
تا بخش عمده ای از مشکات این باشگاه در آن مقطع برطرف شود. در 
این بین سایر اعضای هیات مدیره هم با معرفی دو هولدینگ دیگرمبلغی 
حدود 5 میلیارد تومان به باشگاه تزریق کردند و تاش زیادی برای پرداخت 
پول برانکو و تسویه حساب با بازیکنان انجام دادند. این سه شرکت در 
مقابل، خواسته  هایی را از باشگاه پرسپولیس مطرح می کنند که به توافق 
طرفین رسیده و این باشگاه متعهد می شود این خواسته ها را اجرایی کند. 
این خواسته ها به نوعی مربوط به فصل پیش روی لیگ است که باشگاه 
پرسپولیس متعهد به عمل کردن به آنهاست. در واقع چنانچه مدیریت 
باشگاه پرسپولیس برای فصل جدید هم  تغییر کند، این باشگاه همچنان 
متعهد به پرداخت توافقاتی است که شرکت های مذکور با این باشگاه داشته 
و در واقع پرداختی آن را هم انجام داده است. باشگاه پرسپولیس هنوز با 
برانکو و دستیاران کرواتش و همچنین ماریو بودیمیر تسویه حساب نکرده 

و آنها از فیفا بابت این مساله شکایت کرده اند. 

فوتبــالداخلــی

شکست ذوب آهن برابر ااتحاد

شاگردان منصوریان با نتیجه دو بر یک از ااتحاد عربستان شکست 
خوردند تا سبزپوشان برای ادامه حضور در لیگ قهرمانان آسیا به بازی 
برگشت امیدوار باشند. تیم فوتبال ذوب آهن از ساعت 2۰:3۰ دیروز 
و در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف 
ااتحاد رفت. در این بازی ابتدا حدادی فر از روی ضربه ایستگاهی 
در دقیقه ۷ گلزنی کردند اما در ادامه نماینده عربستان با گل دقیقه 
9 خیمنز بازی را به تساوی کشاند تا نیمه اول با نتیجه تساوی به پایان 
برسد. در نیمه دوم شاگردان منصوریان تاش کردند با ارائه بازی دفاعی 
و استفاده از ضد حمله های احتمالی نتیجه را حفظ کنند که در دقیقه 
۷2 بر اثر اشتباه مدافع و عدم واکنش مناسب صادقی، شافی گل دوم را 

وارد دروازه شاگردان منصوریان کرد.

جــامباشــگاهها

  هری مگوایر که بعدازظهر دیروز )دوشــنبه( ســرانجام با امضای 
قراردادی 6 ساله با قابلیت تمدید برای یک سال بیشتر به منچستریونایتد 
پیوست، به سایت رسمی این باشگاه انگلیسی گفت: خوشحالم که به این 
باشگاه بزرگ ملحق شــدم. از دوران حضورم در لسترسیتی لذت بردم و 
مایلم از تمامی کسانی که در این باشگاه هستند و از تمامی هواداران لستر 
بابت حمایت فوق العاده شان در دو فصل اخیر، تشکر کنم. با این حال وقتی 
منچستریونایتد در خانه شما را می زند، این فرصتی فوق العاده است. این 
مدافع انگلیسی که در ازای ۸۰ میلیون پوند به شیاطین سرخ ملحق و تبدیل 
به گرانقیمت ترین مدافع تاریخ شــد، در بخش دیگری از صحبت هایش 
خاطرنشان کرد: با صحبتی که با سولسشایر داشتم، از دیدگاه و برنامه هایی 
که او دارد به وجد آمدم. کاما مشخص است که »اوله« در حال ساخت تیمی 
است که به دنبال کسب عناوین قهرمانی است. اکنون بی صبرانه منتظر 

ماقات با هم تیمی هایم و شروع لیگ هستم. 

بیــنالــملل

  فراموش شده!
به گزارش یاهواسپورت، خیلی ها انتظار 
داشتند که علیرضا جهانبخش در اولین فصل 
حضور خود در برایتون عملکرد خوبی داشته 
باشد. بازیکن سابق آلکمار در لیگ یک هلند 
برترین گلزن فصل شد. او توانست  2۱ گل  به ثمر 
برساند و ۱2 پاس گل دهد و همین عملکرد باعث 
شد تا او راهی لیگ جزیره و تیم برایتون شود، ولی 
در این تیم او موفق نبود و نتوانست از لقبی که 
روی او گذاشته شد یعنی گران ترین خرید تاریخ 
باشگاه دفاع کند.حال با حضور گراهام پاتر و وعده 
ارائه فوتبال هجومی، جهانبخش  می تواند تاثیر 
بیشتری در تیم خود داشته باشد و بتواند آمار 
بدون گل زده و پاس گل خود را در فصل نخست 
بهبود ببخشد. بازیکن ایرانی حاا در دومین 
فصل حضور در برایتون در تاش است تا بتواند 
بهترین بازی های خود را برای این تیم ارائه کند 
و عملکرد فصل قبل خود را به دست فراموشی 
بسپارد. علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی توانست 
در بازگشت به تیم ملی کشورش، برابر سوریه 
گلزنی کند و حاا امیدوار است در شرایطی که در 
دیدارهای دوستانه و اردوی تدارکاتی پیش فصل 

حضور فعالی داشته است، بتواند انتظارات را در 
این تیم برآورده کند.

  شکسته شدن  رکورد
باشگاه برایتون رسما از عقد قرارداد چهار ساله 
با آدام وبستر، مدافع 24 ساله تیم فوتبال بریستول 
سیتی خبر داد. وبستر که 4۷ بازی برای بریستول 
به میدان رفت و سه گل هم به ثمر رساند، در روزهای 
گذشته، تست های پزشکی برایتون را با موفقیت 
 ،BBC پشت سر گذاشت. مطابق اعام سایت
مبلغ این انتقال، 2۰ میلیون پوند بوده که رکورد 
نقل و انتقاات باشگاه برایتون را شکسته است. این 
رکورد پیش تر در اختیار علیرضا جهانبخش، هافبک 
ایرانی تیم برایتون بود که فصل گذشته با مبلغ ۱۷ 

میلیون پوند از آلکمار به انگلیس رفت.  
  علیرضا چه گفت؟

ملی پوش  فبک  ها نبخش،  جها علیرضا 
کشورمان و عضو باشگاه برایتون در مصاحبه با 
سایت »آرگوس« انگلیس گفت: من زمان خوبی را 
با کریس هیوتن، سرمربی سابقم گذراندنم. او مرد 
بزرگی است. او به من اعتماد داشت به همین خاطر 
مرا از آلکمار به برایتون آورد. به خاطر این اقدامش 
از صمیم قلبم از او تقدیر و تشکر می کنم. وی افزود: 

اما برخی از اوقات در فوتبال همه چیز بر وفق مراد 
نمی شود. برای من مهم نیست که سرمربی چه 
کسی باشد. من همیشه تمام سعی خودم را برای 
باشگاه می کنم. فصل گذشته برای من فصل فراز 
و نشیب بود. من توانایی آن را دارم که بیشتر از 
اینها به باشگاه کمک کنم. فصل گذشته آنچه که 
می خواستم، خوب نشد اما چیزهای زیادی یاد 
گرفتم و می خواهم فصل جدید را به بهترین شکل 

ممکن با سرمربی جدید آغاز کنم.  
  شایعه  بازگشت 

 به تازگی »برایان ویکر« روزنامه نگار هلندی 
با توئیت هایش درباره ملی پوش ایرانی برایتون 
خبرساز شده است. این روزنامه نگار در صفحه 
شخصی خود اعام کرد: جهانبخش و مدیر 
برنامه هایش در هلند هستند. وی همچنین یک 
توئیت دیگر به نقل از مدیر باشگاه آلکمار منتشر 
کرد: »اگر جهانبخش بخواهد به صورت قرضی به 

آلکمار بیاید، می تواند با ما تماس بگیرد.«
  رد شایعه 

مدیربرنامه هافبک تیم ملی فوتبال ایران 
و باشگاه برایتون انگلیس گفت: جهانبخش از 
باشگاه های مختلف پیشنهاد داشت اما تمام 

فکر و ذکر او برایتون است و در این تیم می ماند. 
امیر هاشمی مقدم در خصوص اینکه شایعه شده 
علیرضا جهانبخش در هلند به سر می برد و او 
می خواهد به آلکمار برگردد؛ گفت: تنها چیزی که 
می توانم بگویم این است که جهانبخش در برایتون 
خوشحال است و هیچ برنامه ای برای برگشت به 
هلند ندارد. وی افزود: علیرضا هراز گاهی که به 
تعطیات می خورد به هلند بر می گردد و به ما و 
دوستانش سر می زند و حضورش در هلند چندان 
عجیب نیست.شاید مدیر باشگاه آلکمار صحبتی 
هم انجام داده باشد، ولی نمی دانم چرا جریان 
اینقدر بزرگ شده است. با این وجود جهانبخش از 
خیلی از تیم ها پیشنهاد داشته و خیلی از باشگاه ها 
عاقه داشتند، او را جذب کنند اما او تمام فکر و 
ذکرش در برایتون است و 4 سال دیگر هم با این 

باشگاه قرارداد دارد.
  دایلی  برای  موفقیت؟

حضور دیرهنگام در اردوی پیش فصل  گذشته 
برایتون، خستگی ناشی از یک فصل دشوار به اضافه 
بازی کردن در جام جهانی، مصدومیت سنگین و 
دوری سه ماهه، ناآشنا بودن به فضای لیگ جزیره، 
تفکرات دفاعی سرمربی وقت برایتون و ترک 
یک ماهه تیم به دلیل حضور در جام ملت های آسیا 
مسائلی بود که دست به دست هم داد تا جهانبخش 
نتواند فصل پرباری را پشت سر بگذارد. اما حاا 
شرایط متفاوت شده است و نشانه های مثبتی در 
کار علیرضا دیده می شود که نشان می دهد، باید به 
فصل 2۰2۰-2۰۱9 خوشبین باشیم. فراموش 
نکنیم فرزند داماش در دومین سال حضور در 
فوتبال هلند بود که درخشش خود را آغاز و همه 
توجهات را به سمت خود جلب کرد.  ۱2بازی 
به صورت فیکس و ۷ بازی به عنوان یار ذخیره؛ 
این تعداد مسابقه ای بود که علیرضا در اولین 
فصل حضور خود برای مرغ های دریایی انجام داد. 
فلسفه فوتبال انگلستان و نحوه کار آنها به شدت با 
بقیه کشورها فرق دارد. لیگ جزیره آمیزه ای 
است از فیزیک، تکنیک و تاکتیک. مسابقات 
پرفشارتر دنبال می شود و برخوردهای بیشتری 
را شاهد هستیم. از طرفی برایتون جزو تیم های 
پایین جدولی به حساب می آمد و سرمربی وقت 
این تیم یعنی کریس هیوتون عاقه مند به فوتبال 
تدافعی بود، درحالی که علیرضا چند سال در تیمی  
باانشین با فوتبالی هجومی  عضویت داشت و هضم 
این تغییر فضای ملموس برای او دشوار بود، اما در 
این فصل به نظر می رسد دیگر چنین کمبودی برای 
پسر خوش اخاق و پرتاش فوتبال ایران وجود 
نخواهد داشت. یکی از مسائلی که هر از چندگاهی 
فشار ها را روی جهانبخش بیشتر می کرد مساله 
گرانقیمت بودن او بود. رسانه های انگلیسی همیشه 
نام او را بین خریدهای گران ولی کم کاربرد قرار 
می دادند، اما در این فصل دیگر علیرضا گران ترین 

مهره تیم به شمار نمی رود.  

جهانبخش به لیگ هلند بر نمی گردد 

پسر »داماش«  در جزیره  می ماند! 

سالسوم
aشماره510 r m a n m e l i . i r

امیررضا خادم معاون پیشــین امور حقوقی، استان ها و 
امورمجلــس وزارت ورزش و جوانان، یکــی از کاندیداهای 
انتخابات این فدراســیون بود که در اولین روز ثبت نام )۱5 
اسفند( برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرد؛ اما به دلیل عدم 
احراز صاحیت،  نتوانست در انتخابات روز 26 تیر ماه حضور 
پیدا کند. حاا اتفاقی عجیب تر برای معاون سابق وزیر ورزش 
که برای شــرکت در انتخابات کشتی از ســمت خود در این 
وزارتخانه استعفا کرد، رخ داده است. تمام وسایل دفتر شامل 
مدارک، مقاات، احکام، کتاب هــای تالیفی و ... که در ۷-۸ 
کارتن جا داده شده بود و قرار بود بعد از انتخابات فدراسیون 
کشتی، او آنها را با خود به محل کار جدیدش ببرد، گم شده و 
پیگیری ها برای دستیابی به وسایل اتاق دارنده دو مدال برنز 

کشتی المپیک همچنان بی نتیجه مانده است.

مدارک »خادم« در وزارت  گم شد!
کریستیانو رونالدو در تازه ترین اظهارنظر خود درباره اینکه 
بهترین گل دوران حرفه ای اش کدام گل بوده است، گفت: 
پاسخ به این پرسش سخت است. اینکه بخواهم یک گل را 
انتخاب کنم. من تمامی ۷۰۰ گلم را دوست دارم و همیشه 
ساده ترین جواب را می دهم و آن این است که آخرین گلم را 
خیلی دوست دارم. قطعا آخرین گلم، زیباترین گل نیست اما 
گل ها همیشه مهم هستند، از این رو آخرین گلم هم مهم بوده 
است. فوق ستاره پرتغالی یوونتوس در پاسخ به این پرسش 
که »دوست داشتید در کنار کدام بازیکن بازی می کردید؟«، 
اظهارداشت: در ذهنم بازیکنان زیادی هستند که دوست دارم 
در کنارشان بازی کنم اما دوست دارم از کشور خودم یکی را 
انتخاب کنم و آن اوزه بیو است. او یکی از پسرهای پرتغال 

است و آرزو داشتم کنارش بازی کنم. 

آرزو داشتم کنار اوزه بیو بازی کنم
هادی عقیلی در خصوص جدایی از کادر فنی تیم ملی 
جوانان گفت: با وجودی که دوره های مربیگری را در ایران 
گذرانده بودم؛ اما برای اینکه اطاعاتم کامل تر باشد راهی 
خارج از کشــور شــدم و دوره های مربیگری روز دنیا را در 
آمریکا گذراندم. دوره هایی مربیگری در AFC در کل آسیا 
به یک شکل هست و متد آن فرقی نمی کند؛ اما در خارج از 
ایران متدها فرق می کند. البته منظورم این نیســت که در 
خارج از آسیا متدها بهتر اســت بلکه منظورم این است که 
متدها متفاوت از آسیاست. من این کاس ها را با وجودی که 
سختی هایی هم برایم داشت اما گذارندم و عاقه داشتم که 
نکات مهم را یاد بگیرم. بنابراین وقتی وارد تیم ملی جوانان 
شدم متوجه شدم که فضای مناســبی برای کارکردن در 

اختیارم نیست و آمدنم به این تیم اشتباه بوده است.  

حضورم در تیم جوانان اشتباه بود

یحیی گل محمدی سرمربی تیم شهرخودرو مشهد در 
خصوص شرایط تیم شهر خودرو، تاخیر در آغاز لیگ برتر، حضور 
شهرخودرو در لیگ قهرمانان آسیا و موارد دیگر صحبت هایی 

کرد که در ادامه می خوانید.
  ازنظر امکانات سخت افزاری آیا می توانید شرایط 

خوبی در آسیا داشته باشید؟
باید در این زمینه همه احساس مسئولیت کنند، چرا که کار 
ما تازه آغاز شده و باید رو به جلو حرکت کنیم.  ما کار بزرگی 
انجام دادیم اما کار بزرگتر این است که بتوانیم در آسیا نتایج 
خوب بگیریم و ازمه آن حمایت همه مسئوان در سطوح شهر و 
استان است. چرا که ما به تنهایی نمی توانیم کاری را پیش ببریم. 
باید از باشگاه ما حمایت کاملی انجام شود تا بتوانیم روند خوبی 

که داشتیم را ادامه دهیم.
  فصل گذشته شهرخودرو عملکرد خوبی داشت 
به طوری که تا هفته های پایانی شانس قهرمانی در 
لیگ برتر بود. حاا این انتظار وجود دارد که شهرخودرو 
در فصل آینده هم مدعی قهرمانی باشد.نظر شما 

چیست؟
من هم می دانم انتظارات از تیم ما بااست، اما با توجه به 

تغییراتی که داشتیم نیاز به زمان داریم تا بازیکنان 
با یکدیگر به هماهنگی کامل برسند.  نباید از حاا 
چنین مسائلی را مطرح کرد چون این حرف ها 
روی تیم ما فشار زیادی وارد می کند و خیلی زود 
است که بخواهیم راجع به قهرمانی و شانس آن 

حرف بزنیم.
  امسال شاهد حضور مربیان مطرح فوتبال 
دنیا مثل استراماچونی، دنیزلی و کالدرون در 

لیگ برتر هستیم. حضور این مربیان 
مطرح  برای فوتبال باشگاهی ما 

چقدر تاثیر دارد؟ 
نی مثل  بیا قطعا حضور مر
کالدرون، دنیزلی و استراماچونی 
فه  ضا بیت لیگ برتر ا به جذا
می کند و امیدوارم که این افراد با 
توجه به اسم و رسمی که دارند 

بتوانند کیفیت فوتبال ما را 
باا ببرند. باید امیدوار بود 
حضور این افراد جذابیت 

لیگ را باا ببرد اما راجع به این موارد از حاا زود است 
که حرف بزنیم. به هر حال این مربیان تازه به فوتبال 
ما اضافه شدند و حداقل نیم فصل نیاز به زمان دارند تا 
بتوانند با فوتبال باشگاهی ما آشنا شوند. فکر می کنم 
نیم فصل دوم لیگ برتر فصل آینده بسیار جذاب 
خواهد بود چرا که تیم ها به شرایط نرمال رسیده اند و 

مربیان هم با تیم هایشان آشنا شده اند. 
  نظر شما درباره مدعیان قهرمانی 
لیگ برتر در فصل آینده چیست؟ 
به نظرم تیم هایی که همیشه 
مدعی  هم  ز  با ند  د بو مدعی 
قهرمانی خواهند بود. تیم هایی 
ستقال،  ا پرسپولیس،  مثل 
سپاهان، تراکتور، ذوب آهن 
خیلی  ی  تیم ها د  ا فو و 
نس  که شا خوبی هستند 
قهرمانی دارند و از طرفی 
هم هزینه های خوبی انجام 

داده اند.  

یحیی  گل محمدی:
حضور  دنیزلی، کالدرون و استراماچونی  لیگ را جذاب  می کند

محمدترکاشوند
کارشناسوالیبال
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3 میلیون تهرانی در معرض فرونشست زمین
 اسامشهر، کهریزک، شهریار، صبا شهر و نسیم شهر در خطر فرونشست قرار دارند

میراث فرهنگی و گردشگری وزارتخانه شد
شورای نگهبان با ایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری موافقت کرد. پیش از این شورا دو بار به دایلی همچون بار مالی 

و قوانین خاف شرع با تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی مخالفت کرده 

بود. نمایندگان مجلس به تازگی ایحه تشکیل این وزارتخانه را اصاح و 

برای شورای نگهبان ارسال کرده بودند. با موافقت شورای نگهبان روند 

اجرایی تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

آغاز خواهد شد و رئیس جمهوری باید ابتدا سرپرست و پس از آن وزیر 

این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند. بیش از ۲ دهه است که نمایندگان 

مجلس به دنبال تغییر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

به وزارتخانه هستند و پیش از این چند بار این موضوع در مجلس مطرح و 

یک بار نیز تا مرحله رای گیری رفته اما رای ازم را کسب نکرد. تاش های 

اخیر نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری با بی اعتنایی دولت مواجه شده و بسیاری معتقدند 

دولت حسن روحانی تمایلی به تشکیل این وزارتخانه ندارد. رئیس سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال حاضر سمت معاونت 

ریاست جمهوری را دارد و منتقدان با اشاره به کارنامه روسای سازمان، این 

نهاد دولتی را حیاط خلوت روسای جمهور می دانند. اتفاقی که در دولت 

حسن روحانی نیز ادامه داشته و روسای سازمان میراث فرهنگی همواره 

از حلقه مدیران مورد عاقه و نزدیک به حســن روحانی انتخاب شده یا 

برخی انتخاب های کوتاه مدت آن جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته است. 

نمایندگان مجلس درصدد هستند با تشکیل وزارتخانه، این بخش از دولت 
را دربرابر اقدامات خود پاسخگو کنند.

مجرمان حوزه جنگل را باید از درخت آویزان کرد
رئیس پلیس پیشــگیری ناجا با بیان این که مجازات متخلفان در حوزه 

جنگل ها با جرمی که انجام داده اند متناسب نیست، گفت: این مجرمان 

را باید از درختان جنگل آویزان کرد تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان 

شود. سردار محمد شرفی اظهار کرد: سازمان جنگل ها رسالت خطیری بر 

عهده دارد، زیرا امروز اگر نتوانیم جلوی فرسایش خاک را بگیریم به تهدید 

بشریت منجر می شود. وی با بیان این که جنگلبانان از هرگونه تعرض و 

فرسایش خاک جلوگیری به عمل می آورند، افزود: ذخایر نسل های آینده 

را نباید اجازه دهیم که به این راحتی از دست برود. به همین منظور نیروی 

انتظامی با تمام توان افراد و امکانات خود در خدمت سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور است، اما یکی از مولفه های موفقیت هر سازمانی 

ساختار آن است و باید توانمند باشد. سردار شرفی با طرح این سوال که 

مگر می شود به سازمان جنگل ها بگوییم که از عرصه های منابع طبیعی 

و جنگل ها صیانت کند، امــا اختیاری به آنها ندهیــم، گفت: ۲1 نفر از 

جنگ بانان کشور جان خود را در حفاظت از عرصه های طبیعی از دست 

داده اند. همچنین 500 نفر ناکارآمد شده اند که باید توجه بیشتری به این 

قشر شود. وی اضافه کرد: چه کسی بعد از این که این افراد سامتی شان 

را برای حفاظت از جنگل های کشور از دست داده اند با آنها یا خانواده  شان 

ماقات می کنند و یک شاخه گل به آنها می دهد. قشر جنگلبان نیازمند 

توجه بیشتری است. رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان این که قانون 

باید به نفع جنگل بانان باشد، اظهار داشت: جنگل بانان حمایت قضایی 

می خواهند و مجازاتی که برای مجرمان در نظر گرفته شــده بازدارنده 
نیست و باعث تکرار جرم آنها می شود.

»آرمانملي«ازخودداريپخشزندهنشستخبريوزیرامورخارجهگزارشميدهد
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با تابلوی اصاح طلبی وارد شویم
سخــن روز

داریوش قنبری
استاد دانشگاه

تجربه ثابت کرده همیشــه در روزهای پایانی که به برگزاری 

انتخابات  ختم می شــود، فضای انتخاباتی در جامعه شــکل 

می گیرد و به تعبیری می توان گفت تنور انتخابات داغ می شود. 

در زمانی که ماه های زیادی به انتخابات مانده، معموا در چنین 

اوضاع و شرایطی بحث انتخابات همیشه در میان سیاسیون، 

احزاب، تشکل ها و جناح های سیاسی است که فعال می شوند و 

آنچه قابل مشاهده است، در این مرحله استارت انتخابات توسط 

جناح های سیاسی زده شده و آرایش انتخاباتی درحال  شکل 

گرفتن است. اصولگرایان سازوکارهایی برای وحدت خودشان 

تدارک می بینند. بخشی از این جریان با هویت جدیدی وارد 

عرصه می شــوند و صحبت از یک جریان ســوم می کنند. به 

همین دلیل تندروها، این روزها به جناح های موجود در کشور 

چه اصولگرا و چه اصاح طلب می تازند و دنبال این هستند که 

با یک هویت و تابلوی جدید وارد عرصه انتخابات شوند اما در 

اینکه اصولگرا هستند، تردیدی وجود ندارد. طیف های سنتی تر 

اصولگرا هم تاش خودشان را در مسیر وحدت انجام می دهند. 

اصاح طلبان هم همان تشکیات سابقی که در قالب شورای 

عالی سیاست گذاری اصاح طلبان فعال بوده، مجددا تاش خود 

را آغاز کرده و در استان ها، جلسات را در میان نخبگان و فعاان 

سیاسی شروع کرده و استارت کار زده شده است. اما نکته مهم 

آن است که مردم همیشه در شرایط بحرانی و حتی در شرایط 

جنگ در پای صندوق های رای حاضر شده اند. در شرایط فعلی 

که وضعیت تحریم های آمریکا بر اوضاع سیاسی کشور سایه 

افکنده مردم احساس می کنند اگر پای صندوق های رای حضور 

پیدا نکنند، تفکری که بتواند حرکتی منطقی داشته باشد، ظهور 

پیدا نخواهد کرد و احتمال بروز خطراتی برای کشــور جدی 

است و این موجب مشــارکت باای مردم خواهد شد. شرایط 

مشارکت مردم به  فاکتور دیگری هم وابسته است و آن فاکتور 

رقابتی بودن انتخابات و اینکه زمینه یک انتخابات مشارکتی 

فراهم شود. تجربه ثابت کرده هر وقت رقابت در بین جریان های 

سیاسی جدی بوده، سطح مشــارکت هم باا رفته است. اگر 

انتخابات رقابتی و زمینه حضور همه جریان ها فراهم شود، سطح 

مشارکت هم باا خواهد بود. در انتخابات 94 واقعیتی در کشور 

وجود داشت، در خیلی از حوزه ها اصاح طلبان امکان رقابت 

نداشــتند و به همین دلیل به حمایت از کاندیداهای مستقل 

و بعضا حتی اصولگرا هم پرداختند که احساس می شد مشی 

اعتدالی دارند، اما این بار اصاح طلبان باید با تابلوی خودشان 

بیایند. آن موقع شــاید نیاز بود که اصاح طلبــان فداکاری 

کنند. بسیاری از نیروهایی که تحت عنوان معتدل و مستقل 

به مجلس راه یافتند حاضر نشدند در فراکسیون اصاح طلبان 

حضور یابند و به عنوان عضو فراکسیون امید به فعالیت بپردازند. 

قطعا از یک طرف مردم با توجه بــه انتخابی که کردند و اینکه 

اصاح طلبان از اینها حمایت کردند و در لیست شــان بودند، 

انتظارشان از اصاح طلبان زیاد می شود و انتظار دارند یک سری 

اصاحاتی که مبنای تفکر اصاحات بوده و تفکری که بدان رای 

دادند مورد توجه واقع شود، ولی وقتی نیروهای انتخاب شده 

اعتقادی به اهداف اصاح طلبی نداشته باشند و آنها را دنبال 

نکنند باعث دلسردی مردم می شود. در این دوره اصاح طلبان 

باید هویت جریان اصاحات را در نظر داشته باشند و شرایط 

94 دیگر به آن معنا وجود ندارد. به هرحال اصاح طلبان باید 

هویت خودشان را هم در نظر داشته باشند و افرادی را در لیست 

خودشان بپذیرند که به اصاح طلبی، آرمان های اصاح طلبی، 

اندیشه اصاح طلبی، اهداف و برنامه های اصاح طلبانه اعتقاد 

راسخ داشته باشند و بتوانند اهداف و انتظارات رای دهندگان 

را برآورده کنند. به نظر می رسد نمی توان به لیدر اصاح طلبان 

مجلس یعنی محمدرضا عارف این انتقاد را داشت، چراکه او مثل 

آقای ناطق نمی تواند رای اعضای فراکسیون را کنترل کند. البته 

شاید کمی دور از مرام اصاح طلبی هم باشد که اصاح طلبان 

بخواهند رای اعضا را کامل کنترل کنند. هر نماینده ای قطعا 

دارای دیدگاه ها و برداشت های شــخصی است و براساس آن 

عمل می کند اما یک انضباط حزبی و تشکیاتی هم باید وجود 

داشته باشد. فراکســیون تا آنجا که توانسته کار جمعی کرده 

اســت. مثا در انتخابات هیات رئیسه ماحظه می کنید تمام 

افرادی که عضو فراکسیون امید بودند، همان یک سوم اعضای 

نمایندگان مجلس کا به دکتر عارف رای دادند. این نشــان 

می دهد که انضباط حزبی و تشکیاتی تا حدود زیادی وجود 

داشته اما مشکل اینجاست که فراکسیون امید چون در اکثریت 

نبوده، نمی توان از لیدر  فراکسیون هم انتظار داشت که نقش 
اکثریت را ایفا کند.

مشکاتبازارکار
ریشهدرفعالیت

کاسبکارانهبانکهادارد

مشروطهرا
بهسفارتبریتانیا
نبایدگرهزد

اقدامی از موضع شکست؛ ائتاف نمادین

با اینکه انگلیس اعام کرد به ائتاف نظامی به منظور تضمین امنیت 

کشتیرانی تجاری در خلیج فارس می پیوندد اما واقعیت این است که 

موضع انگلیسی ها بیشتر ارزش نمادین دارد و ارزش عملیاتی در شرایط 

کنونی نداشت. انگلیسی ها حتی نمی توانند حافظ نفتکش های خودشان 

هم باشند و برای این منظور به شدت نیازمند کشورهایی مثل جمهوری 

اسامی ایران هستند. منتها می خواهند این کار را به عنوان نمادین و 

بخشی از چالش با جمهوری اسامی شکل دهند که البته نتیجه آن هم 

عکس خواهد بود. انگلیسی ها در سطح کان معموا سعی شان بر این 

است که ماحظات سیاسی آمریکا را در مناسبات ویژه با ایران در نظر 

بگیرند و این تصمیم را از این نظر هم باید تحلیل کرد. واقعیت قضیه 

این است که ائتاف بین المللی برای اسکورت یا امنیت کشتی ها در 

خلیج فارس و دریای عمان شکل نخواهد گرفت چون عما بخش مهمی 

از محدوده کشتی ها، به گونه ای است که در اختیار جمهوری اسامی 

ایران قرار دارد و در طول ایام هم دنیا مدیون جمهوری اسامی ایران بوده 

و اان هم فقط اراده جمیله جمهوری اسامی ایران باعث شده که این 

امنیت حفظ شود. البته شرایط به گونه ای است که قدرت های خارجی 

به خاطر سیاست هایشان عما دارند آسیب هم می بینند. انگلیسی ها تا 

حاا در این حد در خلیج فارس تحقیر نشدند که نفتکش شان به خاطر 

جرمی که صورت داد، در اختیار جمهوری اسامی ایران باشد. جرائمی 

که قبا هم انجام داده و با اغماض مواجه شده بود اما اکنون بدون هیچ 

ماحظه ای با آن برخورد صورت می گیرد. لذا این ائتاف ارزش نمادین 

دارد وگرنه ائتافی شکل نمی گیرد. آمریکایی ها اان به غیر از موضوع 

ایران و فراتر از آن، به خاطر سیاســت های منفی که ترامپ در پیش 

گرفته، روز به روز در عرصه بین الملل با نوعی انزوا همراه می شــوند. 

انگلیسی ها در راستای سیاست اشــتباه خودشان فکر می کنند اگر 

یک قدم به سمت آمریکا بردارند آن موقع شاهد واکنش عقب نشینی 

ایرانی ها خواهند بود. ولی انگلیسی ها باید بدانند که ایران، ایران گذشته 

نیست و در نهایت هم مجبورند به سمت رابطه دوجانبه و بعد تنش زدایی 

دوجانبه بدون حضور آمریکا با ایران قدم بردارند. از طرفی عربستان و 

امارات یک تغییر کلی طی سه ماهه اخیر در سیاست خود مبنی بر پرهیز 

از تصاعد و گسترش بحران با ایران در پیش گرفته اند که البته یک گام 

آن سمت تر هم باید امارات را از عربستانی ها پیش تر دانست. موضعی 

که عما اماراتی ها دارند اتخاذ می کنند همکاری با ایران در یکسری 

مسائل مربوط به امنیت مرزی اســت. چیزی که در گذشته و در دهه 

1990 در موافقتنامه های امنیتی بین ایران و بعضی کشورهای جنوب 

خلیج فارس شکل گرفت و اینها تغییراتی اساسی است. آمریکایی ها 

بیش از انگلیس روی بعضی کشورهای منطقه حساب باز کرده بودند 

که ائتاف ضدایرانی را شکل دهند. چون اختاف افکنی در منطقه با 

حضور همپیمانان ایران عملی تر و دست یافتنی تر بود. در شرایط کنونی 

که در سطح جهان فراخوان شان فقط با همراهی معدودی از کشورها 

مثل انگلیس همراه شده، به همان میزان می بینیم که در منطقه حتی 
ائتاف های گذشته را دارند از دست می دهند.

حشمت ا... فاحت پیشه
نماینده مجلس دهم

تخریب ظریف به نفع مصالح کشور نیست

به نظر می رسد تحریم وزیر امور خارجه ایران توسط وزارت خزانه داری 

ایاات متحده به چند علت مشــخص صورت گرفته اســت. اول آنکه 

توانمندی دستگاه دیپلماسی و شخص دکتر ظریف در بیان نقطه نظرات 

نظام برآمده از خواست مردم ایران و حقانیت آن بوده است. تاثیرگذاری 

رئیس دستگاه سیاست خارجی کشورمان موجب شده تا آمریکایی ها برای 

اولین بار و به شکل کاما بی سابقه ای دست به چنین اقدامی بزنند. دوم 

آنکه این اقدام نشان دهنده آن است که آمریکایی ها در هم آورد دیپلماسی 

در برابر ایران کم آورده اند. سوم آنکه شعارهای آزادی خواهانه آمریکایی ها 

دروغی بیش نیست. به گونه ای که این شــعارها فقط ابزاری به منظور 

پیشبرد اهداف خودشان است. چهارم آنکه این اقدام نشان داد همزمانی 

تحریم دکتر ظریف از یک سو و همچنین از سوی دیگر طرح مساله مذاکره 

از سوی واشنگتن فریبی بیش نبوده و هدف آن بیشتر به منظور انشقاق در 

میان مردم، مسئوان و جناح های سیاسی کشور بوده است. اما با صراحت 

می توان گفت که نمی توان شعار مذاکره سر داد و در مقابل بااترین مقام 

دیپلماتیک همان کشور را تحریم کرد. چنین اقدامی به معنای تناقض در 

رفتار تلقی می گردد. یکی از اقدامات موثری که دیپلماسی موفق کشورمان 

انجام داده این است که توانسته آن اجماعی را که پیشتر آمریکایی ها در 

مجامع مختلف می توانستند بر علیه ایران ایجاد کنند آن اجماع سازی از 

میان رفته است. با توجه به انزوای سیاسی و افتضاحی که آمریکایی ها در 

دو جلسه شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

پیش آوردند به گونه ای که حداقل در یکی از جلســات ترامپ شرکت 

داشت، آمریکایی ها با عدم پاسخ مثبت از سوی کشورهایی همچون آلمان 

و ژاپن مواجه بودند. بنابراین ائتاف سازی های ساختگی آمریکایی ها در 

خلیج فارس و دریای عمان شکست خورده است. با بررسی این تحوات 

به این نتیجه روشن می رسیم که دستگاه دیپلماسی کشور بسیار خوب 

عمل کرده است. در عین حال می بینیم که طی روزهای گذشته بسیاری 

از کشورها که تا پیش از این شاید با آمریکایی ها همراهی می کردند دست 

مذاکره به ســوی ایران دراز کرده اند. بنابراین اعام پیمان عدم تعرضی 

که از سوی وزارت خارجه ایران صادر شد می تواند در جهت حل و فصل 

مشکات منطقه کارساز باشد. در عین حال مطمئن هستیم که در شرایط 

کنونی تهدیدات و تحریم هایی که به صورت همه جانبه علیه کشورمان 

وجود دارد به گونه ای که آمریکایی ها خودشان از چنین تحریم های سنگین 

و هوشمندانه ای که بر علیه مردم کشورمان اعمال شده اذعان داشته اند 

که تاکنون چنین تحریم هایی علیه هیچ کشوری به کار برده نشده است. 

همچنین جنگ روانی که علیه کشورمان توسط آمریکایی و مخصوصا 

توسط منافقین راه افتاده یکی دیگر از مصادیق این فشارهاست. اما مردم 

کشورمان باید بدانند که یکپارچگی و اتحاد در مقابل این توطئه ها امری 

ضروری است. امروز باید تمامی اختاف نظرات که می تواند طبیعی هم 

بوده باشد کنار گذاشته شــود. لذا نیاز داریم در این دوره زمانی حساس 

تمامی گروه ها و جناح های سیاسی کشور دست به دست یکدیگر داده 

کاری کنند که آمریکایی ها احساس نکنند که می توانند توسط برخی 

از عناصر داخلی خودمان ایجاد تفرقــه کنند. بنابراین امروز روز وحدت 

کشور و دوری از تفرقه است. باید بدانیم که آیا تخریب شخصیت ها در 

شرایط کنونی به نفع کشور است. بنابراین باید به یک بلوغ سیاسی حتی 

برای مواجهه با مخالفان خودمان دست پیدا کنیم. خوشبختانه دیدیم 

سپاه پاسداران انقاب اسامی، رئیس مجلس شورای اسامی و همچنین 

بسیاری از مقامات و مسئوان کشور از دکتر ظریف حمایت کردند. امروز 

دکتر ظریف به عنوان شخص خود مطرح نیست. بلکه ایشان به عنوان نماد 

دیپلماسی کشور مطرح است. امروز روز حمایت از دکتر ظریف و دستگاه 
دیپلماسی کشور است.

محمد جواد جمالی نوبندگانی
نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس

لعیاجنیدیدرآستانهپایانضربااجلفیفا:

صفحه3

تحول و پاسخگویی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگري

صنعت گردشگری، یکی از مهمترین قطب های توسعه و درآمدزایی 

است که به ایجاد اشتغال و  کارآفرینی و خوداتکایی کمک می کند و با 

ارتقای جنبه های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت 

جامعه می گذارد؛ به همین منظور بسیاری از کشورها از جاذبه های این 

صنعت در راستای برون رفت از معضل ها و مشکل های جامعه و ایجاد 

فرصت های شغلی استفاده می کنند. با توجه به اینکه توسعه گردشگری 

کمک فزاینده به خروج  اقتصاد کشور از حالت تک محصولی می کند 

و ثبات اقتصادی را از درآمدهای ناشی از جذب گردشگری به همراه 

می آورد، نیازمند تغییرات پرشتابی اســت که ضرورت برنامه ریزی و 

تدوین استراتژی جهت صنعت گردشگری را گوشزد می کند تا در عرصه 

تحوات جهانی از حالت انفعالی بیرون بیاییم و با توجه به بستر مهیای 

گردشگری در کشورمان به رقیبی قدرتمند برای دیگر کشورهای پیشرو 

در این زمینه باشیم. لذا، سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

از جمله سازمان هایی بود که در سنوات اخیر مورد توجه نمایندگان 

مجلس شورای اسامی و مشــخصاً کمیسیون فرهنگی بوده است تا 

با مطالعات کارشناسی، جهت ارتقای بستر گردشگری، به وزارتخانه 

تبدیل شــود.این طرح مورد تصویب نمایندگان و پس از رفع ایرادات 

شــورای نگهبان، در نهایت در مورخ چهاردهم مرداد مورد تأیید این 

شورا قرار گرفت. تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگري موجب 

ارتقاي روابط این وزارتخانه با قوه قانونگذار خواهد بود که این موضوع، 

عاوه برسبب توجه بیشتر به صنعت گردشگری،پاسخگویی مستقیم 

این وزارت و سایر مزایاي تقنیني و نظارتي متعددي را به همراه خواهد 

داشت. نظارت مستقیم مجلس بر جهت گیري هاي کان و عملکرد 

دولت بر حوزه هاي مهم میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري  و 

تضمین تناسب تغییرات با اقتضائات نیل به اهداف توسعه ای گردشگری 

، از مزایای تشکیل این وزارتخانه است.از آنجا که معاون رئیس جمهور و 

رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري پاسخگویي 

مستقیم نسبت به نمایندگان مجلس شوراي اسامی ندارد و بازخواست 

از رئیس جمهور براي موارد جزئي دشــوار است با تبدیل این سازمان 

به وزارتخانه، عاوه بر کاســتن از بار سنگین مسئولیت های ریاست 

جمهوری، وزیر ذیربط مســتقیماً در برابر نمایندگان مردم پاسخگو 

خواهد بود و در سیاســتگذاري و برنامه ریزي براي انجام وظایف این 

حوزه از دیدگاه صاحبنظران و کلیه ذینفعان بهره مند خواهد شد. اتکاء 

به درآمد تک محصولی به عنوان بزرگ ترین مانع و جدی ترین چالش 

در توسعه اقتصادی مطرح است و صنعت  گردشگری با ارائه خدماتی 

که به گردشگران می دهد و با هزینه هایی که آنان صرف می کنند، باعث 

ورود ارز به کشور و یاری بخش رونق اقتصادی می شود.انتظار این است، 

با اجرایی شدن این مصوبه، شرایط و مؤلفه های مختلف برای توسعه 

گردشگری در ایران بهتر از قبل محقق شــود و با توجه به ماهیت فرا 

سازمانی این دستگاه، صنعت پر سود و درآمدزای گردشگری ، سبب 

رونق اقتصاد و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشورمان شود و همچنین، 

صنایع دســتی به عنوان نمادی از فرهنگ، تمدن و هنر ملت ایران به 

عنوان نفیس ترین و ارزشمندترین تولیدات داخلی به سمت برندسازی 
جهت معرفی فرهنگ کشور و توسعه اقتصاد، حرکت نماید.

سیده فاطمه ذوالقدر
نماینده تهران در مجلس دهم

روان شناس

عکس:آرمانملی/حجتسپهوند

صفحه 1

آرمانملـی:در حالـی که پخـش زنـده انـواع نشسـت های ریـز و درشـت خبـری، جـزو برنامه هـا و وظایـف همـه روزه شـبکه خبر 

صداوسیماسـت؛ این شـبکه از پخش مسـتقیم نشسـت خبری وزیر امور خارجه کشـورمان که به تازگی توسـط آمریکا تحریم شده است، 

خودداری کرد. این در شـراطی اسـت که نشسـت خبری محمد جـواد ظریف بـه صورت زنـده از شـبکه های معتبر جهانـی در حال پخش 

بود و سـخنان او در مقطع فعلـی اهمیت زیادی بـرای مخاطبان داشـت. الجزیره، فرانـس۲4، یورونیوز و ده ها رسـانه دیگـر اولین کنفرانس 

خبری جـواد ظریـف وزیر خارجـه ایران را پـس از تحریم شـدن توسـط آمریکا، منعکـس کردند. 

 حکم حضور زنان را 
قطعي مي دانیم

w w w . a r m a n m e l i . i r نشانی اینترنتی:  
آیین نامه اخاق حرفه ای 

روزنامه آرمان ملی را 
در سایت بخوانید

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین عبداللهی
 زیر نظر شورای سردبیری

 نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پاک 20، طبقه 3
 تلفن: 88760176    دورنگار: 88540244    آگهی ها: 88760277

 چاپ: همشهری3 )روزتاب( 44545076
 توزیع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز 61933333

 شماره روزنامه صبح ایران
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توقیف دو لنج تجاری حامل کاای قاچاق
فرمانده دریابانی استان بوشهر با اشاره به توقیف دو فروند لنج 
تجاری حامل کاای قاچاق در بندر بوشهر گفت: از این شناور 
انواع پوشاک خارجی، لوازم یدکی خودرو، پارچه، استیک 
خودرو و انواع لوازم منزل قاچاق کشف گردید و ۷ متهم دستگیر 
شدند. سردار ولی ا... رضایی نژاد با تاکید بر تشدید مقابله با قاچاق 
کاا در آب های استان بوشهر اظهار داشت: در پس ارتقای امنیت 
مرزهای دریایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفان اقتصادی و 
تحقق بخشیدن شعار رونق تولید، طرح مبارزه با قاچاق کاا و ارز 

در مرزهای دریایی بندر بوشهر اجرا شد. 
نشست ظریف نصفه نیمه پخش شد

پخش زنده برنامه نشست خبری وزیر امور خارجه کشورمان 
که دیروز به منظور گرامیداشت روز »خبرنگار« برگزار شد، با 
توقف در پخش از شبکه خبر همراه بود. در این نشست خبری، 

محمدجواد ظریفـ  وزیر امور خارجهـ  به سواات خبرنگاران 
داخلی پاسخ داد. این نشست از همان ابتدای پخش، هنگام طرح 
پرسش هایی از سوی برخی روزنامه های خاص و نیز مسائل 

منطقه همچون عربستان، برای دقایقی با قطعی همراه شد. 
آتش سوزی ۱۰۰ هکتار از اراضی سردشت

فرمانده انتظامی سردشت گفت: در پی تماس شهروندان 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره 
آتش سوزی در اراضی و جنگل های روستا های »ماشیخ- 
گورانگان - شینوه« سردشت، بافاصله ماموران انتظامی جهت 
بررسی موضوع در محل حاضر شدند. سرهنگ فیض اله علیزاده 
افزود: با بررسی های انجام شده مشخص شد اراضی این منطقه 
به علت نامعلومی طعمه حریق شده که با تاش عوامل انتظامی، 
اهالی محل، عوامل منابع طبیعی و آتش نشانی، آتش سوزی 

به طور کامل مهار شده است.

پلمب ۹۴رستوران و قهوه سرا در کرمان
سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۴ رستوران، سفره خانه و 
قهوه سرای متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت 
مقررات مربوطه در استان پلمب شدند. حمید مستعلی زاده 
اظهار داشت: عدم رعایت ضوابط و مقررات صنفی از جمله 
عدم حضور متصدی در واحد صنفی، عدم جواز کسب، اجرای 
موسیقی زنده فاقد مجوز در محل واحد صنفی، فعالیت در 
خارج از رسته شغلی تخلفاتی بوده که منجر به پلمب رستوران، 

سفره خانه و قهوه سرای متخلف می شود.
باز هم تجمع معلمان حق التدریس

جمعی از معلمان حق التدریس کشور دیروز با تجمع 
مقابل وزارت آموزش وپرورش خواستار رسیدگی به اوضاع 
شغلی خود شدند. این معلمان می گویند: خواسته ما 

استخدام و جذب در بدنه آموزش وپرورش براساس قوانین 
مصوب مجلس است. ما حدود ۳۰هزار معلم حق التدریس 
در سراسر کشور هستیم که از دستمزد مناسب و امنیت 
شغلی بی بهره ایم و از آموزش وپرورش می خواهیم که به 

خواسته های ما رسیدگی کند. 
سنگ توالت 5۰میلیون تومانی!

در یک گالری که این روز ها در خانه هنرمندان برپاست، 
یک سنگ توالت به فروش گذاشته شده است. سنگ توالتی به 
ظاهر معمولی که بر روی آن تصویری کوچک از یکی از شاهان 
قاجار هک شده است و قسمت عجیب تر ماجرا اینجاست که 
این سنگ توالت به قیمت ۵۰میلیون تومان به فروش گذاشته 

شده است.
محکومیت شهردار پیشین در استان البرز

رئیس کل دادگستری البرز گفت: شهردار پیشین یکی 

از شهر های استان البرز به حبس و جزای نقدی محکوم شده 
است. حسین فاضلی افزود: شهردار پیشین یکی از شهر های 
استان البرز به حبس و جزای نقدی محکوم شده و این پرونده 
در مرحله تجدیدنظرخواهی در یکی از شعب ویژه در حال 
رسیدگی است. وی در خصوص اینکه چرا نام مدیران متخلف 
اعام نمی شود هم خاطرنشان کرد: در اعام اسامی معذوریت 

داریم مگر در موارد خاص که می توانیم اسامی را اعام کنیم.
صدور اجازه کار مزدک میرزایی 

مزدک میرزایی بعد از گذراندن دوره آموزشی باید تا ۱۰روز 
دیگر جلوی دوربین »ایران اینترنشنال« برود. نامه نیوز نوشت؛ 
مهاجرت مزدک میرزایی به کشور انگلیس در طول روزهای 
اخیر با واکنش های بسیاری مواجه شده است. حال خبر 
می رسد که این مجری بعد از گذراندن دوره آموزشی باید تا 

۱۰روز دیگر جلوی دوربین برود.

غیــرمحـــرمــانــه

سال سوم 
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صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

   دیوان عدالت اداری،گواهینامه موتورسیکلت را حق زنان دانست 
معاون حقوقی روحانی: دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه است

مسعود ماهینی

شهرزاد خان محمدی
هر صبح خورشید بوی نان تازه می دهد

چون تازه از تنور آسان درآمده است
اصغر رضایی گاری

 خیلی از رپرست خانواده های ایرانی 
می تونن برن  تو برنامه عر جدید و از 

استعداد ویژه شون برای اداره یه خانواده با 
ماهی یک و نیم میلیون

 حقوق به بقیه بگن.

BILL BRAMHALL
TRIBUNE CONTENT AGENCY

وزیر اقتصاد: 5000 هزار میلیارد ریال پول مزاحم در بازار است که  همچون اژدها    
به سوی مردم هجوم می آرود.

ديشب خانه دايى ام )معرف حضورتان هست ديگر؟( مهمان 
بوديم. من در حیا ط شان، آويزان درخت توت بودم، دايى از پنجره 
سرش را بیرون آورد، مرا صدا زد و گفت: »مى شود بیايى سااد را 

تو درست کنى؟« 
طوری که آسیب نبینم، آرام از درخت پايین رفتم و وارد خانه 
شدم. دايى مشغول غذادادن به دختربچه اش بود و هم زمان پوشک 
پسر کوچکش را هم تعويض مى کرد؛ در ذهنم کلى عامت سوال های 
کوچک و بزرگ تشکیل شد. نمى دانستم چگونه با دايى ام درمیان 
بگذارم چون او مقداری بى اعصاب است و روی مسائل خصوصى 
حساس! )البته اين حساسیت فقط در زندگى  شخصى خودش است 
و به راحتى در زندگى ديگران دخالت مى کند!( بااخره تصمیم گرفتم 
و پرسیدم: »دايى، چرا شما در خانه کار مى کنى و زن دايى فهیمه 
به جای شما به محل کارتان مى رود؟« نگاهى به من انداخت يعنى که 
تو عقلت اين چیزها را نمى فهمد و گفت: »راستش  يک مدتى بود 
که فهیمه فکرمى کرد کار مکانیکى در برابر کار خانه داری چیز خاصى 

نیست و من هم پیشنهاد دادم جايمان را باهمديگر عوض کنیم.«
گفتم: »اما کار مکانیکى کمى برايش سنگین نیست؟ بهتر بود يک 

شغل آسان تر برايش دست وپا مى کرديد.«
گفت: »اگر من توانسته ام کار آسان او يعنى خانه داری را انجام 
دهم، حتما او هم مى تواند از پس سخت ترين کار جهان يعنى مکانیکى 

بربیايد.«
گفتم: »شما کار مکانیکى را زيادی داريد بزرگ مى کنید! خانه داری 

و آشپزی و بچه داری هم سختى های خودش را دارد.«
گفت: »اصا من چرا دارم برای تو توضیح مى دهم؟ تو که از شعور 

و درک هیچ بهره ای نبرده ای.«
گفتم: »از اين قضیه که به دايى جانم رفته ام، اگر فاکتور بگیريم، 
يک سوال برای من پیش مى آيد؛ شما همیشه قبل از ساعت ٩شب 
کارتان تمام مى شد و به خانه برمى گشتید، چرا اان زن دايى شب ها 

دير به خانه مى آيد؟«
گفت: »من ماه ها بود که به شغل دوم فکر مى کردم؛ حاا که ديدم 
فهیمه خیلى دوست دارد به جای  من کار کند، برايش يه  کار کوچک 

و ساده پیدا کردم که شیفت شب را در آنجا مى گذراند.«
گفتم: »کجا؟«

گفت: »معدن!«
گفتم: »واقعا زن دايى در معدن کار مى کند؟ چرا مى گويید کار 

ساده؟ از قديم گفته اند سخت ترين شغل، کار در معدن است.«
گفت: »قديمى ها اين طور مى گفتند که مکانیک ها را بى اعتبار کنند، 
حتى خود فهیمه هم مى داند مکانیک بودن سخت تر از معدن چى بودن 

است، ولى تمارض مي کند!«
گفتم: »ولى برای يک خانم خیلى کار دشواری است.«

گفت: »من که به اين کارها کاری ندارم، من فقط موافق برابری 
حقوق زن و مرد هستم !«

مى روی  تو  برمى گردد؟  خانه  به  چگونه  »نیمه شب ها  تم:  گف
دنبالش؟«

گفت: »معلومه که نه! من برای اينکه ثابت کنم دوست دارم حقوق 
زن و مرد برابر باشد، به فهیمه موتورسواری ياد  داده ام، از امروز 

خودش با موتورسیکلت من رفت وآمد مى کند.«
با تعجب گفتم: »شوخى مى کنى؟!! تردد خانم ها که با موتور مجوز 
تو شوخى دارم؟« خاصى موج  با  لبخندش يک »من  ندارد!« در 
مى زد! و همان طور که زير لب مى گفت:»تو هم که همیشه از دنیا 
بى اطاعى!« خبری که مى گفت موتورسواری خانم ها آزاد شده است 
و ديوان عدالت اداری، گواهینامه موتورسیکلت را حق آنها مى داند، 

برايم خواند.
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