گزارش آفتاب یزد
از تبعات دولتی شدن اجاره مسکن

دستور و بخشنامه در بازار اجاره بهاء نتیجه معکوس خواهد داشت
هربامداد در سراسر کشور

آقای ظهرابی! اطاعات غلط به شما داده اند
یا عمدا ًبرخی واقعیتها را نمی بینید؟!
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وادت باسعادت امام حسن مجتبی(ع) مبارک باد

در واگذاری بدون تشریفات
معدن D19
مسئله فقط یوزها نیستند!
سه شنبه  31اردیبهشت 1398

آفتابیزدگزارشمیدهد

تخریبهدفمندعارف
درآستانهانتخابات
هیئترئیسه
15

سقوط عجیب قیمت
دار و یورو در بازار

6

گفتهمیشودتیمهایلیگبرتری
ازعقدقراردادباشهریارمنعشدهاند

علی دایی هم
حذف شد؟

5

عاقبتطرح
تعویق کنکور چه شد؟

4

برگزاریدومینجلسهدادگاهرسیدگی
بهاتهامات 31متهمپروندهبانکسرمایه

ماجرایسرمایهگذاری
باپولمعلمان
برایخریدمازراتی
3

یادداشت 1

ترفندخودروسازان
برایکاهشانتقادات
رضا یوسفی

کارشناساقتصاد

به نظر میرسد که مطرح شدن بحث واگذاری
ســهام سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی
بیشتر از آنکه جنبه اجرایی واقعی داشته باشد
یک اقدام ظاهری برای کاستن از میزان انتقادات
به دولتی بودن بخش خودروسازی کشور است.
خصوصیســازی یک مفهوم علمی اســت که
تحقق آن چارچوبهای خاص خود را میطلبد
و اینگونه نیســت که تصور شود با یک اعان و
قیمت گذاری ،مشتریهای واقعی آماده خرید
وارد عرصه میشوند .البته تجربه خصوصیسازی
در ایران نشــان میدهد خصولتیها همیشــه
آماده هســتند تا با پولهای ناشــفاف ناشی از
رانت وارد کارزار شــوند و سهام مورد عرضه را
خریداری کنند.
در صورت وقوع این امــر ،ظاهر موضوع موجه
جلوه داده شــده و در واقع وانمود میشود که
خصوصی سازی صورت گرفته یا در حال انجام
اســت اما واقعیت این است که زیرساختهای
اقتصادی دولتی زده ایران آشفته تر از آن است
که بخواهد به سمت یک اقتصاد مستقل و فارغ
از حضور دولت حرکت کند.
همین بخش خصوصی فعلی نیز بیشتر متشکل
از بنگاههایی است که شخصیت حقیقی مستقل
اما وابستگی و عقبه دولتی دارند .منظور از بخش
خصوصی در اقتصاد ،شرکتها و افرادی هستند
که هیچگونه اتکایی به دولت ندارند و ســرمایه
آنها به صورت شــفاف در سیستم بانکی تبادل
دارد.
مثا در موضــوع اتحادیه اروپــا و کانال مالی،
مســئوان دولتی اتحادیــه اروپایی میگویند
تســلطی بر روی شرکتهایشان که از مجازات
اقتصــادی امریکا واهمه دارنــد ،ندارند .چنین
بخش خصوصی با ســرمایه شــفاف و قانونی
مســتقل از دولتها و حکومتها فعال است حال
آنکه ما در ایران با بخشهایی در تجارت روبرو
هستیم که با بهره گیری از رانتها و اطاعات و
سرمایههای ناشفاف وارد عرصه شدهاند و گرچه
بعضا خصوصی به نظر میرسند اما بدون اتکا به
دولت توان رقابت ندارند.
در نتیجه وقتی زیر ســاختها آمــاده گریز از
بخش دولتی به سمت خصوصی سازی نیست،
نمیتوان انتظار داشت که مثا ادعای واگذاری
ســهام دو خودرو ســاز کاما دولتی به بخش
خصوصی چندان جنبه عملیاتی داشته باشد؛
البته خصوصی سازی با همان افراد و شرکتهای
خصولتی ممکن است اتفاق بیفتد اما سهامداران
آنها افراد بخش خصوصی با سرمایههای شفاف و
استاندارد نخواهند بود.
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تصویب مجازات 5تا 25سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی

قوانینی که نوشدارو
بعد از مرگ سهرابند

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

صادق زیباکام در سالگرد پیروزی دولت به آفتاب یزد گفت:

دولتروحانی
ِگلگیراست

پاسخ ایرانیها به توئیت جنگطلبانه و ضد ایرانی ترامپ

اسکندروچنگیزهمنتوانستند
چه برسد به تو!
صفحه 15

اگر به جای سعید حجاریان بودم به حسن روحانی پیشنهاد میدادم
استعفا ندهد و بماند زیرا رفتن وی شرایط را تغییر نمیدهد
13

خالیاز
خویشیوغربت!
امید مافی

روزنامه نگار

فانوسهای عاطفه خاموش شده اند .آوازهای
مهربانــی به گوش نمیرســد و گریهها و
خندههایمان هیچ شده است .هیچ!
در این روزهای نفرین شده تهی از عاطفه،
آفتاب یخ زده در رگهایمان میخزد تا یادمان
برود کوه از نخستین سنگ آغاز میشود و
انسان از نخستین درد.
و چشمانت راز آتش است
و عشقت پیروزی آدمی ست
هنگامی که به جنگ تقدیر میشتابد
و آغوشت
اندک جایی برای زیستن
اندک جایی برای مردن...
این روزها آنقدر کافه ایم که نه رد قدمهای
یکدیگر را میبوییم و نه دهانمان آشــیانه
شادمانیاست.
ادامه در صفحه 15

اینفوگرافی

پر رونقترین مشاغل
در سال 2020

گفتوگوی آفتاب یزد با محمود میرلوحی
به مناسبت سالگرد پیروزی لیست اصاح طلبان
در انتخابات شوراها:

مشاغلجدید
سمت و سوی
خود را از
مدرکمحوری
بهسمت
مهارتمحوری
سوق داده اند

شعار شفافیت را
عملیکردیم
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2
یادداشت 2

ازعذرخواهیکردن
البته در این بین ،عاوه بر قربانیان اصفهان از سایر
مناطق کشور نیز عزیزانی در مجلس حضور داشتند
اباییندارم
و ســؤال بنده در گفتوگو به صورت کلی در مورد
زهرا سعیدی
مرتکبین و معاونین وقوع جرم بوده و نه شــخص
نمایندهمجلس
خاصی؛ باید اعام کنم که به عنوان خادم مردم استان
اصفهان از مدتها قبل ،در جریان پرونده اسیدپاشی
به دنبال حضور جمعی از قربانیان اســید پاشی در
استان اصفهان بودم و اذعان پزشک معالج گواه این
نشست مجلس شــورای اسامی ،بنده هم همانند
پیگیری است .البته با یادآوری این نکته که بنده به
برخی نماینــدگان خانه ملت از ســر وظیفه برای
عنوان نماینده مردم استان اصفهان و البته مردم ایران
دلجویی و ادامه پیگیری قبلی برای شنیدن صدای
تمام تاشم را برای احقاق حقوق ملت کرده و خواهم
این عزیزان در بینشان حاضر شدم اما حضور بنده و
کرد ،تأکید میکنم همچنان مطالبات مردم عزیز
گفتوگو با یکی از این عزیزان حواشیای ایجاد کرد
اصفهان را پیگیری خواهم کرد .در پایان سخن تاکید
که ازم میدانم توضیحاتی کوتاه ارائه دهم :حضور
بنــده در آن جمع صرفاً
میکنم ،مسائل مربوط به
آسیبدیدگان و قربانیان
برای شنیدن صدای آنها
به دلیل برخی اخبار منتشر شده و
اسیدپاشــی را برحسب
شائبههای ایجاد شده تصور کردم
واستماعنظراتخودشان
خانم ابراهیمی از بنده دلخور شده
وظیفه پیگیــری خواهم
برای نطــق موافق و ابراز
است ،به ســراغ ایشان رفتم تا اگر
نمود و اعام میکنم نظر
همــدردی و دلجویی با
ناخواسته سوءتفاهمی ایجاد شده
به اینکه در پایان صحن
این عزیزان بود .در حین
عذرخواهــی نمایم و هماکنون نیز
گفتوگو ،صحبتی کام ً
علنی به دلیل برخی اخبار
ا
ابایی از آن ندارم و اگر دلخوری برای
منتشر شده و شائبههای
دوستانه و از سر شوخی
این دختر عزیز کشورمان پیش آمده
ایجاد شــده تصور کردم
و مــزاح در آن جمــع
عذرخواهیمیکنم
خانم ابراهیمــی از بنده
به عنوان یــک نماینده
دلخور شده است ،به سراغ
خانم با یکی از خانمهای
ایشان رفتم تا اگر ناخواسته سوءتفاهمی ایجاد شده
آسیبدیده صورت گرفت که به گواه خود ایشان از
عذرخواهی نمایم و هماکنون نیز ابایی از آن ندارم و
سر مزاح بود .به گواه پزشک معالج این عزیز گرانقدر،
اگردلخوریبرایایندخترعزیزکشورمانپیشآمده
بنده از مدتها قبل پیگیر پرونده قربانیان اسیدپاشی
عذرخواهی میکنم اما باید عرض کنم پس از سؤال
استان اصفهان از جمله ایشــان بودم و البته که به
مــن از این دختر خوب و مقاوم اصفهان که مبادا از
وظیفهام عمل نمودهام و حتما باید بیشتر هم تاش
حرفم مکدر شــده باشــد با بزرگ منشی با اعام
میکردم .آنچه در برخی رسانهها درباره مرتکبین و
مجرمین این حادثه مطرح شده کام ً
اینکه ناراحت نیستم ،اضافه کرد «من نیاز چندانی
ا سوبرداشت بود
به حمایت ندارم و خودم حامی کسانی خواهم بود
و شاید اگر این دوستان رسانهای از میزان حمایتهای
که شرایط آنها دشوارتر از من است» که این سخن
بنده از طرح مربوط به اسیدپاشی مطلع بودند و نیتم
این دختر عزیز اصفهانی بار مسئولیت من را به عنوان
در گفتوگو با عزیــزان حاضر در صحن مجلس را
نمایندهمردمبسیارسنگینترکرد.
میدانستند،شایداینتصوراتبرایشانپیشنمیآمد.

یادداشت 3

بازدارندگی از پدیده
شوند؛ البته این موضوع نیازمند کار کارشناسی شده
و آموزش به کودکان در مقاطع سنی گوناگون است
«اسیدپاشی»
تا بتوانند خشم خود را کنترل کنند و از رفتارهای
علیرضا شریفی یزدی
هیجانــی تا جای ممکن دوری کننــد .اگر به این
آسیب شناس اجتماعی
موارد اشاره شود به صورت اتوماتیک مسائلی مثل
اسیدپاشی خود به خود از جامعه حذف خواهد شد.
روز گذشــته قوانینی در رابطه با افزایش مجازات
نکته دیگری که در این کار مهم است این است که
اسیدپاشان تصویب شد که البته جنبه بازدارندگی
بایــد به همه افراد جامعه در زمینه مواجهه با افراد
را افزایش میدهد اما کافی نیســت چرا که باید از
دارای اختال شخصیتی آموزش داده شود ،باید دید
نظر فرهنگی و اجتماعی نیز به نکاتی اشــاره کرد
معموا به چه کسانی اسید پاشی صورت میگیرد؟
که جنبه بازدارندگی را افزایش دهد؛ عوامل خیلی
معمــوا اسیدپاشــیها
مهمــی در این موضوع
در مواجهــه بــا یــک
دخیل هستند و اگر ما
باید به همه افراد جامعه در زمینه
رابطه احساســی صورت
بخواهیم به بازدارندگی
مواجهه بــا افــراد دارای اختال
میگیــرد ،یعنــی فرد
اجتماعی بپردازیم باید
شــخصیتی آموزش داده شــود،
اسیدپاش بر روی همسر
به آنها توجه کنیم .نکته
بایــد دید معموا به چه کســانی
یا نامزد یا عشــق بر باد
مهم این است که اساسا
اسیدپاشی صورت میگیرد؟ معموا
اسیدپاشیها در مواجهه با یک رابطه
رفتهاش اسید میپاشد.
چه کسانی به اسیدپاشی
احساسی صورت میگیرد ،یعنی فرد
به این ترتیب فردی که
اقدام میکننــد؟ اینها
اسیدپاش بر روی همسر یا نامزد یا
روی او اســید پاشــیده
معموا افرادی هستند
عشق بر باد رفته اش اسید میپاشد.
شده در اغلب موارد با فرد
که اختاات شخصیتی
به این ترتیب فردی که روی او اسید
اسید پاش رابطه داشته و
روشــن دارنــد یعنی
پاشیده شده در اغلب موارد با فرد
اینجاست که افراد جامعه
مشخص است که افراد
اسید پاش رابطه داشته و اینجاست
باید آموزش ازم را دیده
بــا چه تیــپ و اختال
که افراد جامعه باید آموزش ازم را
باشند که وقتی با فردی
شــخصیتی به این کار
دیده باشند
رابطه برقــرار میکنند
دست میزنند! اولین گام
کــه نشــانه اختاات
برای فرهنگســازی این
شخصیتی را به همراه ویژگیهای خاص شخصیتی
اســت که در آموزش و پرورش از دوران کودکی به
و رفتاری دارد ،خیلی جدی این مسئله را مد نظر
بحث غربالگری از لحاظ روانی توجه داشته باشیم
قرار بدهند که فرد هر زمان ممکن است دست به
یعنی در آموزش و پرورش توســط کارشناسان و
چنیــن اقداماتی بزند ،بنابر این جامعه باید آگاهی
مشاوران ،کودکان مورد ارزیابی قرار بگیرند و اگر با
ازم را داشته باشد که راه برخورد با افرادی با چنین
اختال این چنینی رو به رو شدند شخص را مورد
شخصیتی چیست؟! به طور کلی معموا اسید پاشی
درمان قرار دهند تا این اختاات شخصیتی قبل از
در همه جای دنیا بیشتر به این صورت اتفاق میافتد
این که بتوانند ابعاد بزرگ تری به خود بگیرند و در
که دوطرف یکدیگر را میشناسند!
جامعه مثل اسید پاشی ظهور و بروز پیدا کنند درمان

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

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

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

پیامک( 09213553193:شبانهروز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)
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روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکات ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیاممردمیروزنامه،منبعمهموغنیچنینسوژههاییبودهاماآفتابیزد
به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منســجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

یادداشت 4

بهحقایقبپردازید
نهخیالپردازیها!
اسماعیلکهرم

کارشناس محیط زیست

چندی پیش رئیس محترم سازمان محیط زیست
در دیدار با سفیر ترکیه درباره انتقال آب از دریاچه
وان به دریاچه ارومیه صحبت کرده بود که بسیار
جای تعجب دارد چرا که انتقال آب ممکن است
که یک مسئله را حل کند یعنی در مبدا آب را کم
کند و در ماخذ آب را افزایش دهد اما راهحل کلی
و قابل استفاده نیســت! از وان به دریاچه ارومیه
70کیلومتر فاصله اســت و آب دریاچه وان باید
70کیلومتر منتقل شود ،لوله کشیهای خاصی
انجام شــود و پمپهایی ســر راه قرار دهند که
این پمپها آب را از ســر باایی و سر پائینی رد
بکند! این کار از نظر تکنیک قابل انجام اســت و
با صرف انــرژی و مقدار زیادی پول میتوان این
کار را انجام داد اما من واقعا نمیدانم که مسئوان
محیط زیســت با واقعیت رو به رو هستند و یا
خیالپردازیمیکنند!
چندی پیش دولت ترکیه در زمینه محیط زیست
نشستی را برپا کرد و عده ای را نیز دعوت کرد و
من هم جزو مدعوین بودم .در این جلسه جوانان
زیاد ترکی هم حضور داشتند .نهایتا در این جلسه
عکسهایی از دریاچــه وان و دریاچه ارومیه در
وضعیت فعلی اش به نمایش گذاشتند ! همین
موضوع باعث شــد که همه مهمانان متفقا بیان
کردند که از دریاچه وان مثل چشممان مراقبت
میکنیم که به حال و روز دریاچه ارومیه نیفتد!
من متعجبم که چطور حاا از انتقال آب دریاچه
وان صحبت به میان آمده است! من معتقدم دولت
ترکیه اجازه انتقال حتی یک قطره از آب دریاچه
وان را نخواهد داد!
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ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5461
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳـﻰ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﻟﻮﺣﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻠﺖ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻣﻴﺪﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ
ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ...ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ:
ﺟﻨﺎﺏ ﻣﻴﺮﻟﻮﺣﻰ! ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺴــﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴــﺘﻴﺪ
ﻃﻰ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ؛ ﺣﺎﺷــﻴﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ
ﺍﻳﻨﺒــﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﻌﺪﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻈــﺮ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ .ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺎﻟﮕﻰ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﭼــﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ؟ﺍﮔﺮ ﺷــﻤﺎ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﻴﺪ
ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ؟
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ
ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺩﻫﻴﻢ .ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺨﺴــﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ
ﻭ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﻓﻜﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﺑﻪ
ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ،ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﭘﺎﻛﺪﺳــﺖ
ﻭ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺷــﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻣﻴﺪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ .ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻣﻴﺪ ﻃﻮﺭﻯ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻧﻬﺎﻯ ﺁﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﭼﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ
 5ﻧﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻮﻯ ،ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻟﻰ ،ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ،ﺧﺎﻧﻢ
ﺁﺭﻭﻳﻦ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺳﺎﺳــﺎً ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ
ﺩﺭﻟﻴﺴــﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻳﻰ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺗﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ
ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻣﺎ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺳــﻤﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ
ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻳﻢ ،ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻗﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍ،
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻬﺘﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ
ﻛﺮﺩﻳﻢ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﻗﺒــﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳــﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﻫــﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺤــﺚ ﺑﻮﺩﺟﻪ  97ﻭ  98ﻧﻴــﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
ﺩﻳــﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴــﻢ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻏــﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺑﻴــﻦ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑــﺎ ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻛﺴــﺐ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻛﻨﻴﻢ
ﭘــﺎﻯ ﺣﺮﻓﻤﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ .ﺷــﻤﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣــﺎ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺟﺪﻯ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺷﻤﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ
ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻳﻚ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﻰ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺭ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ
ﺍﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  97ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ ﺑﺎﻏﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﺑﺮﻭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻏﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﭘﺎﺭﻙ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﻝﻫﺎﻯ ﻣﺎﻥ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺷﻮﺭﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﺶ
ﺣﻤــﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ
ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ .ﺭﺩ ﭘﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭﺑﺎﻏﺎﺕ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﺴﺐ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺣﻼﻝ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺵ ﺍﻳﻦ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ،ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ
ﻭﻛﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰﺭﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻬﺮ ﭼﻮﻥ ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ ﺭﺍﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻓﻼﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﻠﻴﺪ ﺧــﻮﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺳــﺎﻝ  97ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ(،
ﺻﻴﺎﺩ ﻭ ...ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺼﺪﺍﻕﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻫﻢ ﺩﺭﺍﻳﻨﺒﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﻣﺜﻼ ﭘﺮﻭژﻩ ﺷــﻬﻴﺪ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ،
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ)ﻉ( ﻭ ...ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻭﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ
ﻣﺎﻩ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﺷــﺒﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ﺗﻼﻃﻢﻫﺎ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ...ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩﻳﻢ .ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ
ﻛﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ
ﺍﻭﻻ ﺑﺪﻫﻰﻫــﺎ ﻭﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦﻫــﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﻭ ﻳﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﻛﻞ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺷــﻴﻮﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎ
ﻣﻠﻐﻰ ﺷــﺪ.ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺗﺎ
ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﻯ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺑــﻪ ﺧﺰﺍﻧــﻪ  140ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺣﻘﻮﻕ
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ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮﻟﻮﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ:

ﺷﻌﺎﺭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ

ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ  600ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺷــﺪ.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻻﻯ 100
ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  95ﺁﻣﺪﻩ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻓﻘــﻂ ﺍﺯ ﻣﺤــﻞ
ﭘﻨــﺞ ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻴــﻦ ﺍﺟﺎﺭﻩﻫﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻫﻤﻴﻦ
ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟــﻰ ﻭﺧﺰﺍﻧﻪ ﻛﻪ
 750ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ
ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ،ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ،ﺩﻛﻪ
ﭘﻨﺞﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  97ﺑﻪ
ﻭ ...ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ .ﺍﻣﺴﺎﻝ  100ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ
ﻧﻪﺑﺮﺍﻯﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺣﻘﻮﻕﻭﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ
ﺍﻥﺷــﺎءﺍﷲ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ
ﺟﺎﺭﻯ .ﻫﻴﭽﻜــﺪﺍﻡ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺭﺍ
ﻛﺴــﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﻨﻴــﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ
ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ.
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ
ﺍﺯ ﻃﺮﻓــﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴــﺪ ﺁﻥ 140
ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻳﻢ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ
 97ﺑﻪ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭ ﻭﻫﺸــﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺭﺳــﻴﺪ .ﻳﻌﻨــﻰ  20ﺑﺮﺍﺑﺮ.
ﺑﻬﺘــﺮﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻳﻢ .ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 95
ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ  4ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻛﺸــﻮﺭ .ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑــﻪ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝ  96ﻭ  97ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻰﮔﻮﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﺎﺭ
ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻳــﻦ ﺭﻗﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻳﻢ .ﺍﻳــﻦ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﻪ  2500ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ ﻭﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺳـﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺭﻭ
ﺳﻮﺩ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻰﻫﺎ
ﺭﺳﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  500ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺗﺎ ﺩﻭﺳـﺎﻝ ﻋﺰﺕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ۹۶ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻃﻮﺭی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  96ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺩی  ۹۶ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺗﻼﻃﻢ ﺍﺭﺯی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺁﻧﻜــﻪ ﻣــﺎ ﺭﻭﺯﻯ ﻫﻔــﺪﻩ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﭘﺎﻳــﺪﺍﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﺑﺖ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭﻟﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻗﺒﻠﻰ
ﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻋﻠــﻰ ﺭﻏــﻢ ﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ،95
ﺍﺳـﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺖ
ﺍﻣــﺎ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ
20ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻭ
ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺑﻘﻴﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺷــﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ...
ﺩﺍﺩﻩﺍﻳــﻢ ﺗﺼــﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭﺣﺎﻝ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻳﻰ
ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨــﺪﻯ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ
ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ )ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻣﻼﻛــﻰ ﺭﺍ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺑــﻮﺩ ﭘﺲ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ( ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺎ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  93ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﻧﺪ
ﺑﺎﻻﻯ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺷﻴﺸــﻪﺍﻯ ﺷــﺪﻥ ﻭ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ
 10ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﻌﻨﻰ  2ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﺪ.
ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺭﻓﺘــﻪ ﺑﻮﺩ ﻋﻮﺽ
ﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ
ﻣﺎ ﻳﻚ ﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ.
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﭘﺴــﺘﻮﻫﺎ ،ﺭﺍﻧﺖﻫﺎ ﻭ ...ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ
ﻳﻚ ﺳــﺎﻳﺖ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺩﺭﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺣﺪﺍﻗــﻞ  40ﺩﺭﺻﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑــﺎﻭﺭ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﺍﻣﺎﺍﻛﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ
ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺖ؟
ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩﻩ
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ.
ﺁﻳﺎ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻃﻠﺐﻫﺎﻯ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺫﻳﺤﺴﺎﺑﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﺣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ  10ﺗﺎ  15ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺧﺬ ﻛﺮﺩﻳــﻢ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺯﺵ
ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺮﻭژﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ،
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸــﺪﻩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷــﻴﻢ .ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻯ ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺑﻜﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﭘﺮﻭژﻩﺍﻯ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎﻳــﺪ ﺁﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ
ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸــﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﻳﻪ ﺁﻥ ﺑﻼﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺩﻩ  100ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺳــﻤﺖ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺍﻣــﺎ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ ،ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻳﻢ،
ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﺰﺍﻡ
ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﺑﻼﻫﺎﻳﻰ؟
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎﺯﻯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻛﻨﺪ
ﻣﺜﻼ ﺷــﺮﻛﺘﻰ ﺑﻪ ﻧــﺎﻡ [ ]...ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ  4ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻭﻫﺮ ﻛﺴــﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
ﭘﻮﻝﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﺎﺭﺕ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺴﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻞ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺭﺍﻧﺖ ﺯﺩﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﺼﻴﺐ
ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ؟
ﻳﻚ  200ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺯﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺷﺪ.
ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒــﻞ ﺍﺯﻣــﺎ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﻳــﻢ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳــﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ
20ﻣﺘﺮﻯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺁﻣﺪ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﭼﻘﺪﺭ
ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  97ﺣﺪﻭﺩ
ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ .ﺑﺮﺝﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﻯ
 500ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺟﻠﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻔﺎﻑ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ.
 300ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ.ﻣﺎ ﺳﺎﻝ  460 ،96ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﻮﺯﻩﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳــﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﺖ ﻭﺭﻭﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺳﺎﻝ  530 ،97ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻣﺼﻮﺏ
ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡﻫــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺳــﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭﻟﻰ  440ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻣﻰﺩﺍﺩﻧــﺪ .ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺍﻭﻟﺸــﺎﻥ ﺁﻥ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﻧــﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎﻯ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﭘﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻮﺩ.
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  .96ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﭘﻴﻤﺎﻧــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧــﺪ ﻭ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﻠــﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  93ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﻼﻛﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ،
 97ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺭﺍﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣــﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺳــﺖ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺭﺍﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺳــﺮﺍﻍ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ .ﻳﺎ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﻛﺒﺎﻥﻫﺎ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﭘﻮﻟــﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻰ
ﻫﻴﭻ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﻰﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﭼﺮﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﻧﻘﺪﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺁﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺮﺩ؟
ﻳﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺍ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﻋﻘــﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﻢ ﻛــﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؟
ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺳﻮﻳﻰ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺎﺭﻛﺒﺎﻥﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﺟﻰ ﭘﻰ ﺍﺱ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻳﺪﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺖ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﻮﺯﻩ
ﻭ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻰ ﺩﻭﻣــﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﺎﺭﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ ﺩﺭ
 ،2ﭘﺎﻳﻠــﻮﺕ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﺭﻛﺒﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﻼﺷﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
ﻋﺮﺻﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻭﺣﻤــﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺗﻼﺵﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺮﻳﻔﻰ،
ﺣﺴــﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻯ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﻧﺼﻴﺐ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ،
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺧﺰﺍﻧﻪ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.
ﺣﺪﻭﺩ  5ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺭﻡﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭﺁﻥ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯﻫﺎ ﺷﻔﺎﻑ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻳﺪﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺖ .ﺍﻣﺎ
 97ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺷــﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺸــﻰ ﺣﻔﻆ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﻭﺭﻭﺏ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻧﻈﻢ
ﺩﺭﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻜﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻤﻚ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﺁپﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻳﻚ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻣﺎ  1500ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺯﻩ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺍﺳــﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺍﻣﻼﻛﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳــﻮﺩ ﻭﻋﺎﻳــﺪﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻴﻢ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﻭ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ  1940ﻣﻠﻚ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳــﺖ .ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﻨﺪ  6ﻣﺎﺩﻩ  55ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺭﺍ ﺷــﻜﻞ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﺷــﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻰ ﺗﺎ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ 97ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻭﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭ ﺑﺎﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ .ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.
ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺷــﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻫﻢ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩ .ﭘﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ .ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ؟
ﻣﻄــﺮﺡ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﻓﻬﺮﺳــﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﻧﺖ ﺯﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺩﺭ
ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﻴﺰ
ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﺑﺪﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺍﻧﺖ ﺯﺩﺍﻳﻰ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ.
ﻣــﺎ ﺣﺪﻭﺩ  62ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺑﺪﻫﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺁﻗــﺎﻯ ﻧﺠﻔﻰ ﺩﺭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺩﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﮔﺰﺍﺭﺷــﺶ ﺑﻪ  52ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  96ﺩﺭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  12ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ.
ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻳﺎﻓﺖ ﺷــﺪ 30 .ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻫﻰ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭﺍﻳﻨﺒﺎﺭﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻳﻜﺴــﺮﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺷﺪﻩ  160ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 30ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻌﻨﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳــﺎﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ .ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻓﺸﺎﻯ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ
ﺿﻤﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ؟
ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺠﺪﻩ ﻫﺰﺍﺭ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳــﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ .ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻮﺭﺍ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮﻝ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻥﺷﺎءﺍﷲ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻭﻳﻢ.
ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ؟
ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ
ﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺷــﺶ
ﭼــﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻰ ﺷﺪﻩﺍﻡ.
ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺧﺮﻳــﺪ ﻭﺍﮔﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ؟
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺳــﺖ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺨﺮﻳﻢ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﻴﻢ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼﺷﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻﻥ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺴــﺎﻓﺮﻛﻨﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ .ﺍﻏﻠﺐ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻳﻢ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻔﺎﻑﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪﺍﺕ
ﺑﻠــﻪ .ﻭﻟﻰ ﺩﻳﮕــﺮ ﻣﻠﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻧﻤﻰﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  740ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ
ﭼﺮﺍﻏﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺴــﺠﺪ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺩﺍﺩﻳﻢ .ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺍﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷــﺪ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻣﻴﺪﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻳﻢ ،ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ

ﻣﻰﺑﻴﻨﻴــﺪ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺷــﺪ ،ﺗﻮﻧﻞ
ﺁﺭﺵ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷــﺪ ،ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻯ ،ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﻭ...
ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺷــﺎﻫﺪﻳﺪ ﻛــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
ﭘﻴــﺶ ﻣــﻰﺭﻭﺩ .ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴــﻢ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺩﺭﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ
ﻧﻴﺴــﺖ .ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﺶ ﺭﺍﺳــﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺭﺍ
ﺑــﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ  200ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻳﻢ.
600ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸــﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺟﺎﻥ ﺟﺪﻯ ﺗﺮﻯ ﺍﺯ
ﭘﺎﺭﺳــﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺘﺮﻭﻫﻢ ﺑﺎ  1300ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ
ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ .ﺧﻂ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻔﺖ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺧﻮﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ .ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺳــﺎﻝ  49 ،97ﺭﻭﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ
ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺭﺳﻴﺪ.
 128ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻏﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻩ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣــﺎ ﭘﻮﻝ ﻧﻴﺎﺯﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴــﺐ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷــﺪ ،ﭼﻪ ﺳــﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ؟ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻍ ﺧﺮﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻳﻢ .ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎﻯ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﻭ
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ( ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ
ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺷﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺮ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻀﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
ﺑﻠﻪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪﺍﻳﻦ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﭘﻨﺠﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﺮﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺻﻞ ﻭﺳــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣــﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺭﺍ
ﻛﺮﺩﻳــﻢ ﻭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﺍﻣــﺎ ﻧﻤﻰﺁﻣﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ .ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺑﻮﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﻛﻞ ،ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﭼــﺎﺭﻩﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ،
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ...ﻫﻤﻪ
ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷــﻤﺎ ،ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺠــﺎﻯ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺗﺎ ﭼﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭼﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ؟
ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺻــﺪﻭ ﭼﻬﻞ ﻭﻳﻜﻢ ﺷــﻮﺭﺍ ﻣــﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ 31
ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻢ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺟﺪﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺳــﻼﻣﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ...ﺭﺍ
ﻓﻌــﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳــﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﻪ ﻳــﺎﺭﻯ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ...ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻫﻢ
ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺷﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯ ﺍﮔﺮ 9
ﻧﻔــﺮ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ 90ﻧﻔﺮ ﺭﺍﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ
ﺗﺤﻮﻝ ﺟﺪﻯ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﺍﻯ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﺍﺯ ﻛﻒ ﻣﺤﻠﻪ ﺷــﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ.
ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺜﻰ
ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒــﻰ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻝﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪﺍﻯ ﺭﺩﻭﺑﺪﻝ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻫﻤﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻳﺎﺭﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺥ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻧﮕﺎﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ
ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻭﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻰ
ﻣﺎﻫﻬــﺎﻯ ﺁﺗﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﻧــﮕﺎﻩ ﺭﺍﻣﻨﻔــﻰ ﺗﺮ ﻛﻨﺪ
ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺑﻌﺪﻯ ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﻗﺒﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶ
ﺑﺴﻮﺯﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻠﻰ ﻳﻚ ﻭﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺳــﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ
ﻋﺴــﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺎﻝ
ﻋﺰﺕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻃﻮﺭﻯ
ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻯ  96ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﻭﻟﺖ
ﻫــﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺗﻼﻃــﻢ ﺍﺭﺯﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺖ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﺴــﻰ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰﻫﺎ
ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍ ﺍﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﻯ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻌﺎﺭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3۰۰۰1414۲7در میان بگذارید.
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برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  31متهم پرونده بانک سرمایه

ماجرای سرمایه گذاری با پول معلمان برای خرید مازراتی
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی
داشته ،بیان کرد :پاسکاری بین متهم رضوی و
از متهمان بانک س��رمایه در شعبه سوم دادگاه
آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است
ویژه رسیدگی به جرائم اخال گران و مفسدان
که آقای رضوی از بانک مصوبه میگیرد و وثیقه
اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار
وی  ۳۰درص��د تعیین میش��ود که در ادامه به
شد.
بانک س��رمایه نامه میزند و میگوید که جای
در آغاز جلس��ه ،قاضی مس��عودی مق��ام مفاد
وثیقه از من پول بگیرید.
مواد  ۱۹۳و  ۱۹۴قانون آیین دادرسی کیفری را
نماینده دادس��تان اف��زود :در ای��ن زمان آقای
قرائت و تفهیم کرد و گفت :اظهارات حاشیهای
امام��ی ورود میکند و جای وثیقه را پُر میکند
در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین میخواهیم
و وی تس��هیات را دریافت و تبدیل به ملک و
بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند.
ماشین کرد .وی (متهم رضوی) وقتی پول را به
قاضی مس��عودی مقام در این لحظه از نماینده
آقای امامی پس میداد پول را به ش��رکتهای
دادس��تان خواس��ت برای بیان مطالب خود در
کارتن خواب میریخت .شرکت گلگون تجارت
جایگاه حاضر شود.
جهان ک��ه مربوط به یک جوان یتیم اس��ت با
قهرمان��ی ،نماینده دادس��تان در جایگاه حاضر
اس��م آن  ۳۰میلیارد تومان تسهیات گرفته و
ش��د و گفت :در جلسه گذشته مطالبی از سوی
قرار بود که  ۵میلیون تومان به او بدهند که آن
سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را
 ۵میلیون تومان را هم ندادند.
متهم خرد اعام کرده وجود دارد ،درست است
قهرمانی اظهار داشت :متهم رضوی به بانک نامه
که پرونده بانک س��رمایه خردهای از اتهامات او
میزن��د و میگوید ک��ه کار بازرگانی میکند و
است ،اما او متهم خرد نیست.
میخواهد که سررس��ید تسهیات را از  ۶ماه به
نماینده دادس��تان افزود :پروندهای که آوردهام
 ۲سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین
مشحون از فس��اد اس��ت و طبق گزارش بانک
خریدن آیا کار بازرگانی اس��ت؟ این ش��رکتها
مرک��زی آق��ای رض��وی  ۱۰۷میلی��ارد تومان
ک��ه وی (متهم رضوی) تس��هیات گرفته باید
از بانک س��رمایه تس��هیات دریاف��ت کرده و
گردش مالی ،اعتبار و صاحیت داش��ته باش��د
 ۱۰۴میلیارد تومان نیز از بانکهای دی ،اقتصاد نوین،
ک��ه در ادامه  ۳قرارداد را به بانک ارائه میکند.
مسکن و تجارت دریافت کرده است.
شرکت آینده س��ازان فاطمی با شرکت مهربان
وی خطاب به س��ید محمد هادی رضوی گفت:
کاای پی��ام به نمایندگی س��یامک حاج خلیل
شاید  ۸۰میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛
ک��ه در آن قراردادی تنظیم میش��ود که مبلغ
اما درد بس��یاری از مردم را درمان میکند .شما
آن  ۲۳میلی��ارد تومان اس��ت؛ اما در اداره ثبت
متهم کان هستید.
شرکتها مشخص شد شماره ثبت این شرکت
چیز دیگری است و اص ً
نماینده دادستان بیان داشت :در جلسه گذشته
ا این فرد وجود خارجی
بیان ش��د س��ید محمد هادی رضوی از طریق
نداشته و جعلی است.
سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده،
نماینده دادس��تان اضافه کرد :قرارداد ش��رکت
ش��رکت آینده س��ازان فاطمی و رهپویان کوثر
آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان
ویژه تسهیات و شرکت ش��ایگان تجارت آتیه
که مبلغ قرارداد ب��ه صورت عددی  ۱۱میلیارد
ویژه ضمانت نامه بوده است.
و به صورت حروفی  ۸میلیارد تومان اس��ت در
نماینده دادس��تان گف��ت :س��ید محمدهادی
بررس��یهای انجام شده مشخص شد که شماره
رضوی در برج هفت  ۹۱تس��هیات  ۲۰میلیارد
ثبت آن چیز دیگری اس��ت و نماینده آن وجود
تومان��ی دریافت کرده ک��ه  ۲.۵میلیارد تومان
خارج��ی نداش��ته و جعلی اس��ت .در ش��رکت
مصوب میشود ،اما او دریافت نمیکند تا حدود
ناس��اتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که
یک ماه و نیم بعد  ۷.۵میلیارد تومان تسهیات
ش��ماره ثبتی آن اعام میشود که در بررسیها
میگیرد که م��ا این پرون��ده را مطالعه کردیم
مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده
دیدی��م آقای رض��وی اصرار
و جعلی است.وی بیان داشت:
زیادی داش��تند که پرونده او
نماینده دادستان :رضوی به در قرارداد شرکت آینده سازان
مجددا بررسی شود.
همراه آقایان داویز و امامی ،فاطم��ی با گروه دفی��ه که در
وی اف��زود :خان��م رام از ملک��ی در نوش��هر بال��غ ب��ر آن امیررض��ا ف��رزانراد نائب
کارشناسان اعتباری پرونده از
 ۷۸ه��زار مت��ر (س��ه ویای رئیس هیئت مدی��ره بوده که
آقای شیانی دستور میگیرد لوک��س) میخرن��د ،ملک��ی وی غارتگ��ر بیتالمال اس��ت
ک��ه ش��رکت آق��ای رضوی
 ۴۵۶متری در خیابان آفریقا و و اکن��ون مت��واری اس��ت و
را بررس��ی کن��د و خانم رام در خیابان احمد قصیر  ۵طبقه همچنین محم��د امامی و پدر
گزارشی را در  ۹۱/۸/۱۸ارائه
که هر طبقه آن  ۶۰متر است وی عضو هیئت مدیره هستند
میدهد ک��ه قراردادهایی به ب��ه نام خ��ودش خری��داری نیز ظاهرا ً ش��ماره ثبت قرارداد
شرکت ما ارائه کرده است .از میکند .رض��وی همچنین به جعلی است.
جمله قرارداد ارتش ،توس��عه نام منشی خود ملکی را رهن قهرمانی ادامه داد :در ش��رکت
تجارت و کارشناسان اعتباری
توس��عه تجارت مری��ن که در
میکند و ماشین BMWX۴
مواردی را قید میکنند.
اینجا هم شرکت را جعل و هم
را نی��ز ب��رای منش��ی خ��ود
وی افزود :خانم رام چند ایراد
 ۲قرارداد نیز ارائه میکنند که
خری��داری میکند .همچنین
وارد میکند که اقای رضوی
مت��ن آن واحد اس��ت و بعدها
ملک��ی در خیابان فرش��ته از
صاحیت ندارد چرا که برخی
این قراردادها به دس��ت اداره
قراردادها ص��وری بودند و به آقای امامی میخرد.
مالیات��ی میرس��د و همه آن
آقایان هیئت مدیره میگوید
رض��وی با پ��ول معلم��ان و طرف قراردادهای آقای رضوی
آق��ای س��ید محم��د هادی ب��ه اس��م س��رمایه گ��ذاری را محکومیت مالی میدهند و
رض��وی ن��ه تنه��ا صاحیت خودروهایی از قبیل :س��واری متوجه میشوند که قراردادها
دریافت  ۷.۵میلیارد تومان را مازراتی ،بنز  ،۵۰۰ .Sماشین جعلی اس��ت و موج شکایتها
ندارد بلکه صاحیت دریافت سوزوکی ،تویوتا افور ،موتور علیه رضوی ش��روع میش��ود.
وام  ۲.۵میلیاردی را هم ندارد س��یکلت ان وی اگوس��تا که اس��تدال دکت��ر فضلعلی این
و اساس��ا او هی��چ صاحیتی قیمت آن به اندازه ده پراید از اس��ت ک��ه ای��ن قراردادها در
برای اخذ وام ندارد.
مدل  ۵۰میلیون تومانی است بان��ک دی ،تج��ارت و  ...ه��م
نماین��ده دادس��تان در ای��ن خری��داری میکن��د .خبرهایی ارائ��ه میش��وند ،طب��ق گفته
وی (رضوی) آنجا هم دش��من
لحظ��ه ب��ه اذن قاض��ی از هست که وی با تشریفاتی به
داشت؟
خانم رام خواس��ت برای ارائه خیابان میآمده است
توضیح��ات در جایگاه حاضر
وی اف��زود :وی (رضوی) ادعا
ش��ود و خطاب ب��ه او اظهار کرد :س��ه گزارش
داش��ت که منع تعقیب گرفته ،اما نگرفته است.
شما تاکید میکند شرکتهای منتسب به آقای
او فاکتورهایی ارائه میدهد که بابت مش��ارکت
س��ید محمد هادی رضوی صاحیت نداشتهاند
مدن��ی بوده ک��ه این فاکتورها از ش��رکت ژرف
چرا گزارش منفی ش��ما ح��ذف و مصوبه صادر
اندیش��ان ب��ازار  ۴۰-۳۰میلی��ارد توم��ان ارائه
شده است؟
میش��ود که در ادامه مش��خص میشود وجود
خان��م رام پاس��خ داد :من پرونده را بر اس��اس
خارجی نداش��ته و جعلی اس��ت .متهم رضوی
مدارک گزارش نوش��تم که عی��ن واقعیت بود
در مرحل��ه اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتورها
مش��کل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی
جعلی اس��ت؛ اما بعد که دید قضیه جدی است
بود و نمیدانم این تس��هیات به چه شکلی بود
میگوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم
که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان
و او فاکتوره��ا و قرارداده��ای جعلی در پرونده
ارجاع میشد.
تسهیاتی من گذاش��ته که اکنون از دنیا رفته
نماینده دادس��تان پرس��ید :در یک مورد ش��ما
اس��ت ،اما س��وال اینجاس��ت که در بانکهای
گفتهاید آقای بخش��ایش ش��ما را ب��رای ادای
دیگر چه کس��ی گذاشته است؟ همچنین متهم
توضیحات خواستند.
رضوی گزارش حسابرس��ی م��ورد تائید جامعه
خانم رام گفت :بله ،او چند بار مرا خواست ،اما
حسابرسان نیز نداشته است.
در این پرونده حض��ور ذهن ندارم چرا که چند
قهرمانی ،نماینده دادستان در ادامه در خصوص
س��الی است در آن فضا نیس��تم ،ولی روی ما و
ضمانت نامهه��ای متهم رضوی گفت :رضوی با
اداره ما فشار زیادی بود.
ش��رکت س��هامی امور دام برای خرید و فروش
نماینده دادس��تان در ادامه گفت :این وضعیت
مرغ منجمد و گوش��ت گوساله منجمد وارداتی
تکرار میش��ود و ادام��ه پیدا میکن��د و او که
قرارداد میبندد و طی س��ه فقره چک به میزان
هیچگون��ه صاحیتی نداش��ته ت��ا  ۶۰میلیارد
 ۲۷.۵میلیارد تومان دهها تن گوش��ت منجمد
تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیات
میخرد و به ش��رکت امور دام میگوید در این
گرفته است.
خصوص از بانک س��رمایه ضمانت نامه میآورم
قهرمان��ی در ادام��ه تصریح ک��رد :آقای رضوی
که اگر چکها پاس نشد ضمانت نامه را وصول
در ش��رکت رهپویان کوث��ر تقاضای  ۲۰میلیارد
کنید.
تومان تس��هیات کرد که در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۸
وی اف��زود :س��پس رضوی از ش��رکت امور دام
آق��ای رهب��ری خطاب به ش��عبه اس��کان نامه
خطاب به بانک س��رمایه معرفی نامه میگیرد و
میزن��د و میگوید امکان اجابت درخواس��ت او
ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ
میس��ر نیست؛ اما با این حال  ۲۰میلیارد تومان
 ۲۷۵میلی��ارد تومان ارائه میکند و تقاضای ده
تسهیات میگیرد.
درصد حس��ن انجام تعهد ضمانت نامه میکند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با بیان
ازم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه رضوی نمیتوانس��ته
اینکه قرارداد مش��ارکت مدنی کام ً
ا موضوعیت
ضمانت نام��ه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی

است ش��ما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد
اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.
در ای��ن بخ��ش از جلس��ه دادگاه متهم رضوی
برای ارائ��ه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت
و گفت :مج��ددا از این موضوع خوش��حالم که
دادگاه علنی است و خوش��حالم از این خدمت
شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و
از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرفها
را زد ،اما با مس��تندات عجیبی که خدمت شما
ارائه میدهم حقیقت مش��خص میشود و تکه
تکه با مس��تند جل��و میروم ممنون میش��وم
همان طور که در جلس��ه قبل به من اجازه دادید
در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.
وی در ادامه اظهار کرد :اتفاقا متن سیاسی بنده
با کس��ی که به او منتسب هستم متفاوت است
همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.

 nمتهم :دزد نیستم

اس��ت که حتی وثیقه نی��ز نمیگذارد و با چک
و س��فته در س��ال ۹۴؛  ۲۷.۵میلی��ارد توم��ان
ضمانت نامه میگیرد.نماینده دادس��تان اضافه
کرد :وقتی چکها برگش��ت میخورد ش��رکت
امور دام به وسیله ضمانت نامه ،تقاضای مطالبه
میکند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت
بوده است ،برای بررسی موضوع بازپرس پول را
توقیف میکند.
قهرمان��ی بی��ان ک��رد :رضوی میگوی��د من با
ماموت قرارداد بس��تهام و ش��اخ قرارداد کشور
هستم ،رضوی گوش��ت را در بازار میفروشد و
پولش را به جیب میزند و نه ریالی به امور دام
و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک میدهد.

 nخرید ماشین  BMWX4برای منشی

وی اف��زود :رضوی ب��ه همراه آقای��ان داویز و
امامی ،ملکی در نوش��هر بالغ ب��ر  ۷۸هزار متر
(سه ویای لوکس) میخرند ،ملکی  ۴۵۶متری
در خیاب��ان آفریق��ا و در خیاب��ان احمد قصیر
 ۵طبق��ه که هر طبقه آن  ۶۰متر اس��ت به نام
خ��ودش خریداری میکند .رضوی همچنین به
نام منشی خود ملکی را رهن میکند و ماشین
 BMWX۴را نیز برای منشی خود خریداری
میکن��د .همچنین ملکی در خیابان فرش��ته از
آقای امامی میخرد.
قهرمانی افزود :رضوی با پول معلمان و به اس��م
س��رمایه گذاری خودروهایی از قبیل :س��واری
مازراتی ،بنز  ،۵۰۰ .Sماش��ین سوزوکی ،تویوتا
افور ،موتور س��یکلت ان وی اگوستا که قیمت
آن به اندازه ده پراید از مدل  ۵۰میلیون تومانی
است خریداری میکند .خبرهایی هست که وی
با تشریفاتی به خیابان میآمده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت:
رضوی به  ۵۰کشور س��فر داشته است که این
کش��ورها ش��امل ترکیه ،ایتالیا ،آلمان ،اتریش،
ام��ارات و اوکراین بوده اس��ت و در مواردی نیز
شریف کاظمی همراهش بوده است.
قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت :تسهیات
ش��ما س��رمایه در گردش نبوده و سرمایه برای
گردش بوده است.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت:
شما استودیو سازی میکردید ،گوشت منجمد
میفروختی��د ،تهیه کنندگ��ی میکردید ،به ما
بگویید کار شما چیست؟
نماینده دادستان افزود :آقای سید محمد هادی
رضوی در اقاریر خود در پاس��خ به این س��وال
پرداخت وثایق ،فروش سود وثایق ،ملک جردن،
مل��ک خیابان تختی ،کوی فرش��ته ،هزینههای
جواز ،سرمایه گذاری پروژه شهرزاد ،اعزام  ۶۰نفر
به س��فر زیارتی ۹۰ ،درصد س��رمایه گذاری در
فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.
قهرمان��ی افزود :نکته دیگ��ر اینکه آقای رضوی
وثیقهای داش��ت ک��ه بعد از ای��ن اتفاقات وقت
سررسید میشود .او ده فقره چک و سفته و یک
ملک وثیقهای (اندرزگو) داش��ته است و در نامه
 ۹۳/۹/۲به بانک س��رمایه با ژست دین گرایی،
مب��ارزه با نزول را مطرح میکند و درخواس��ت
میکند س��پرده نقدی او آزاد شود و به جای او
سود بانکی باا بدهد که این اتفاق هم میافتد و
او در قبال سود بانکی معادل  ۳۱درصد این کار
را انجام میدهد .آیا این نزول نیست؟
نماین��ده دادس��تان بیان کرد :زمان سررس��ید
میرسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که
نام��های خطاب به آقای عبدی در بخش وصول
مطالبات بانک سرمایه میدهد و تقاضا میکند
مل��ک را تهاتر کن��د و آقای ضیای��ی قائم مقام
بانک هم موافقت میکند و نامه تایید را به آقای
عبدی میدهد ،لیستی از کارشناسان مشخص
میش��وند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست
تعیین میش��ود که صاحی��ت یکی از آنها در
حوزه هرمزگان و دو کارش��ناس دیگر در حوزه
البرز بوده و س��وال اینجاس��ت این کارشناسان
چگونه انتخاب شدهاند.
نماینده دادس��تان ادامه داد :در مستندات بانک
س��رمایه دیدیم که سه نامه با شمارههای واحد
توس��ط آقای ضیای��ی به کارشناس��ان خارج از
لیست اصلی ارجاع میش��ود که بررسی کنید.
حال ملک به  ۱۲۵میلی��ارد تومان بابت بدهی
رض��وی تهات��ر میش��ود در حالی ک��ه بدهی
او  ۱۲۰میلی��ارد توم��ان ب��وده و  ۵میلیارد هم
طلبکار میش��ود و نزدیک ب��ه  ۵میلیارد تومان
بابت طلب��کاری از بانک س��رمایه میگیرد که
کاهبرداری دیگری از این بانک است.
وی اف��زود :س��ه کارش��ناس مذکور ب��ه کانون

وکا ارجاع و بر اس��اس گران نمایی محکومیت
انتظامی میگیرند حال این ملک چیس��ت که
گران نمایی ش��ده است؟ در پاس��خ باید بگویم
آق��ای رضوی این مل��ک را در تاریخ  ۹۲/۱۲/۷؛
 ۱۹میلی��ارد و  ۳۰۰میلی��ون تومان خریداری
میکن��د و همان زمان تقاض��ا میکند ملک در
ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.
قهرمانی گفت :درباره مجوز شهرداری برای این
ملک ،مطالب قابل توجهی اس��ت .آقای رضوی
در فاصله چهار ال��ی پنج ماه مجوز هفت طبقه
میگی��رد در حالی که مالک قبلی در طی س��ه
سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در ای��ن هنگام نماین��ده دادس��تان از نماینده
بازرس��ی کل کش��ور درباره جواز تجاری ملک
خواست در جایگاه حاضر شود.
نماین��ده بازرس��ی درب��اره جواز تج��اری ملک
گفت :پرونده ش��هرداری ای��ن ملک جزو باغات
ب��وده و ما آن را بررس��ی کردیم ،از س��ال ۹۰
مال��ک اول به دنب��ال پروانه ب��رای آن بود که
سه سال طول میکشد ،ولی در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴
برای این ملک تعداد  ۱۴طبقه دس��تور نقش��ه
صادر میش��ود و در نهایت به صورت صددرصد
تجاری و ب��ا پارکینگ صد درصد تجاری مجوز
صادر میش��ود در حالی ک��ه باید پارکنیگ آن
 ۸۰درصد با حفظ درختان باش��د و این مجوز
بدون داشتن ضوابط انجام شده است.
نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد :همسایهها
به ش��هرداری اعتراض میکنند ک��ه بعد از آن
ش��هرداری قس��متی از گود را پر ک��رده بود و
باغ��ات و همه درختان از بی��ن رفته بود که بر
اس��اس تبصره مواد قانونی فضای س��بز ،از بین
رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید
آن را مص��ادره کند؛ اما ای��ن کار در این پرونده
انجام نشده است.
نماین��ده دادس��تان در ای��ن لحظه مج��ددا در
جایگاه حاضر ش��د و گفت :از مجوز ش��هرداری
معلوم است یک فرد عادی نمیتواند آن مجوز را
بگیرد .بعد از این فس��اد ،ما لیستی از تهاترهای
مش��کوک را درآوردیم که آق��ای امامی و آقای
رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.
وی ادام��ه داد :این ملک در س��ال  ۹۲با قیمت
حدود  ۲۳میلی��ارد تومان خریداری ش��ده در
س��ال  ۷۱ ،۹۴میلی��ارد تومان قیم��ت گذاری
ش��ده در حالی که دوران رکود مس��کن بوده و
ملک  ۲۰۰درصد افزایش داش��ته و گران نمایی
شده و قیمت سال  ۹۱ ،۹۷میلیارد تومان بوده
که با توجه به افزایش قیمت مسکن  ۲۰درصد
افزایش قیمت داشته است که جای سوال است
و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست.
وی گف��ت :ب��ه نظر میرس��د تهات��ر این ملک
 ۳۰میلیارد تومان بوده و به مبلغ  ۱۲۵میلیارد
تومان به بانک س��رمایه انداختهاند و این تهاتر
ظالمانه بوده است.
 nداماد نتانیاهو هم اینجا نمیتواند
چنین کاری را بکند

قهرمانی ادامه داد :در مهر سال  ،۹۵وی نامهای
به آقای خانی میزند که ملک من  ۱۵۰میلیارد
توم��ان ارزش دارد و ش��ما باید یک چیزی هم
به م��ن بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای
خانی مصوبه میکند که هر کس بدهی خود را
تس��ویه کرده  ۶درصد بابت بخشایش میگیرد.
هفت ماه بعد آقای خانی نامهای میزند که یک
میلیارد و  ۵۴۹میلیون تومان بابت بخش تسویه
به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو
هم اینجا نمیتواند این کار را بکند.
نماینده دادس��تان تاکید کرد :تمام تسویهها از
محل تسهیات بوده آقای رضوی هیچ آوردهای
به جز آن ملکی که  ۱۲۵میلیارد تومان انداخته،
ندارد و در بخش دیگ��ری از اظهارات او درباره
قرارداد بانک س��رمایه آمده ک��ه در زمان آقای
خان��ی  ۲۸۵میلیون توم��ان میگیرد تا در یک
خبرگزاری تبلیغات بانک س��رمایه انجام شود.
قهرمانی خط��اب به آقای رض��وی گفت :آقای
رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده
شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.

 nنماینده دادستان :ما (متهم رضوی) را
نه داماد نتانیاهو میدانیم نه کسی دیگر

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

طبقه میگیرد در حالی که مالک قبلی در طی
سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در ای��ن هنگام نماین��ده دادس��تان از نماینده
بازرس��ی کل کش��ور درباره جواز تجاری ملک
خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت:
پرونده ش��هرداری این ملک ج��زو باغات بوده
و م��ا آن را بررس��ی کردیم ،از س��ال  ۹۰مالک
اول به دنبال پروانه برای آن بود که س��ه س��ال
طول میکش��د ،ولی در تاریخ  ۹۳/۱۱/۱۴برای
این ملک تعداد  ۱۴طبقه دس��تور نقش��ه صادر
میش��ود و در نهای��ت ب��ه صورت ص��د درصد
تجاری و ب��ا پارکینگ صد درصد تجاری مجوز
صادر میش��ود در حالی ک��ه باید پارکنیگ آن
 ۸۰درصد با حفظ درختان باش��د و این مجوز
بدون داشتن ضوابط انجام شده است.
نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد :همسایهها
به ش��هرداری اعتراض میکنند ک��ه بعد از آن
ش��هرداری قس��متی از گود را پر ک��رده بود و
باغ��ات و همه درختان از بی��ن رفته بود که بر
اس��اس تبصره مواد قانونی فضای س��بز ،از بین
رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید
آن را مص��ادره کند؛ اما ای��ن کار در این پرونده
انجام نشده است.

متهم رض��وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :برای
تبلیغ��ات در یک خبرگزاری مطرح تس��هیات
گرفتم ،بل��ه  ۲۵۰میلیون تومان قرارداد بنده با
ای��ن خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات
در  ۱۰باک��س تبلیغاتی در صفح��ه اول بوده و
 ۱۰باک��س تبلیغات��ی در این خبرگ��زاری و در
صفحه اول گذاش��ته ش��ده که هر کدام قیمت
 nاز مجوز شهرداری معلوم است که
خود را دارد ،من قرارداد داش��تم نه من دزدم و
یک فرد عادی نمیتواند آن را را بگیرد
نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده اس��ت ،نه
این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات
نماین��ده دادس��تان در ای��ن لحظه مج��ددا در
میگیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده
جایگاه حاضر ش��د و گفت :از مجوز ش��هرداری
که قبل از من بودهاند و اکنون نیز هستند.
معلوم اس��ت ی��ک ف��رد ع��ادی نمیتواند آن
وی ادام��ه داد :م��ن اان متهم هس��تم و هنوز
مج��وز را بگیرد .بعد از این فس��اد ،ما لیس��تی
حکمی صادر نش��ده لذا خواه��ش میکنم اول
از تهاتره��ای مش��کوک را درآوردی��م که آقای
تقوا در رس��انه رعایت شود ،میخواهم در مورد
امام��ی و آقای رض��وی در آن نمود بیش��تری
عیش و نوش صحبت کنم ماده  ۱۸۶چیس��ت؟
داشتند.
من میخواهم مستند صحبت کنم.
متهم رضوی در ادام��ه دفاعیات خود گفت :در
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت:
دادگاه علنی ایستادهام ،مستند به مستند و ورق
شما استودیو سازی میکردید ،گوشت منجمد
به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است
میفروختی��د ،تهیه کنندگ��ی میکردید ،به ما
مدرک ارائه میدهم و صراحتا اعام کردهام که
بگویید کار شما چیست؟
 ۲۷میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتم.
نماین��ده دادس��تان اف��زود :آقای س��ید محمد
وی ادام��ه داد :بای��د از خ��ود دف��اع کنم آقای
هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سوال
مسعودی مقام با س��عه صدر شما است که من
پرداخت وثایق ،فروش سود وثایق،
میتوانم جواب دهم.
ملک جردن ،ملک خیابان تختی،
متهم :برای تبلیغات در یک متهم رضوی گفت :نماینده
کوی فرش��ته ،هزینههای جواز ،خبرگزاری مطرح تسهیات دادس��تان میگوی��د بنده،
س��رمایه گذاری پروژه ش��هرزاد ،گرفت��م ،بل��ه  ۲۵۰میلی��ون چ��ون از کنار آق��ای داویز
اع��زام  ۶۰نفر به س��فر زیارتی ،توم��ان قرارداد بن��ده با این و خان��ی رد ش��دهام قطع��ا
 ۹۰درص��د س��رمایه گذاری در خبرگزاری به صورت ماهانه بده و بستانی با آنها داشتهام،
فیلم کمدی بی حساب را بیان برای تبلیغات در  ۱۰باکس یک درصد احتمال دهید که
کرده است.
تبلیغاتی در صفحه اول بوده من راست میگویم.
قهرمان��ی اف��زود :نکت��ه دیگر و  ۱۰باکس تبلیغاتی در این وی اف��زود :در زمین��ه
اینکه آق��ای رض��وی وثیقهای خبرگ��زاری و در صفحه اول قرارداده��ای ش��رکت دام
داش��ت که بعد از ای��ن اتفاقات گذاشته ش��ده که هر کدام و پش��تیبانی ام��ور دام،
وقت سررس��ید میش��ود .او ده قیم��ت خ��ود را دارد ،م��ن آق��ای قهرمان��ی میگوی��د
فقره چک و س��فته و یک ملک قرارداد داشتم نه من دزدم و قرارداده��ا ارائه نش��ده این
وثیقهای (اندرزگو) داشته است نه مدیرعامل آن خبرگزاری در حالی اس��ت سند آن در
و در نام��ه  ۹۳/۹/۲ب��ه بان��ک دزد بوده است ،نه این بانک برگنم��ای ش��ماره ۲۷.۱۲
س��رمایه با ژس��ت دین گرایی ،بلکه هزاران ش��رکت دیگر جل��د  ۱۸پرون��ده موج��ود
مبارزه با نزول را مطرح میکند نیز تبلیغات میگیرند و یکی اس��ت همچنین در نامهای
و درخواس��ت میکند س��پرده از مش��تریان بانک س��رمایه ک��ه از وزارت اقتص��اد ب��ه
نق��دی او آزاد ش��ود و به جای بوده که قب��ل از من بودهاند دادس��تانی کل رفته صحت
او س��ود بانکی باا بدهد که این و اکنون نیز هستند.
ضمانتنامهه��ا م��ورد تایید
اتفاق ه��م میافتد و او در قبال نماین��ده دادس��تان :از مجوز بوده است.
س��ود بانکی مع��ادل  ۳۱درصد ش��هرداری معلوم است یک
 nمتهم :کی گفتم که
این کار را انجام میدهد .آیا این ف��رد ع��ادی نمیتوان��د آن
 ۸۰میلیارد چیزی نیست
مج��وز را بگیرد .بع��د از این
نزول نیست؟
نماینده دادس��تان بی��ان کرد :فس��اد ،ما لیستی از تهاترهای وی اف��زود :در جلس��ه قبل
زم��ان سررس��ید میرس��د و مش��کوک را درآوردی��م گفت��م  ۸۰میلیارد تس��ویه
آق��ای رضوی باید پ��ول را پس ک��ه آق��ای امام��ی و آق��ای ک��ردم و بده��کار نیس��تم،
بده��د ک��ه نامهای خط��اب به رضوی در آن نمود بیش��تری من چ��ه وق��ت گفت��م که
آق��ای عب��دی در بخش وصول داشتند
 ۸۰میلیارد چیزی نیس��ت
مطالبات بانک سرمایه میدهد
آن هم در شرایطی که مردم
و تقاض��ا میکن��د مل��ک را تهاتر کن��د و آقای
در فشار هستند.
ضیای��ی قائم مقام بانک ه��م موافقت میکند و
متهم رضوی مدعی ش��د :آق��ای علی محمدی
نام��ه تایید را به آقای عبدی میدهد ،لیس��تی
میگوید  ۱۰تا  ۱۵سال حبس برای من گرفته،
از کارشناس��ان مشخص میش��وند؛ اما سه نفر
وقتی شما هم به پرونده رسیدگی نکردهاید چرا
کارش��ناس خارج از لیس��ت تعیین میشود که
جوس��ازی میکنند ،یکی از مدیران بانکی بعد
صاحی��ت یکی از آنه��ا در ح��وزه هرمزگان
از جلس��ه اول به من گفت که نماینده دادستان
و دو کارش��ناس دیگ��ر در حوزه الب��رز بوده و
ب��ه او گفته اس��ت  ۱۵ ،۱۰س��ال حبس برایت
سوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب
میگیرم و قسم زن و بچه داد که نامش را نبرم.
شدهاند.
قاضی مس��عودی مقام خطاب ب��ه متهم گفت:
نام این فرد را بگویید و س��پس ش��یانی یکی از
 nکاهبرداری 5میلیاردی از بانک سرمایه
مدیران بانک��ی در جایگاه حاضر ش��د و گفت:
مطلب به این صورت که میگویند مطرح نشد.
نماینده دادس��تان ادامه داد :در مستندات بانک
س��رمایه دیدیم که سه نامه با شمارههای واحد
بنده کارم را درست انجام دادهام چرا باید به من
بگویند که  ۱۵سال به زندان بروم.
توس��ط آقای ضیای��ی به کارشناس��ان خارج از
قاض��ی خطاب به ش��یانی گفت :چه کس��ی به
لیست اصلی ارجاع میش��ود که بررسی کنید.
حال ملک به  ۱۲۵میلی��ارد تومان بابت بدهی
ش��ما این مطلب را گفت؟ ش��یانی پاس��خ داد
نماین��ده دادس��تان دو روز قبل از جلس��ه قبل
رض��وی تهات��ر میش��ود در حالی ک��ه بدهی
او  ۱۲۰میلی��ارد توم��ان ب��وده و  ۵میلیارد هم
من را خواس��تند و گفتند ش��ما چه نس��بتی با
رضوی داری��د؟ آقای قهرمانی کارش��ان همین
طلبکار میش��ود و نزدیک ب��ه  ۵میلیارد تومان
اس��ت و دارند وظیفه خود را انج��ام میدهند.
بابت طلب��کاری از بانک س��رمایه میگیرد که
در آنجا به من گفتن��د هر چه میدانید بگویید
کاهبرداری دیگری از این بانک است.
ک��ه در غیر ای��ن صورت  ۱۵ ،۱۰س��ال حبس
وی اف��زود :س��ه کارش��ناس مذکور ب��ه کانون
برایتان میگیریم.ش��یانی ادامه داد :این شرکت
وکا ارجاع و بر اس��اس گران نمایی محکومیت
درخواس��ت تس��هیات و ضمانتنام��ه ک��رد و
انتظامی میگیرند ،حال این ملک چیس��ت که
موضوع در کمیته اعتبارات بررسی و کارشناسی
گران نمایی ش��ده است؟ در پاس��خ باید بگویم
شد.
آق��ای رضوی این مل��ک را در تاریخ  ۹۲/۱۲/۷؛
متهم رض��وی گفت :از خوش��حالی میخواهم
 ۱۹میلی��ارد و  ۳۰۰میلیون توم��ان خریداری
گری��ه کنم ک��ه میتوانم حرفهای��م را بزنم به
میکن��د و همان زمان تقاض��ا میکند ملک در
همین دلیل سپاسگزارم.
ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.
در ادامه قاضی مس��عودی مقام پایان جلسه را
قهرمانی گف��ت :درباره مجوز ش��هرداری برای
اعام کرد و گفت :جلسه بعدی دادگاه سه شنبه
ای��ن ملک ،مطال��ب قابل توجهی اس��ت .آقای
صبح برگزار میشود.
رض��وی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت
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ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺟﻮﻻﻳﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﻳﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﻫﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺣﺪﻭﺩ  80ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺟﻮﻻﻳﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﻳﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺣﺪﻭﺩ  130ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ،ﺩﺭ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ/.ﺍﻳﻠﻨﺎ

ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﺎﺒ

ﺮح ﻮﯾ ﮐ ﮑﻮر
ﭼﻪ ﺷﺪ؟

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ
ﻋﻠﻨــﻰ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ
ﻋــﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﻃﺮﺡ
ﺗﻌﻮﻳــﻖ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮﻯ ﺑﻪ ﻣــﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺩﻭ ﻣــﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻫﺪﺍﻳﺖﺍﷲ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳــﺖ ﺍﻳﻦ ﻃــﺮﺡ ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺳــﻴﻞ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﺍﻥ ﻓﺮﺻــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪﻯ ﻛﺎﻓــﻰ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﻴﻞ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ.
ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻛــﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﻭﺩ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺳــﻴﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻰ
ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺩﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭼﺎپ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭼﻴﺰﻯ
ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﻴﻞﺯﺩﻩ
ﺑﺪﻫﻴﻢ.
ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺴــﺘﺮﺩﮔﻰ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺳــﻴﻞ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺟﺒــﺎﺭ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ
ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺩﻭ ﻣــﺎﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳــﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ
ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻴﻘﺎﺕ ﻣﺠﻠــﺲ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ
ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ،ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﻟﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺳــﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻞ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻳﺪ.
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻛﻨﻜﻮﺭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻴﻞﺯﺩﻩ
ﻭ ﻫﻢ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺳﻴﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ
ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺑــﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻓﺘــﺎﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺗﻌﻮﻳــﻖ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﻴﺴــﺖ.
ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘــﻦ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺑﺎﻋــﺚ ﺑﺮﻫﻢﺧﻮﺭﺩﻥ
ﻧﻈﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻓﺮﻫــﺎﺩ ﺗﺠﺮﻯ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﻓﻘــﺖ ﺑــﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳــﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻥ ﺳــﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﻣﺎ
ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺤﺴــﻮﺏ
ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ .ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞﺯﺩﻩ
ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸﺴــﺘﻦ ﻭ ﺧــﻮﺭﺩﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﻯ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ؛ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻭ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻣﺎ ﻛﻪ ﺳــﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺳﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻓﺸــﺎﺭ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﻞ
ﺑﺮ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺳــﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﺎﻛﻢ
ﺍﺳــﺖ .ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻭ ﻛﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺟﻠﻴﻞ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺑــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳــﺖ ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳــﻴﻞ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎ
ﻛﻨﻜــﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺳــﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳــﺘﺮﺱ ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﻭ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻛﺴــﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻤــﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﻢ
ﺁﻏﺎﺯ ﺳــﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ ﻭ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳــﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺭﻭﺡ ﺍﻳﻦ
ﻃــﺮﺡ ﺁﺳــﻴﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﺟﺪﻯ ﺑــﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻛﻨﻜﻮﺭﻯﻫﺎﻯ 98ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣــﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻯ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ .ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺳــﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭﺱ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ؟
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻴﻞﺯﺩﻩ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺣــﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺪﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ/.ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141428ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.
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ﺩﻛﺘــﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬــﺪﻯ ﮔﻮﻳﺎ ،ﺭﺋﻴــﺲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻭﺍﮔﻴﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻴﻮﻉ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍﻯ ﻓﻮﻕ ﺣﺎﺩ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺷﺮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺁﻥ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺳﺎﺯﻯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ
ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﺧﺒﺮﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﻭ ﺍﻣـﻮﺭ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ﺻﻨـﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴـﺘﮕﻰ
ﻛﺸـﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳـﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑـﺮ ﭼﺮﺍﻳﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ  18ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻫﻤﻪ ﺭﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻯ ،ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ،
ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻘﻒ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻓـﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰﺷـﺎﻥ
ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ ﺭﻗﻢ 110ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﻭ  495ﻫﺰﺍﺭ
ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻮﺩﻩ ﭼﻨﻴـﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸـﻰ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ/.ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﺳﺘﻮﻥ ﺳﺒﺰ

ﺎﺟ ﻪ ﻣ ﯿ زﯾ ﯽ
ﺑﯿ ﮔﻮش ﻬﺮان

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸــﻬﺮ ﺩﻓﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺸﺖ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ
ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺁﺏ .ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ،ﺑﺎﻗﺮﺷﻬﺮ،
ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ .ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺻﻼﺡﺷﺪﻧﻰ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻬﺮﻯ ﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺍﺯ ﺷﺮ
ﺍﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳــﻦ ،ﺍﺧﺒــﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﻧﺸــﺖ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑــﻮﻯ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻉ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺩﺭ ﺁﺭﺍﺩﻛــﻮﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔــﻰ ﻫﻮﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺭﻯ،
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ
ﻛــﻪ ﺍﺯ ﭼﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﺷــﺮﺏ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﻧﻔــﺖ ﺩﺭﺑﻴﺎﻳــﺪ ،ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺭﻯ ،ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮﻯ ﻣــﺎ ﺑﺎ ﺣﺴــﻦ
ﺧﻠﻴﻞﺁﺑــﺎﺩﻯ ،ﻋﻀﻮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺳــﺖ .ﺧﻠﻴﻞﺁﺑﺎﺩﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ
ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺯﻳﺴــﺖ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺷﻜﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻧﺘــﺰﺍﻉ ﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ؛ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻳﻪ
ﺍﺧﺘﻼﻓــﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ
ﺟﺪﺍﺳــﺎﺯﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻠﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ
ﭼﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸــﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ،ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺍﻳــﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎ
ﭼﻴﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ،ﺩﺭ ﺑﺎﻗﺮﺁﺑــﺎﺩ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺷﻬﺮﺭﻯ ﻭ ﻛﻬﺮﻳﺰ ﻫﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺣﺠﻴﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎﻯ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺳﻮﺑﺎﺗﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﺩ .ﻳﻚ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﻣﻼﻛﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ ﻭ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷــﺪ .ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
ﺧﻄﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺷــﻮﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﺍﺭ ﺭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ 7 ،ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺳــﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑــﺎ ﻛﺎﻫــﺶ ﺁﺏ ﻣﻮﺍﺟﻬﻨــﺪ .ﺁﻳﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ،ﻓﻜﺮﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ؟ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻠﻪ،
ﺁﺏ ﺷــﺮﺏ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻢ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﺑﻬﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ،
ﺁﺑﻬــﺎﻯ ﺳــﻄﺤﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺳــﻄﺤﻰ ﻣﻨﻄﻘــﻪ
ﺭﺍ ﺁﻟــﻮﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﻣــﺎ ﻣﻜﺮﺭﺍ ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻳﻢ.
ﺍﻳــﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  40ﺗﺎ
50ﺳــﺎﻝ ﭘﻴــﺶ ﺍﺳــﺖ .ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗــﻰ ﻛــﻪ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه؟

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭﺳﺘﻰ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻯ
ﭘﻮﺳــﺖ ﻭ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ
ﺩﺍﺷــﺘﻢ .ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭﻩﻫﺎﻯ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ
ﺟﻮﻯﻫﺎ ،ﺭﺳﻮﺏ ﭼﺮﺑﻰ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺁﻥ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴــﺲ ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﻣﻴــﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻭ
ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﻴــﭻ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺷــﻬﺮ
ﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﻯ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ.

ﭘﺎ

وزارتﺑﻬﺪاﺷ

ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ
ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺷــﻴﻮﻉ ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍﻯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ،ﺩﺭ ﻋﻴﻦ
ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﻐﻴﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍﻯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ.
ﺑﻰﺗﺮﺩﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ
ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ

ﺑﻪ ﺒﺮﺷﯿﻮعآ ﻠﻮآ ﺰایﭘﺮ ﺪﮔﺎن

ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍﻯ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷــﺮﻗﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﺳــﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺳﺎﺯﻯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍﻯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﺘﻼﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ/.ﻣﻬﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ  5ﺗﺎ  25ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ

ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰﻛﻪﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭﺑﻌﺪﺍﺯﻣﺮگﺳﻬﺮﺍﺑﻨﺪ
ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ :ﺑﺤــﺚ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ﺑــﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻻ
ﺷــﺎﻫﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃــﺮﺡ » ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻴﺪ
ﭘﺎﺷــﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺑﺰﻩﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ«
ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﺠﻠــﺲ ﺩﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ،
ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷــﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ » ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻧﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ «.ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ،
ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ  5ﺗﺎ  25ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ
ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺣﺎﺋــﺰ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺍﻳــﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳــﻴﺪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ،ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ؟!
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻳﺤﻴﻰ ﻛﻤﺎﻟﻰﭘﻮﺭ ،ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﻠــﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ» :ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑــﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻯ
ﺍﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷــﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻮﺩﻳﻢ،
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷــﺪﺕ ﺟﺮﻡ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺷــﻮﺩ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻖ ﺁﺳــﻴﺐ
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ،ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻋــﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻄﺤﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷــﻰ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵﺷﺪﻥ
ﻃــﺮﺡ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣــﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ،ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ
ﻟﻮﺍﻳﺤــﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴــﺪ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻰ ﭼﺎﺑﻚ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳــﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﺩﻩﻫﺎ ﻣــﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،ﻣﻘﻮﻻﺕ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻳﻢ«.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 96ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ
ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ
ﻋﻠﻨــﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺸــﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﻠﻨﻰ
 23ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ،98ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻃﺮﺡ
ﻭ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ
ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ» ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷــﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳــﺪ ﭼﺎﺑﻚ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ
2ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑــﻮﺩ »:ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﺮﻡ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ
ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ،ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥﻧﻮﺑﺖ
ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﺍﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻀﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﻔﺎﻕ
ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ،ﺟﺸــﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ »ﺟﺸﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ« ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ،ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺟﺸــﻦ ﺑﻪ
ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﺍﻥ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫــﺎﻯ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﺸــﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺸﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ
ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ،
ﺟﺸﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ  20ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺟﺸﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ

ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷـﻰ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳـﻴﺪ
ﺍﺳـﺖ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  29ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣﺎﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷـﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ » ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ
ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ« ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻛـﺮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳـﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﻓﺮﻭﺷـﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸـﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺷـﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳـﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ
ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺭﺍﻯ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻧﺸــﻮﺩ ﺧﻠﺌﻰ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﮐﻪ رای ﻧﯿﺎورد!

ﺍﺯ ﻃــﺮﻑ ﺩﻳﮕــﺮ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴــﺎﻥ
ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﺖ،
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳــﺰﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  29ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖﻣﺎﻩ
ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺑﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ » ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﻳــﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ«
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ
ﺍﺳــﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ
ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸــﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑــﺎ ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺩﺑﻴﺮ
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﺳــﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺭﺍﻯ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺯﻝ ﺍﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳــﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ،ﻫﺮ
ﺫﻫﻦ ﺧﺸــﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﺘﻮﺣﺸــﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻳﻚ
ﺟﻨﻮﻥ ﺁﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﺳــﻮﻕ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ
ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ
ﺗﻤــﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﺱﻫــﺎﻯ ﻣﻜﺮﺭ
ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮﺩ! ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺩﻻﻳﻞ
ﺭﺍﻯ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﺗﻤــﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛــﻪ ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﺸــﺎﻥ ،ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﺩﻧﺪ!
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻃﻰ ﺗﻤﺎﺱﻫﺎﻯ ﻣﻜﺮﺭﻯ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﻣﺨﺘﺎﺭ ،ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺍﻳــﻦ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﮔﻔــﺖ» :ﺍﻳــﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﻰ
ﺭﺩ ﺷﺪ؟! ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸــﺪ ﻛﻪ ﺭﺩ ﺷــﻮﺩ! ﺩﺭ ﺻﺤــﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﻻﻳﺤﻪ » ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﺯ ﺑﺰﻩﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ « ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ
ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺠﺪﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺻﻼ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ!«

رواﯾ

» ﻪ

ﺍﺯ ﻃــﺮﻑ ﺩﻳﮕــﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﻛﺎﻇﻤﻰ ،ﻧﺎﻳــﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﺑﺎ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ »:ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻴﺎﻣﺪ! ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻗﺒﻼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺭﺍﻯ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ! ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻴﺪ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ!ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍﻯ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳــﻴﺪ
ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﻢ!
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳــﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳــﻴﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺖ
ﺷــﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﻌﻠﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳــﻴﺪ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴــﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!«
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ
ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﺪﻩ
ﺑﺎ ﺳــﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧــﻮﻥ ﻭﻛﻼﻯ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺑــﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻧﺸﺴــﺘﻴﻢ؛ ﺍﻭ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ »:ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ  1ﻃﺮﺡ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷــﻰ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺷــﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﺼﺎﺩﻳﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺍﺳــﻴﺪ ﺭﻭﻯ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻓــﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳــﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻟﻰ
ﻧﻈﻴــﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﻫــﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺻﻮﻻ ﺳــﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ :ﻧﺨﺴــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ
ﺟﺮﻡ ،ﺳــﭙﺲ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺮﺗﻜــﺐ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺻﻮﻻً
ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻴﻔﺮ ﺟﻬﺖ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺒــﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﺎ
ﭼﻨﻴــﻦ ﻭﺿﻌﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻛــﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺻﻮﻻً
ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑــﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻗــﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳــﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ

ﯿ « ﮐﻪ ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﯿﺮ ﺷﺪ

ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ  31ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫــﺎﻯ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣــﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﺸــﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳــﺎﻟﻦ  5ﻭ  6ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ  5ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﺭﺗﺎﭘﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ،ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻏﺮﻓﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻏﺮﻓﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻡ ﻭ ﻣﺤﺴــﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺁﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺳــﺎﻟﻦ
 6ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ 31 ،ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ،ﻛﻴﻒ ﻭ

ﻛﻔﺶ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ،ﺷــﻴﺮﻳﻨﻴﺠﺎﺕ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ
ﻭ ،...ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻏﺮﻓﻪ ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻔﺶ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ 3 :ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺪﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻛــﺮﺩﻡ .ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻭ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ
ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻡ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕﻫــﺎﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﻨﻢ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ :ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ  3ﺳﺎﻝ ﺁﻥ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺗــﺎﻕ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ  10ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺳــﺎﻟﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ  45ﺳــﺎﻟﻪﺍﻯ
ﻛــﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ »ﻧﻨﻪ ﺣﺴــﻴﻦ« ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﻣﻰﺷﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪﺍﺵ ﺑﺮﻭﻡ.
ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻨﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺷﻰﻫﺎﻯ ﺟﻮﺭ ﻭﺍﺟﻮﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻏﺮﻓﻪﺍﺵ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻫﻤﺴﺮﻡ

ﻧﻘــﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ
ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓــﺖ؟ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺩﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻓﺘﻦ
ﺑﻴﻨﺎﻳــﻰ ﻭ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ
ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺵ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺸﺖ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑــﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺨــﻞ ﺩﺭ ﻧﻈــﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛــﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ
ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ
ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻳﻰ ﻇﻬﻮﺭ
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺳﻴﺪﻯ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺵ
ﺭﺍ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﻳــﺎ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻭ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳــﺰﺍﻯ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺵ
ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ .ﺳﻮﺍﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺳــﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻣﻰ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ
ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﺩ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﻭﻗــﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ «
ﻧﻮﺷﺪاروﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﮫﺮاب

ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺩﻳــﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮﻯ
ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳــﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺒﺲ
ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻭﻓﻖ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳــﺪ ،ﮔﻔــﺖ » :ﺍﻣﺎ ﺟــﺎﻯ ﺧﺎﻟــﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﭘﺮﺳﺸــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ
ﺍﻋــﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻳﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺳﻼﺡ ﮔﺮﻡ؟
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫــﺎﻯ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺳــﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓــﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ
ﺑﺰﻩ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷــﻰ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻪ
ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺎﺩﻩ
ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ  1337ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋــﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺘﻞ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﻳﺎ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷــﺎﻗﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ
ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻨﺴــﻮﺥ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﺎ
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺟﺎﻯ ﺍﻋــﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺭﺍ
ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳــﻴﺪﭘﺎﺵ ﻛــﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺷــﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ
ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣــﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻻً ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ
ﻓﻌﻠــﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻋــﻼﺝ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻭﻗﻮﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ«.

ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺩﺧﺘﺮﻡ ،ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻡ ﻭ ﻓﻮﺕ ﻫﻤﺴﺮﻡ،
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻨﺪﻩ
ﻭ ﺩﺧﺘــﺮﻡ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻡ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ،ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳــﺘﻴﺠﺎﺭﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺷﻴﺠﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻢ.
ﻭ ﻫــﻢ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻛﻮﭼــﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻣﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﺭ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻛﻮﭼﻜﻰ
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺨﺮﻡ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻧﻨﻪ ﺣﺴــﻴﻦ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ
ﻭﻯ ﻫــﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ  10ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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شبکه

علی دایی هم حذف شد؟
گفته میشود تیمهای لیگ برتری از عقد قرارداد با شهریار منع شدهاند

آفتاب یزد -گروه شبکه  :یک روزنامه ورزشی
مدعی شد که به تیمهای لیگ برتری توصیه
ش�ده با علی دایی هم�کاری نکنند .روزنامه
«خب�ر ورزش�ی» نوش�ته اس�ت« :در حالی
که گفته میش�د دایی گزین�ه جدی هدایت
تراکتور است ،تبریزیها به سمت جواد نکونام
راهنما زدند .البته انتخاب نکونام فع ً
ا قطعی
نیست ،اما آنچه قطعی شده این است که دیگر
امکان ندارد علی دایی سرمربی تراکتورسازی
ش�ود .درباره علی دایی ش�ایعه دیگری هم
شنیده میشود .میگویند از خارج از محدوده
فوتبال به باشگاههای لیگ برتری توصیه شده
با علی دایی همکاری نکنند .گویا این توصیه
بیارتباط با افش�اگری دایی بع�د از اخراج از
سایپا نیست و زیرآب دایی را یک جوری زدند
که در لیگ نوزدهم غایب خواهد بود».
به نظر میرسد منشا چنین رفتار غیر حرفهای
با علی دایی ،کس�ی که نماد سختکوشی در
فوتبال و انسانی وارسته ،که کمکهای تختی
وارش در زلزل�ه کرمانش�اه زبانزد اس�ت ،به

آخرین انتقادش در مورد باشگاه سایپا بعداز
اخراجش از این تیم برمیگردد.
نکته اینجاست که ورود افراد غیرفوتبالی به
فوتبال و دخالت آنها سبب گشته که ورزش
فوتب�ال وجه دیگری پیدا کن�د و به میدانی

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

احترامعجیبروستاییانهندوستانیبهگوسالهیکچشم!

در اتفاق��ی عجیب گوس��اله یک چش��می که
در ی��ک منطق��ه روس��تایی در هندوس��تان
متولد ش��ده ،مورد احترام ش��دید روستاییان
قرار گرفته است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
بن��ا به باور این روس��تاییان این گوس��اله یک
چشم معجزهای از طرف خداوند است که برای
مردمان روستا فرستاده ش��ده است .ویدئویی
که توس��ط دوربین تلفن همراه و توسط یکی
از روستاییان تهیه ش��ده است ،این گوساله را
که یک چشم بزرگ در وسط سرش قرار دارد
نش��ان میده��د .در ای��ن ویدئ��و درحالیکه
مادر گوس��اله در حال لیسیدن گوساله است،
تعدادی از روستاییان که در حال دعا و نیایش
هس��تند دیده میش��وند .این اتفاق در یکی از
روس��تاهای منطقه ران��اگات واق��ع در ایالت
بنگال غربی هندوس��تان رخ داد .صدای یکی
از اف��راد محل��ی که به زبان بنگالی محلی صحب��ت میکند در این ویدئو
ش��نیده میشود که میگوید« :همه چیز این گوساله تا قسمت گردن آن

طبیعی اس��ت و سر این حیوان است که بسیار
عجیب است ».همچنین زن دیگری میگوید:
«من هرگز چنین چیزی را در زندگیام ندیده
بودم ».صاحب این گوساله که نخواست نامش
فاش شود ،گفت« :مردمان زیادی از روستاهای
مج��اور به خانه ما میآیند و از ما درخواس��ت
میکنند تا این گوس��اله را مش��اهده و به آن
ادای احترام کنند .هم��ه ما فکر میکنیم این
یک معجزه خداس��ت و این ل��رد برهما خدای
خالق در هندوئیس��م اس��ت ک��ه در نماد گاو
در خانه ما متولد ش��ده اس��ت ».گفتنی است؛
در حال��ی چنین اعتقادات خرافهای در مناطق
روستایی هندوستان رواج دارد که دامپزشکان
با رد ادعاهای معجزه در مورد چنین گوس��اله
جهش یافتهای ،آن را از اختال ناشی از نقص
مادرزادی بیولوژیکی به نام سیکلوپیا میدانند.
به طور معمول ،گوسالههای متولدشده با اختال مادرزادی نادر فقط برای
چند هفته زنده میمانند.

نوبت دوم

آگهیمناقصهعمومی

ش�هرداری فردیس در نظر دارد پروژههای ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و متقاضیان واجد ش�رایط به شرح ذیل
واگذار نماید.
پروژههای امور زیربنایی و حمل و نقل
ردیف

شرح عملیات

برآورد مبلغ
ریالی پروژه

مبلغ سپرده
به ریال

محل اجرا

حداقل رتبه ازم

درصد نقد
و تهاتر

1

خرید ،نصب و تعمیر ،نگهداری و
اصاح تابلوهای هدایت مسیر

2/500/000/000

125/000/000

خیابانهای سطح
منطقه 2

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

2

رنگ آمیزی ترافیکی – خط کشی
محوری و عابر پیاده

8/000/000/000

400/000/000

منطقه 2

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

3

رنگ آمیزی ترافیکی ،خط کشی
محوری و عابر پیاده منطقه یک

8/000/000/000

400/000/000

سطح منطقه 1

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

4

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

2/500/000/000

125/000/000

سطح منطقه 1

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

5

مصلی فردیس

20/000/000/000

1/000/000/000

مصلی جدید فردیس

 -5ابنیه

 100%نقد

6

هدایت و جمع آوری آبهای سطحی
(حفر چاه جذبی)

2/500/000/000

125/000/000

معابر سطح منطقه 1

 -5ابنیه یا راه

 100%نقد

7

هدایت و جمع آوری آبهای سطحی
(حفر چاه جذبی)

3/950/000/000

197/500/000

معابر سطح منطقه 2

 -5ابنیه یا راه

 100%نقد

8

زیرسازی

5/000/000/000

250/000/000

معابر سطح منطقه 1

 -5راه

 100%نقد

9

زیرسازی

5/000/000/000

250/000/000

معابر سطح منطقه 2

 -5راه

 100%نقد

10

مرمت ،بهسازی و بهبود معابر
و پیاده روسازی

5/000/000/000

250/000/000

سطح منطقه 1

 -5راه وترابری

 100%نقد

11

مرمت ،بهسازی و بهبود معابر
و پیاده روسازی

10/000/000/000

500/000/000

معابر سطح منطقه 2

 -5راه وترابری

 100%نقد

12

خرید و پخش آسفالت به صورت
مکانیزه منطقه یک

40/000/000/000

2/000/000/000

سطح منطقه یک

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

13

خرید و پخش آسفالت و تراش و
روکش به صورت مکانیزه

40/000/000/000

2/000/000/000

خیابانها و معابر
منطقه 2

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

14

خرید آسفالت

20/000/000/000

1/000/000/000

شهرداری مرکز

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

15

اجرای لکه گیری آسفالت
به صورت سیار

4/000/000/000

200/000/000

مرکز

 -5راه وترابری

% 100
نقدی

16

اجرای لکه گیری آسفالت 1

5/000/000/000

250/000/000

معابر و کوچههای سطح
منطقه 1

 -5راه وترابری

% 100
نقدی

17

اجرای لکه گیری آسفالت 2

5/000/000/000

250/000/000

معابر و کوچههای سطح
منطقه 2

 -5راه وترابری

% 100
نقدی

18

انجام خدمات مربوط به کنترل
جمعیت سگهای باصاحب و حفظ
و نگهداری مرکز جمع آوری آنها

پروژه خدمات شهری

*

اصاحیه

4/000/000/000

200/000/000

سطح شهر فردیس

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

زلزله زده کرمانش�اه و حتی افش�اگریهای
بیپروایش از همانهایی است که او را به یک
مرد دوس�ت داش�تنی و قابل اعتماد تبدیل
کرده اس�ت بنابرای�ن روا نیس�ت که چنین
برخورد ناشایس�ت و غیرحرفهای با او شود.
از طرف�ی بی ش�ک او در حرف�ه خودش چه
زمانی که یک فوتبالیست بود و چه حاا که به
عنوان مربی در عرصه فوتبال فعالیت میکند،
خوش درخشیده است از همین رو میتوان از
تواناییها و تجربههایش به خوبی استفاده کرد
نه اینکه به تیمهای لیگ برتری توصیه شود
با علی دایی همکاری نکنند!
ای�ن موضوع نی�ز واکنش کارب�ران را در پی
داشته است.
یکی از کاربران نوش�ته اس�ت «:باشگاههای
لیگ برتر از بس�تن قرارداد با علی دایی منع
ش�دهاند .حذف فردوس�ی پور و دایی کاما
غیرحرفهای است .امان از پشت پردهها»
کاربر دیگری گفته است «:در دنیا ،فوتبال ما رو
با علی دایی میشناسن نه با دیگران»

مسابقاتقهرمانی
ریش و سبیل

مسابقات قهرمانان ریش و سبیل در آنتورپ
بلژیک برگزار ش��د .به گزارش عصر ایران،
شرکتکنندگان در این مس��ابقات در سه
بخش موی س��ر ،ریش نصفه و ریش کامل
با یکدیگر رقاب��ت میکنند .انجمن ریش و
سبیل دنیا برگزارکننده این مسابقات است.
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ماجرای خواستگاری پر سر و صدا زیر آب!

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :قطعا هر دختری
دوس��ت دارد ک��ه ب��ه ش��یوه متفاوت��ی از او
خواستگاری شود .بارها روشهای متفاوتی از این
خواستگاریها را در شبکههای اجتماعی مشاهده
کردهای��م که در ن��وع خود جال��ب توجه بوده
است از خواستگاری در برنامه زنده تلویزیونی و
خیابان گرفته تا خواستگاری در ارتفاع و زیر آب.
بهتازگ��ی یکی از ای��ن خواس��تگاریها که در
زیر آب اتفاق افتاده از س��وی یک بازیگر ایرانی
در ش��بکههای اجتماع��ی منتش��ر ش��ده که
حاشیهس��از شده اس��ت .ش��یوا طاهری بازیگر
«گ��ذر از رنجه��ا» فیلمی از مراس��م اکچری
خواس��تگاریاش که در زیر آب است در صفحه
اینستاگرامش به نمایش گذاشته و واکنشهای
انتقادی را متوجه خود ساخته است.
یک��ی از کارب��ران در ای��ن باره نوش��ته اس��ت:
«درحالیکه بس��یاری از مردم ش��ریف کش��ور
برای تأمین مایحت��اج اولیه زندگی خود با انواع
س��ختیها و رنجها مواجه هس��تند،این بازیگر،
ویدئویی از خواس��تگاری اکچریاش رو به رخ
میکشه»
کاربر دیگری نوشت« :فیلم از مراسم خواستگاری
زیر آب ش��ون منتش��ر میکنن ک��ه مثا بگن
خیلیهالیوودیهستیم!»
کاربری هم نوشت« :این سلبریتیهایی که خبر از
درد مردم ندارن چطور توی صفحات مجازیشون
برای مردم جامعه نسخه میپیچن و از مشکات
اقتصادیمیگن».
دیگری اینطور مینویسد« :مقصر مردم هستن
ک��ه به این��ا بها میدن اگه کس��ي توجه نکنه و
اهمیت نده کسي از این کارا انجام نمیده»
کاربران دیگر نوش��تهاند «:اوا چرا صدا و سیما
برخیها را برجس��ته میکند؟ ثانیا چرا کس��ی
نیس��ت به آنها بگوید اگر شناخته شدید دیگر
خودت��ان نیس��تید دیگرانی نیز از ش��ما تقلید
خواهند کرد»« ،در یک کام اگر بچه دارید اگر
عروسی اکچری میگیرید اگر ماشین گران دارید
اگر همسر پولدار و معروف دارید ،نوشجونتون
ولی اینها برای شماست و لذتش را شما میبرید

 �1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد مبلغ پروژه به
یکی از روشهای ذیل در وجه شهرداری فردیس ارائه گردد.
ال��ف) ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ به مدت  90روز اعتبار
داشته و قابل تمدید باشد.
ب) واری��ز فی��ش نق��دی ب��ه مبل��غ ف��وق ب��ه حس��اب
 100823004139بانک شهر شعبه فردیس
 �2برن��دگان نفر اول و دوم و س��وم مناقصه هرگاه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 �3ش��هرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها
مختار است.
 �4به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک
مربوطه به پیمانکاران در نزد مناقصه گزار باقی میماند.
 � 5سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
و در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک تعیین
برنده و عقد قرارداد خواهد بود.
 �6مبلغ  2/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه
به حساب ش��ماره  400819688645نزد بانک شهر شعبه
فردیس به نام شهرداری فردیس توسط متقاضی واریز و رسید
آن را ارائه نمایند.
 �7برای خرید اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری
فردیس واقع در جاده مارد روبروی پارک منظریه شهرداری
فردیس طبقه اول مراجعه نمایند.
 � 8ازم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه
و ارائه تأییدیه صاحیت در س��ایت old pmn.mporg.ir
و یا ،Sajar. Mporg.irمعرفی نامه ممهور به مهر و امضای
مدیر عامل ،روزنامه تاسیس و آخرین آگهی تغییرات اعضای
شرکت ،کارت مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده الزامی
میباشد.
تبص�ره  :1ش��رکتهایی ک��ه حداقل رتب��ه آنه��ا پروانه
بهرهب��رداری میباش��د از ارائه تاییدیه صاحیت در س��ایت
 old pmn.mporg.irو یا  Sajar. Mporg.irمس��تثنی
میباشند.
تبصره  :2شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده
در مناقصه انجام خدمات مربوط به س��گهای باصاحب به
شرح ذیل میباشد :
= دامپزش��کان دارای مجوز فعالیت دامپزشکی اختصاصی
حیوانات خانگی (دام کوچک) با سابقه حداقل  5سال فعالیت
و تأئیدیه به روز اداره دامپزش��کی ،محیط زیس��ت و شبکه
بهداشت استان البرز
= انجمنه��ای حمایت از حیوان��ات دارای مجوز فعالیت با

دلیلی ب��رای به رخ کش��یدن و اطاعرس��انی
نیس��ت»« ،خودشون هم نمیدونن چقدر با این
کاراشون از چشم مردم میفتن « ....مشکل از خود
ماست که صفحات مجازی اینها رو فالو میکنیم.
اینا دنبال جلب توجه مردم هستن .وقتی فالور
نداشته باشن هرچقدرم از این کارها بکنن کسی
متوجه نمیش��ه که بتونن جل��ب توجه کنن و
کمک��م دس��ت از ای��ن مس��خره بازیهاش��ون
برمی��دارن»« ،از کی ایرانیها بینش��ون اینهمه
فاصله طبقاتی پیدا شد ...؟! یکی به نون شبش
محتاج و یکی »!!...
کاربرانی هم در حمایت از این بازیگر نوشتهاند:
«خوب دوست داشته زیر آبي ازدواج کنه و نباید
ت��و هر کار مردم که دخالت کنیم»«،ای بابا کار
خیلی خاصی که نکردن لباس غواصی پوشیدن
رفت��ن زیر آب هزینه آن چنانی هم که نداره»،
«بابا غواصی تو قش��م برای همه امکانش هست
ربع ساعت نفری فکر کنم  100هزار تومان باشه
کجاش اکچریه تو این دوره زمونه شما با نامزدت
یه فست فود بری باید یه چیزی نزدیک به همین
مبلغ هزینه کنی»« ،من نسبت به این خانم بازیگر
یا همسرشون هیچ شناختی ندارم و فیلمشون رو
هم ندیدم .ولی اینکه مردم ایران شرایط سخت
دارند بیش از همه مسئولین مقصر هستند ربطی
به ایش��ان ندارد»« ،بنده خ��دا میخواد امید به
جامعه بدهد  .الکی شلوغ نکنید  .وقتی خودتان
چنین عکس و فیلم خارجی میبینید صد بار آه
میکش��ید که چرا ایران نیست  .اان یکی این
کار رو کرده پس لطفا الکی رو اعصاب مردم راه
نروید و نا امیدی را در جامعه رواج ندهید»«،خب
هر کسي دوست داره مراسمش یه شکلي باشه.
همه ازدواجها با بودجه مش��ابه که نیست! مثا
خواس��تگاري زیر آب کجاش اکچریه؟! دوست
داشته خاص باشه»«،مگه این کار چقدر هزینه
دارد؟ فکر میکنم برای اجاره مثا یک س��اعته
لباس غواصی حد اکث��ر  200-300هزار تومان
باید پرداخت .اان پول گل ماشین عروسهای
غیر اکچری توی کوچه پس کوچههای تهران
بیشتر از این مبالغ است»

حداقل  5سال س��ابقه ورزومه فعالیت و تأئیدیه به روز اداره
دامپزشکی ،محیط زیست و شبکه بهداشت استان البرز
 �9داشتن تجهیزات وماش��ین آات و نیروی انسانی و غیره
برای شرکت در مناقصه و جهت اجرای پروژه الزامی است.
تبصره :ش��رکت کنن��دگان در مناقصات خری��د و روکش
آس��فالت میبایست دارای ماشین آات از قبیل یک دستگاه
فینیش��ر  2010به باا ،یک دستگاه ماشین تراش  2000به
باا ،دستگاه قیرپاش ،دو غلتک چرخ استیکی و آهنی(فلزی)
جهت اجرای پروژه باشند.
 �10ش��رکت کنندگان در مناقصه میبایست کلیه فرمها و
اطاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر
اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
 �11پیشنهادات مناقصه گران میبایست در پاکتهای مجزا
(الف � ب � ج) اک وممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت
اداری ساعت  14:30روز شنبه مورخ  97/03/11به آدرس:
فردیس جاده مارد روبروی پارک منظریه ش�هرداری
فردی�س طبقه همک�ف دبیرخانه ش�هرداری فردیس
تحویل داده ش��ود.ازم به ذکر اس��ت فقط پاکت متقاضیانی
ک��ه اس��ناد مناقصه را خری��داری نمودند توس��ط دبیرخانه
تحویل خواهد شد.متقاضیان میتوانند در مدت زمان فروش
اس��ناد مناقصه برای پاسخگویی به س��واات با شماره تلفن
 36658110داخلی204تماس حاصل نمایند.
 �12ضمناً جلس��ه کمیس��یون عالی معامات در روز شنبه
مورخ 97/03/11ساعت 15:00در دفتر شهردار محترم برگزار
خواهد شد.
 �13هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 �14ش��رکت کنندگان درمناقصه،ع��اوه بررعایت ظرفیت
مجازکار ،فقط میتوانند در  2مناقصه مش��ابه بطور هم زمان
شرکت نمایند.
 �15پیمانکاران��ی ک��ه درح��ال حاض��ر ب��ا ق��رارداد جاری
ومعتبردرش��هرداری فردیس مش��غول بکارمیباشند ضمن
رعای��ت بن��د  14فق��ط میتوانن��د در کارهای غیرمش��ابه
باقراردادهای جاری برنده شوند.
 -16گواهی صاحیت ایمنی پیمانکار صادره از اداره کار تعاون
و رفاه اجتماعی برای شرکت در مناقصه الزامی میباشد.
 -17س��ایر نکات مربوط به پروژههای فوق الذکر من جمله
مدت اجرای پروژه در اس��ناد مناقصه و ش��رایط ش��رکت در
مناقصه ذکر میگردد.
محمودشعبانی

مدیرحقوقی،امور پیمانها و اماک شهرداری فردیس

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5461
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ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﮔﻮﺷﺖ ١٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزان ﺷﺪ
ﻣﻌﺎﻭﻥﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕﺩﺍﻣﻰﻭﺯﺍﺭﺕﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯﮔﻔﺖ:ﻫﺮﺳﺎﻝ 80ﺗﺎ 150ﻫﺰﺍﺭﺗﻦﮔﻮﺷﺖﻗﺮﻣﺰﻭﺍﺭﺩﻣﻰﺷﻮﺩﻭﺩﺭ
ﭘﻰﻛﺎﻫﺶﻗﻴﻤﺖﺩﺍﻡﺯﻧﺪﻩ،ﻧﺮﺥﮔﻮﺷﺖﻗﺮﻣﺰﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻗﺒﻞﺍﺯﻋﻴﺪ10ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥﻛﺎﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪﺍﺳﺖ.ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻳﺴﻨﺎ،ﻣﺮﺗﻀﻰﺭﺿﺎﻳﻰ،ﺩﺭﺟﻤﻊﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥﺩﺭﺧﺼﻮﺹﺍﻳﻨﻜﻪﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻣﻴﻦﺑﻮﺩﻥﺑﺎﺯﺍﺭﺍﺯﻣﺤﺼﻮﻻﺕﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻰ،
ﭼﺮﺍﻫﻤﭽﻨﺎﻥﻗﻴﻤﺖﻫﺎﺑﺎﻻﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻣﺤﺼﻮﻻﺕﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻰﺑﺮﻋﻬﺪﻩﻭﺯﺍﺭﺕﺟﻬﺎﺩ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯﻧﻴﺴﺖﺍﻣﺎﺑﻪﻃﻮﺭﻗﻄﻊﺑﺎﺯﺍﺭﺍﻳﻦﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺗﺎﻣﻴﻦﺍﺳﺖﻭﻫﻴﭻﻛﻤﺒﻮﺩﻯﺩﺭﺍﻳﻦﺯﻣﻴﻨﻪﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﺍﻋﺪﺍﺩ

ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺖ

 86ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﻔﺖ در ﺑﻮرس
ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺍﻣﺮﻭﺯ )ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ
ﺳــﺒﻚ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺷــﻔﺎﻑ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻳﺴﻚ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻛﻤﺘﺮ
ﻣﻰﺷﻮﺩ؛ ﻟﺬﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺭﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﺗﻼﺵ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ
ﺍﻣــﺎ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ.
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ  9ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎﻡ ﺳﺒﻚ ،ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺭ
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﻳﻨﮓ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻧﻔﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻋﺮﺿــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧــﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻣﺸــﺨﺺ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ) 31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ( ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺳــﺒﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴــﻴﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻴﺎﻥ  -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ
ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ،ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﭼﺮﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸــﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ
ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻰ
ﻭ ﻓﻌﻠﻰ ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ :ﻛﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ
ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺷﻴﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺷــﻔﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ،ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻯ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺷــﻔﺎﻑ ﻭ ﺭﻳﺴــﻚ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭ ﻛﻤﺘﺮ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ
ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥﭼﻨﺎﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺸــﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﺖ،
ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺸــﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﻯ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺯﻣﻴﻨــﻰ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺗﺎ
 1000ﺑﺸــﻜﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ
ﻛﻮﭼﻚ ﺣﻤﻞ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻮﺭﺱ ﺻﻮﺭﺕﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺑــﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛــﺮﺩﻩ ﺗﺎ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺭﺯﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻯ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﻴﺎﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺧﻴﺮ؛
ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﺒﻠﻎ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻭﺩ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻗﻄﻌﺎً .ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻗﺒﻠﻰ
ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻳﺴــﻚ
ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﻫﺎ ،ﺷــﻴﻮﻩ ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺸﺨﺺ
ﻭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﻳﻚ ﺷــﻴﻮﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ،
ﻧﻪﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ.

aftab.yz@gmail.com

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﻀﺎﻳﻰ ،ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻴﻄﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ،ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﻳﺮﻭﺯ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺍﻯ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﻣﺴــﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻥ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺷــﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ

ﺧﺒﺮ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﻮﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ٣ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺩﺑﻴﺮ ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳــﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﻮﺍ
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺯﺍﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ  167ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ
ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﺪ،
ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ  3ﺑﻪ  5ﺳﺎﻝ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻪ ﺗﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ  186ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ
ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴــﺎﺏ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺍﻋــﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ،
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻗﺎﻃــﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺳﺘﺎﺩ،
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺯ ﺗﺒﺼﺮﻩ
 10ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻝ  97ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑــﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ 98
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺯﺍﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ
ﺍﺳــﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻳﻚ
ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨــﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴــﻞ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻨﺼﺮﻑ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴــﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﻖ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪﻫﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﮔﺎﺯ ،ﺑﺮﻕ ﻭ ...ﻣﺸﺮﻭﻁ
ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ
ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﻔﺘﺪ.
ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ،ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ
ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻣﻜﺚ

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

ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ،ﺑﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ .ﭘﻴﺶ ﺗﺮ »ﺟﻮﺍﺩ ﺟﺎﻭﻳﺪﻧﻴﺎ«
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ،ﺍﺯ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ
 100ﺣﺴــﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ
ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺟﺎﻭﻳﺪﻧﻴﺎ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺪﻭﺩﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﻭﺩ  300ﻓﻘﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ،
ﺣﺪﻭﺩ  100ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺴﻜﻦ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ

ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷــﻰ ﻣﻮﺑﺎﻳــﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ  86ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺶ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  100ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷــﻰ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻛﺎﻫﺶ  86ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻃﻰ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺩ
43ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  975ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﮔﻮﺷــﻰ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﻤﺮﻙ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ  1397ﺍﺯ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭ
ﭼﻴﻦ ،ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ ﻭ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺑﻮﺩﻩ ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﻣﺴــﺎﻝ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻮﺷﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻋﺮﺑﻰ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣــﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 11ﻣﺎﻫﻪ
ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻛــﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
319ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﻯ ﮔﻮﺷﻰ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی:اﻧﺴﺪادﺣﺴﺎبﻫﺎیﺑﺎﻧﮑﯽﺑﻪدﺳﺘﻮرﻣﻘﺎمﻗﻀﺎﯾﯽاﺳﺖ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ :ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﻘﻒ ﻭ ﻛﻒ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء.
ﺳــﻴﺪ ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺴــﻜﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ
ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﺟﺎﺭﻩﺑﻬﺎ،
ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺁﻥ ﻃــﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ
ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ
ﺑــﺎ ﺍﻫﺮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﺮﺍﻥ ﺑﻰ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﻭﺭﻭﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻭ ﻛﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺮﺥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻗــﻮﺕ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﻚﻫﺎﻯ ﻳﻚ
ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺷﺪﻥ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

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

ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﺩﺭ ﻃــﺮﺡ ﻣﺬﻛــﻮﺭ
ﺳــﺎﺯﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺿﻪ
ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﺖ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﻼ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺸﻴﻦﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺁﻥ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻮﻝ ﻣــﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑــﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺍﺳــﺖ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﻤــﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ..

ﺍﺟﺎﺭﻩﺑﻬﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻃــﺮﺡ ﻗﺪﻣﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﻃﻰ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ
ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ﻓﺼﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺴﺮﺕ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺳﺎﻝ  ،84ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ
ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻧﺮﺥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻠﻰ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﮔﺎﻡﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ  96ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻕ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳــﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﮔﻮﺵ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ )  ( 97ﻋﺒﺎﺱ
ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﺑﻪ ﺍﺳــﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻘﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﻚ ﺳــﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ،ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

رﯾﺸﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد؟

ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای دور زدن ﻗﺎﻧﻮن

ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳــﻘﻒ ﻭ ﻛﻒ ﺑﺮﺍﻯ

ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮح ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻭ ﺍﺳــﺘﻴﻼﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﺳﺖ.
ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ،
ﻣﻮﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ؛ ﻛﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ
ﺻﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﻮﺩ؛ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﻖ
ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮع اﺳﺖ

ﺣﻮﺭﻯ ﺻﺒﺎﻳﻰ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺣﻘــﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳــﻮﺩﺟﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﻯ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸــﻲ ﺩﺭ
ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻧﺮﺥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎء ﻳﺎ ﺧﺮﻳــﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ
ﺍﻳﻔﺎء ﻛﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ،ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺴــﻜﻦ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺟﺪﻯ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﻜﻦ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺒﺎﺏ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺠﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،ﺩﻳﮕــﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺷــﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒــﻮﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺍﺟﺎﺭﻩﺑﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻳﻢ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺣﺒﺎﺏ ﻛﺎﺫﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺍﻯ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ
ﻭ ﻣﻮﺟﺮﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﻭﺳــﻮﺍﺱ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺍﺧﻴﺮﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺍﻥ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻨﺠﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﻯ
ﭘﻮﻝ ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﺍﮔﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮﺍﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺟﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺑﻴﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳــﺘﻨﻜﺎﻑ
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻚ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺑﺎﺷــﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻮﺟﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻗﻊ
ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺪﺩ  10ﺗﺎ  15ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.

ﻫﻤﺘﻰ:

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ۶۰درﺻﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﻭﺩ
6ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔــﺖ :ﺣﺪﻭﺩ
3ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﻝ
 98ﺣــﺪﻭﺩ  18.7ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺭﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﻰ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺭﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ

ﻭ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ
ﺍﺭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺩﻫﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺻــﺪﻭﺭ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ
ﺳﺎﻝ  98ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ اﻋﺘﺒﺎر ارزﻫﺎی رﻣﺰدار را
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺒِﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻛﻮﻳﻦ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ،ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺍﺭﻭﭘــﺎ ) (ECBﺩﺭ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺧــﻮﺩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻛــﻪ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫــﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛــﻪ ﺑﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ »ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺭﻣﺰﺍﺭﺯ :ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ« ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪﻩ،
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑــﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﺭﺯﻫﺎﻯ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳــﻦ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺻﺮﺍﺣﺘــﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ
ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨــﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ

ﻭ ﺳــﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻥﻫــﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﻘﺶ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳــﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ
ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼــﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﻴﻤــﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﻧﻮﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻸ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﺜــﻞ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻳــﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﭘــﻮﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗــﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥﻫــﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.

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

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

اﺣﺘﻤﺎلﮐﺎﻫﺶﺑﯿﺸﺘﺮﻗﯿﻤﺖﺳﮑﻪ
در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻃﻼ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ
ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  265ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺠﺎﺭﺕﻧﻴﻮﺯ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺘﻰﺁﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻃﻼ ﻭ ﺳــﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ
ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﻓﺮﻭﻛﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﺭﻓﻊ
ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﻨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﻭ ﺳــﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ،ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ
ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  265ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ) ﺩﻳﺮﻭﺯ ( ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  500ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﻫﺮ ﮔﺮﻡ ﻃﻼﻯ  18ﻋﻴﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ

ﺑﻪ 32ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﻯ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻃﻼ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﺗﺎﻕ
ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻜﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ
ﻗﺪﻳﻢ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  640ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  710ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﻧﻴﻢ ﺳــﻜﻪ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  625ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ،
ﺭﺑﻊ ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  700ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﻜﻪﻫﺎﻯ
ﮔﺮﻣﻰ  995ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﺜﻘﺎﻝ
ﻃﻼ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  823ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﮔﺮﻡ
ﻃﻼﻯ  18ﻋﻴﺎﺭ  420ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺳﻘﻮط ﻋﺠﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و ﯾﻮرو در ﺑﺎزار
ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﺩﻳﺮﻭﺯ )ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ( ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺑــﺎ ﺣﺪﻭﺩ  800ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺑــﻪ  13ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
800ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺎ  700ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ
 15ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  700ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴﻨﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺩﻳﺮﻭﺯ،
ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺰﻭﻟﻰ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻫﺎﻯ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷــﺘﺎﺏ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻄــﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺍﺭﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓــﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧــﺎﻝ  13ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  13ﻭ

 40ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ،ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻫﺮ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ
ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ  13ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  800ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻮﺭﻭ
ﺭﺍ  15ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  700ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻬﺎﻯ ﻫﺮ ﻳﻮﺭﻭ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ
 16ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  422ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫــﺮ ﺩﻻﺭ  14ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 597ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ
ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻫــﺎﻯ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺯ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺎﺳــﺦ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻛﻮﺭﻭﺵ ﻛﺮﻡ ﭘﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻰ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺳﺘﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﺑﺤﺚ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ،
ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻭ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ
ﻗﺴــﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛90ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺼﺮﻑ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑــﻪ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﻭ
ﮔﺎﺯﺧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳــﺎﻟﻦﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷــﻰ،
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﻣﺪﺍﺭﺱ ،ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ
ﺁﺏ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻗﺎﻯ

ﻭﺯﻳﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﻫﻢ
ﻛﺮﺩ .ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ:
ﺳﻮﺍﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﻗﺎﻧﻊ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ
ﻧﻤﻰﺷﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺻﺮﻑ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5461
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ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

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

ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺮ

ﻧﻘﺪ ﻓﻴﻠﻢ

دزدان ﺮو ﮕﺎه
ﯾﺎ ﺎ ﻮاده ﭘﺮ ﺤﺒ !
ﻧﻮﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎﺭ

ﺑــﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻓﻴﻠــﻢ ﺩﺯﺩﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ) (Shopliftersﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻴﺮﻭﻛﺎﺯﻭ ﻛﻮﺭﺋﻴﺪﺍ
) (Hirokazu Kore-edaﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ.
ﺍﻳــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻛــﻦ  2018ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣــﺎﻭﻯ ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ-
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳﺨﺖ ﻭ
ﺩﺷــﻮﺍﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸــﻴﻦ
ﺷﻬﺮ؛ ﺷﻬﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ
ﻭ ﻣﺪﺭﻧﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺍﻭﺳﺎﻣﻮ) (Osamuﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻧﻮﺑﻮﻳﻮ )(Nobuyo
ﺩﺭ ﻳــﻚ ﺧﺎﻧــﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮﺷــﺎﻥ،
ﺷــﻮﺗﺎ ) ،(shotaﺧﻮﺍﻫﺮ ﺯﻧﺶ ﺁﻛــﻰ ) (Akiﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﻭ ﺷــﻮﻫﺮ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﻭ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭘﻴﮕﻴــﺮ ﺗﻼﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎﻅ ﻣــﺎﺩﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﺎﻥ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭﺳــﺎﻣﻮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ
ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻭﺍژﻩ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﺷــﻮﺗﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫــﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻪ ﺩﺯﺩﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺩﻟﮕﺮﻣﻰ ﻭ ﺩﻟﺨﻮﺷــﻰ
ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﻰ
ﺭﺍ ﻏــﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬــﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻨــﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ
ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﺳــﺨﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﻭ
ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳــﺖ؛ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭ
ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﺎﺷﻰ.
ﻋﻨﺼــﺮ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑــﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸــﻜﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
ﻓــﺮﺩﻯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺩﺍﻥ ،ﺑــﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻰ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﻳﻰ
ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳــﺨﺖ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺨﻔﻰ ﺍﺯ
ﺩﻳــﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻟﺬﺕِ ﺯﻳﺴــﺘﻦ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ!
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺷــﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ
ﻭ ﺩﻡ ﺩﺳــﺘﻰ ،ﺩﺭ ﺟﻤــﻊ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴــﻰ ﺍﺯ ﻟﺰﻭﻡ
ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ
ﻣــﻰ ﺩﻫــﺪ .ﮔﻮﻳــﻰ ﺁﻥ ﺩﺧﺘــﺮ ﺑﭽــﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺷــﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻜــﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺯﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ؛ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﺴــﺎﺱ
ﺷــﺮﻡ ﻭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪ
ﺭﺍ ﻛــﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﻮﺍﻫــﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﺭﮔﻴﺮ
ﺩﺯﺩﻯ ﻭ ﻋﻮﺍﻗــﺐ ﺁﻥ ﻛﻨــﺪ .ﻣﺤﺒــﺖ ﺩﺭﻭﻥ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴــﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﮔﺎﻫــﻰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــﺪﻥ
ﺩﺭ ﺑﻴــﻦ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﺧــﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﻭﺭ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺯ ﻟﺬﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺨﺼﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﻓﺪﺍﻯ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ
 ﮔﺮﭼــﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﺷــﻮﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﭼﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﮔﻮﻳﻰ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺴــﺒﺖ ﻫﺎﻯ
ﺧﻮﻧﻰ ﻣــﻰ ﺭﻭﺩ .ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺳــﺎﺩﻩ ،ﺑﻰ ﺗﻜﻠﻒ ﻭ
ﺭﺍﺣﺘﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ
ِ
ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﻮﻯ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻓﺮﺍ ِﺩ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻰ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺒــﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳــﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻛﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﻭ ﺩﺷــﻮﺍﺭﻯ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻋﺸــﻖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺯﻳﺴــﺘﻦ ،ﺩﺭ ﺑﻴﻦ
ِ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ﮔﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ِ
ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺣﺘــﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺍﻳــﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ؛ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﻴــﺎﻥ ﺁﻥ ﻫــﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﭘﺴــﺮ ﺑﭽﻪ
)ﺷــﻮﺗﺎ( ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺳﺎﻣﻮ
ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﻣﻰ ﮔﻴــﺮﺩ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭﭘﺪﺭ
ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

» ﺮی ﯿ

و ﯿ « در اروﭘﺎ

ﺑــﺎ ﺍﻣﻀــﺎﻯ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻛﻦ ،ﻳــﻚ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣــﻖ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ
ﺟﺪﻳﺪ ﺳــﻌﻴﺪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳــﻦ» ،ﻣﺘــﺮﻯ ﺷــﻴﺶﻭﻧﻴﻢ« ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺳــﻌﻴﺪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻰﻭﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺳــﻴﻤﺮﻍ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﻯ ﭘﺮﺩﻩ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ 25ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺴﺐ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑــﻪ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠــﻢ ﻏﻴﺮﻛﻤﺪﻯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳــﻴﻨﻤﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺮﻳﻪ ﺍﺳــﻜﺮﻳﻦ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ »ﻭﺍﻳﻠﺪ ﺑﺎﻧﭻ« ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ
ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻛﻦ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ.

دن

ﻮ ﯽ در »دروغ«

ﺍﻓﺸــﻴﻦ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺍﺻﻠﻰ ﻧﻤﺎﻳﺶ »ﺩﺭﻭﻍ« ﺑــﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺁﺭﻳﺎﻥ
ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ
ﻻﺩﻥ ﻣﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤــﻊ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍﺳــﺎﻣﻰ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ »ﺩﺭﻭﻍ«
ﻛﻪ ﻣﺘــﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﻓﻠﻮﺭﻳﺎﻥ ﺯﻟﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺯﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.

ﺟﻤ ﯿﺪی در »دو زﯾ

«

ﺑﺎ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻓﻴﻠﻢ
ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ »ﺩﻭﺯﻳﺴــﺖ«  ،ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻤﺸﻴﺪﻯ
ﺑــﻪ ﺟﻤــﻊ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪ.
ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻤﺸــﻴﺪﻯ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ
ﺍﻳــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻰ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺟﻮﺍﺩ
ﻋﺰﺗﻰ ،ﻫﺎﺩﻯ ﺣﺠﺎﺯﻯ ﻓﺮ ،ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﭘﺴــﻴﺎﻧﻰ،
ﺑــﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺍﻟﻬــﺎﻡ ﺍﺧــﻮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮﺭ ﻣﺎﻧﻰ
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺳــﻌﻴﺪ ﭘﻮﺭﺻﻤﻴﻤﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ
»ﺩﻭﺯﻳﺴﺖ« ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ» .ﺩﻭﺯﻳﺴﺖ«
ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﭘﺮﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺳــﺖ» .ﺩﻭﺯﻳﺴــﺖ« ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳﻌﻴﺪ
ﺧﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﺯﻭ ﻧﻴﻚﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ »ﻟﻮﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ«
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ:ﺣﻤﻴﺪ :ﺩﻭﺯﻳﺴﺘﻪ ﺩﻳﮕﻪ،
ﻧﺮﻩ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﻛﻪ ،ﻣﻴﺮﻩ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻟﻪ ﻣﻴﺸﻪ.

ﮐ

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

ﺑﺎزی در ﻮﯾﺰﯾﻮن را دو

ﻧﺪﺍ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻠﻰ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻟﻴﻼ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝ »ﺑﺮﺍﺩﺭﺟﺎﻥ«
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺁﻫﻨﺞ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ
ﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﻰﺭﻭﺩ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺨﺘﻰﻫﺎﻯ ﺍﻳﻔﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﮔﻔﺖ :ﻟﻴﻼ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﻟﻴﻼ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎﻟﺸــﻰ ،ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺧﻮﻧــﻰ ﺧﻮﺩ ،ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻧﺰﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺰﺭگ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﺑﮕﻴــﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳــﺨﺖ ﺗﻼﺵ
ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺩﻡﻫــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﻦ
ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻠﺢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﻢ »ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ«
ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﻢ
ﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﺍ
ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺳﺮﻳﺎﻝ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺁﻥ  40ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ

ﺪا

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻜﺎﻧﺲﻫﺎﻯ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ
ﺭﺍﻛﻮﺭﺩ ﺣﺴﻰ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻛﻮﺭﺩ ﺣﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ،
ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻠﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺼﻪ ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻳﺎﻝ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ
ﭼﻨﺪ ﻗﺼﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺮﻳﺎﻝ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﻗﺼﻪ
»ﺑﺮﺍﺩﺭﺟﺎﻥ« ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻗﺼﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﺘﺎﺑﺰﺩﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﺩﻛﺘﺮﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ:

ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺷــﺪ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ
ﻣﺎﻩ ﺍﺧﻴﺮﺍ ً ﺣﻜﻢ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﻭ ﺻﺒﺢ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  30ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒــﺮﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺩﺍﺭﻭﻏﻪ ﺯﺍﺩﻩ )ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ( ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺭﺑﺎﺑﻰ )ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩ .ﺍﻭ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺟﻠﺴــﻪ ﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ
ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ
ﻃﺒــﻖ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻧﺸــﺪﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻴﻢ .ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷــﺎﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺷﻌﺎﺭﻯ ﻫﺴﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺷــﺪ ،ﺿﻤــﻦ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣــﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗــﻼﺵ ﻛﻨﻴــﻢ ﺑﺎ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺁﻣــﺎﺭ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ .ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﻃﺒﻌﺎً ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﺸــﺎﻥ
ﻣﻰ ﺩﻫﻴﻢ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻳﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺸﻦ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻇﻠﻢ
ﺷــﻮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﺴﺘﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﺭﻭﺩ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗــﺎﺯﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﻓﻌ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷــﻤﺎ
ﻫﺴــﺘﻢ .ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺳﻨﻰ
ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻮﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛﻤﻚ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﺪﺩ ﺻﻨﻮﻑ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺍﺯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺭﺗﺸــﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻋﻘﺐ ﻧﺸــﻴﻨﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﺮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺑﺴﺘﮕﻰ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩﺵ ﺑﺤﺚ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ
ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﺭﻭﺯ
ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ

ﻞﻃ ﺑ آ

ﻓﻴﻠﻢ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺍﺯ
ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻭ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﻰ ﻭ
ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻓﺠﺮ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ
ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﺘﺎﺑﺰﺩﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰﻯ
ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺭﻭﻳﻪﺍﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻳﺰﺩ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻯ ﻧﺸــﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ
ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﺎ
ﻛﻨﻢ .ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ  ﺍﻳــﺮﺍﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻛﻨــﻢ ﻭﻟــﻰ ﻣﻴﺴــﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻴﻠﻰ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻒ
ﻧﺸــﺪ ﻭ ﻃﺒﻌﺎً ﻭﻗﺘﻰ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ
ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﺧﺮﻭﺟﻰ
ﺻﺎﺩﺭ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯﺷﻮﻧﺪ،ﻣﺸﺨﺺﻣﻰﺷﻮﺩ  ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺮ
ﺩﺭ
ﻛﻪ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩﺍﻯ ﺣﺬﻑ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ
ﻳﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﭼﻮﻥ
ﻛﻨﺪ
ﺩﻳﮕــﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩ
ﻛﻨــﺪ .ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ
ﺗﺎﺛﻴــﺮ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻓﺠﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻯ ﻣﺎ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻛﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻴﻠﻢﻫــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺗــﺎ ﺁﻧﭽــﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻣﻰﻛﻨــﻢ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﺎﻓﻴــﺎﻯ ﭘﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﺁﻳﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﺩﺍﺭﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮﺩ
ﺳﺒﺐ ﻓﻴﻠﻢ ﺳــﻮﺯﻯ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ
ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺸــﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ:
ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳــﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﻧﻈــﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎگﻫﺎﻳــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻌــﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﻯ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺍﺻﻮﻻً ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺒﻌﺎً ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺩﻭ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩﺍﻡ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﻤﻰﺗﺎﺑﺪ.
ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷــﻮﺩ
ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ .ﺭﻳﻴﺲ
ﭼــﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﻫﺪ؟
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﭙﺎﻧﺴــﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﻜﻮﻙ
ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻓﺠــﺮ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺿــﺎ ﻣﻴﺮﻛﺮﻳﻤــﻰ ﮔﻔﺘﻪ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺻﺤﺒﺖ
ﺍﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ،
ﻛﻨﻴــﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺸﻨﺎﺳــﻴﻢ .ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺁﻥ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺜ ً
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  45ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ
ﻼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻨﻜﻪ

د ﻮن ر ﯿﺪ

ﺁﻟﻦ ﺩﻟﻮﻥ ﺳــﺘﺎﺭﻩ  83ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻳﺶ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﺨﻞ ﻃﻼﻯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻛﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﺩﻟﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻟﻮﭼﻴﻨــﻮ ﻭﻳﺴــﻜﻮﻧﺘﻰ ،ژﺍﻥ ﭘﻴﺮ ﻣﻠﻮﻳﻞ ،ﻣﻴﻜﻞ ﺁﻧﺠﻠــﻮ ﺁﻧﺘﻮﻧﻴﻮﻧﻰ،
ﺟﻮﺯﻑ ﻟﻮﺯﻯ ﻭ ﺭﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﺷــﻚ ﻣﻰ ﺭﻳﺨﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻧﻮﺷﻜﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮﺩ .ﺁﻟــﻦ ﺩﻟﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﺍﺧﻴﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻣﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺳﺘﺎﺭﻩ »ﺳﺎﻣﻮﺭﺍﻳﻰ« ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﺩﺭ ﺻــﺪﺍﻯ ﺍﺵ ﻣﻮﺝ ﻣﻰ ﺯﺩ ﺍﻳﻦ
ﺟﻤﻼﺕ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ
ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻯ ﺍﻡ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻦ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻣﺸــﺐ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ
ﻛﻨــﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺍﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ  62ﺳــﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻰ
ﺩﺍﻧﻢ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺻﺒــﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺗﻠﻪﺭﻳﭙﻮﺭﺕ ،ﺩﻟﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﻣﻰ ﺍﺷــﻨﺎﻳﺪﺭ ﻭ
ﻣﻴــﺮﻯ ﺩﺍﺭﻙ  2ﻫﻤﺒﺎﺯﻳﺶ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺩﺍﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺩ.

»ﺟﺎن وﯾﮏ« ﺻﺪر ﯿ

ﺪ

»ﺟــﺎﻥ ﻭﻳﻚ  «3ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ  57ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﻛﺮﺍﻧﺶ ﻓﻴﻠﻢ »ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﻳﺎﻥ :ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻯ« ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻛﺲ ﺁﻓﻴﺲ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩ .ﺍﻛﺸــﻦ »ﺟﺎﻥ ﻭﻳــﻚ  -3پ ﺍﺭﺍﺑﻠﻮﻡ« ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻯ
ﻛﻴﺎﻧﻮ ﺭﻳﻮﺯ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ  3850ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ  3ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻛﺮﺍﻧﺶ  57ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﺎﺝ ﺑﺎﻛﺲ ﺁﻓﻴﺲ ﺍﺯ ﺳــﺮ »ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﻳﺎﻥ:
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﻯ« ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﻓﻴﻠﻢ »ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﻮﻳﺎﻥ« ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺎﺭﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻛﺮﺍﻧﺶ  29/4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺵ
ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﻛﺲ ﺁﻓﻴﺲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷــﻮﺩ» .ﭘﺎﺭﺍﺑﻠﻮﻡ« ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻛﺸــﻦ »ﺟﺎﻥ ﻭﻳﻚ« ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎﺭ ﺳــﺎﻝ  2014ﺭﺍﻫﻰ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﺷــﺪ ﻭ  14/4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ
 3ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴــﻪﺍﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺮﺩ .ﻗﺴــﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺟﺎﻥ ﻭﻳﻚ :ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ« ﻛﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ  30/4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻻﺭ ﺩﺭ  3ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻛﺮﺍﻧﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ» .ﭘﺎﺭﺍﺑﻠﻮﻡ« ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺭﺩﻩ  Rﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺑﺎﻛﺲ
ﺁﻓﻴــﺲ ﺟﺎﻯ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﻳﺘﻰ» ،ﺟﺎﻥ
ﻭﻳــﻚ  «3ﻛﻪ ﺑــﺎ ﻧﻘﺪﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﺪﻩ ،ﺩﺭ
ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﻇﺎﻫﺮ ﺷــﺪ ﻭ  35ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﺍﻻﺟﻞ  45ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮﺩ ،ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﭘﺎﺳــﺦ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻴﻠﻢ »ﺭﺣﻤﺎﻥ
 «1400ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼــﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻯ ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ
ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﻛﺴــﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ
ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﭼﻮﻥ
ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﭘﻼﻥ ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻰ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺗﺨﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺪ.
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻭ ﺍﺭﺯﺷــﻴﺎﺑﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ
ﺷــﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳــﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺚ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ
ﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷــﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺣﺘﻤﺎً
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳــﺰﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺭﺍ ﺭﺻﺪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﻤﻜﺎﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ
ﻧﻤﺎﻳﺶﻛﻪﻗﻮﺍﻧﻴﻦﺁﻧﻬﺎﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪﻗﺒﻞﺍﺯﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰﺷﺪﻥ
ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ
ﺭﺥ ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﻳــﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺩﻏﺎﻣﻬﺎﻳﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﻳﻮﻡﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﺧﻮﺩﺳــﺮﺍﻧﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻰ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪﺭﻭﺯ ﻛﺮﺩ .ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ
ﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮﻭﺷــﻰ ﻭ ﺍﻧﺤﺼــﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻨﻮﻉ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ
ﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ "ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ" ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻓﻴﻠﻢﻫــﺎ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗــﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﻮ ﻮ ﻮﮔﯽ درﺑﺎره ﺑﺤﺮان ﻮﯾ
ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﻣﺎﺭ ﺑﺎﺯﻯ" ﺑﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺩﺷﺘﻰ ﺍﺯ  23ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ
ﺳﺎﻋﺖ  20ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﻤﻨﺪﺭﻳﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺭﻭﻯ
ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺩﺷﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﻣﺎﺭ ﺑﺎﺯﻯ" ﮔﻔﺖ:
ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻭ ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮ ﺑــﺎ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻜﺮﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺮﺩﻯ ﻛﻪ
ﺳــﻨﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺯﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ
ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺳﻴﺮ ﻭ ﻣﻘﻠﻮﺏ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﻣﺎﺭ ﺑﺎﺯﻯ" ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻓﻀــﺎﻯ ﻛﻤﺪﻯ ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﻰ ﺟــﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﻃﻰ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ،ﺗﻤﺎﺷــﺎﮔﺮ ﻣﻰﺧﻨﺪﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻠﺦ ﻣﻰﺍﻧﺪﻳﺸــﺪ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺳــﺒﻚ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ
ﻳﻚ ﺩﻭﺋﺖ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮﮔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻣﻴﻨﻰﻣﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﺩﻩﺍﻯ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻨﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﻛﺎﺭﮔــﺮﺩﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﺑﻼﻓﻴﮕﻮﺭﺍ" ﺩﺭ
ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳــﺶ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﻣﺎﺭ ﺑــﺎﺯﻯ" ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺳــﻴﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻨﺖ ﻭ
ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﮔﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻳﻢ.

ﺮت راﯾﮕﺎن اﺻ ﺎ ﯽ

ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑــﺎﻍ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺐﻫﺎ ﺩﺭ
ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ
ﻛﻨﺴــﺮﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
 31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ
ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻔﺮﻩ
ﺍﻓﻄﺎﺭﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﭘﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻬﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺎ ر ﻋﻘﯿ ﯽ در

ﺎﺑﺎد

ﺳــﺎﻻﺭ ﻋﻘﻴﻠــﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  16ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺷﻬﺮ
ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻬﺮ ،ﻋﻘﻴﻠﻰ ﺑــﺎ ﺭﭘﺮﺗﻮﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡﻫﺎ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﺪﻩﺍﺵ ،ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ
ﻭ ﺷﺒﻰ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻧﮕﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﻯ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻟﻴﻞ
ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﮕــﺮﻯ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﮔﻔــﺖ:
ﻭﺍﻗﻌﻴــﺖ ﺍﻣــﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﺶ ﻭﺳــﻮﺍﺱ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺭ
ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻡ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺳــﻮﺍﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻭ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻜﻨــﻢ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻯ ﻃﻰ ﺳــﺎﻝ ﺟﺪﻳــﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗــﻰ ﻛﻢ ﻛﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ
ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺍﻛــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻡ .ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﻴﻠﻢ "ﻛﺮﻭﻛﻮﺩﻳﻞ" ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧــﻰ "ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺎﻭﺭﻯ" ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ "ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ" ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻳﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﻰ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﻢ "ﭼﺮﺍﻍﻫﺎﻯ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ"
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﻯ:

و ﻮاس زﯾﺎدی در ا

ﻧﻴﻤــﺮﻭﺯ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻛــﺮﺩ :ﻧﻘﺶ
ﺳــﺨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺟﺬﺍﺑﻰ
ﻛﻪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﺪﻭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻧﻴﻤــﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻘﺸﻰ ﻧﺒﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷــﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴــﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺛﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺩ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻥ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺭﻳﺒﺎﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺘﻰ
ﺍﺳــﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ

ﺎب ﻘ

دارم

ﮔﭗ ﻭ ﮔﻔــﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﻭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ .ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﻧﻘﺸــﻰ
ﻛﻪ ﺑــﺎﺯﻯ ﻛــﺮﺩﻡ ﺗــﺎ ﺣﺪﻯ
ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴــﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜــﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ
ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻳﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ
ﻫــﻮﺵ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﻴﺸــﻪ

ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ ﻳﻚ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ
ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻗﺴــﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
»ﻧﻴﻤــﺮﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗــﺎﺕ« ﺟﺬﺍﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺖ.
ﻣﻬﺪﻭﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ
ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧــﻮﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺩ ﺧﻮﻥ
ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻣــﺎﻥ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
ﻧﻴﻤﺮﻭﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ
ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻭ ﻣﻦ
ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻰ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻡ
ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺮﺩﻡ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ 88318556-88318555 :ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ3000141427 :
ﺑﺎﻧﻚ

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

ﻗﺮﻋﻪﻛﺸــﻰ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ
»ﺍُﻣﻴﺪ ﺁﻳﻨــﺪﻩ« ،ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖﻭﻧﻬﻢ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ  ،1398ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺭﺅﺳــﺎﻯ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻳﻨﺪﻩ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺎﻧــﻚ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ،ﻛﻪ
ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫــﻢ ﺍﺳــﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ 1397
ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﻰﻭﻳﻜﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﻣﺎﻩ
ﺳــﺎﻝ  ،1398ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺷــﺖ؛ ﺗﻌــﺪﺍﺩ
) 1.303ﻳﻚﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪﻭﺳــﻪ(
ﻧﻔــﺮ ،ﻭﺍﺟــﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﺭ
ﻗﺮﻋﻪﻛﺸــﻰ ،ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺟﻮﺍﻳﺰ
ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ
ﭘﺲﺍﻧــﺪﺍﺯ »ﺍُﻣﻴــﺪ ﺁﻳﻨــﺪﻩ« ،ﺷــﺎﻣﻞ:
)ﻳــﻚ( ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﺒﻠــﺖ) ،ﺩﻩ( ﺟﺎﻳــﺰﻩ
)ﭘﻨــﺞ( ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟــﻰ ﻭ )ﻳﻚﺻــﺪ(
ﺟﺎﻳــﺰﻩ )ﻳــﻚ( ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟــﻰ ﺑﻮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸــﻰ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻠﻴﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖﺧﺎﻧــﻰ ،ﺑﺮﻧــﺪﻩ )ﻳﻚ( ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺒﻠــﺖ؛ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺷــﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ؛ )ﺩﻩ( ﺑﺮﻧــﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ )ﭘﻨﺞ(
ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻧﻴــﺰ؛ ﺧﺎﻧﻢﻫــﺎ :ﻧﻌﻴﻤﻪ
ﻛﺎﺗﺐ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ،ﺍﺳــﻤﺎء ﺍﺧــﻮﺍﻥ ﮔﻼﺑﻰ،
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺪﻟــﻰ ،ﭘﺮﻳﺎ ﺣﻴــﺪﺭﻯ ،ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ
ﺍﻓﺸــﺎﺭﻯ ،ﺑﻰﺑــﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻮﺳــﻮﻯ،
ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ ﻛﻴﻮﺍﻧﻰ ﻭ ﻏﺰﻝ ﻗﺮﺷــﻰ
ﻭ ﺁﻗﺎﻳــﺎﻥ :ﻋﻠﻰ ﻣــﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﻧﻴﻤﺎ ﻧﻮﺫﺭﻯ
ﺑﻮﺩﻧــﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ؛ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ
»ﺍُﻣﻴــﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ« ،ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ »ﻧﻬﺎﻝ
ﺁﻳﻨﺪﻩ« ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻯ
ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ،ﺩﺭ ﺍﺳــﻔﻨﺪﻣﺎﻩ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ »ﺳﺒﺰﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ« ﺩﺭ
ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ،ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ
ﻋﻜﺴﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳــﺒﺰﻩﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﻔﺮﻩ
ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﺧﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻧﻴﺰ ،ﺷﺮﻛﺖ
ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﻳﺸــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻦ »ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ
ﺭﻭﺷــﻦ« ،ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣــﻮﺯﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﻫﺪﻳــﻪ 300.000
)ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻟﻰ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ؛ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉ
ﺍﺯ ﺍﺳــﺎﻣﻰ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺗﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﻧﻚ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.ba24 .irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

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

ﺑﺎﻧﻚﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑــﺎ ﻫــﺪﻑ ﺗﺴــﻬﻴﻞ
ﻣﺒــﺎﺩﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻭ ﺑــﺎ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ
ﺁﺳــﺎﻥ ﻭ ﺳــﺮﻳﻊ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳــﺖ.ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ،
ﺧﺴــﺮﻭ ﺭﻓﻴﻌــﻰ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ
ﻣﺪﻳــﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻚﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ ﺿﻤﻦ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ،ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ )ﺷــﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ/ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ،ﺣﺴــﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ
ﻳــﺎ ﺗﻌﻬــﺪﺍﺕ ،ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻛﺴــﻮﺭ
ﻭﺟﻪﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ( ،ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺗﻌﻬــﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ )ﮔﻤﺮﻛــﻰ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ،
ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻧﻈﺎﻡﻭﻇﻴﻔﻪ ،ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ( ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑــﺎ ﺻــﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ
ﻳــﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ،ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳــﻮﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ،
ﺑــﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ،ﺗﻌﻬــﺪ ﻭ ﺿﻤﺎﻧــﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺫﻯﻧﻔﻊ
)ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ( ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺑــﻪ ﻭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺷﻮﺩ.ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺷــﻌﺒﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  82890ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻈﺮﻫــﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧــﻚ ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 www.bpi.irﺁﻣــﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ
ﻭ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣــﻰ
ﺍﺳﺖ.

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

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
»ﺑــﺎﻡ« ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
»ﺑﺎﻡ« ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺳــﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺵ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ ،ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺳــﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  535ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺟﺬﺏ ﻛﻨﺪ.ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
ﻛــﻪ ﻣﻰ ﺗــﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺷــﻌﺒﻪ ﺗﻤﺎﻡ
ﻋﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ».ﺑﺎﻡ«
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ،ﻭﻳﺪﺋﻮ »ﺑــﺎﻡ« ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻪ
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ »ﭘﺎﻳﺎ« ﻭ »ﺳﺎﺗﻨﺎ« ﺍﺯ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ».ﺑﺎﻡ« ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑــﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﺶ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
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ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺗﻴﺘﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:

 -1549ﺗﺤﺮﻳــﻢ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻮﺁﻭﻯ ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳــﻂ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳــﻚ ﺟﻨﮓ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗــﻰ ﺑﺰﺭگ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣــﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫــﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻗــﺪﺭﺕ ﭼﻴﻦ
ﻓﺮﺍﺗــﺮ ﺍﺯ ﻗــﺪﺭﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳــﺖ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﺴــﺘﺪ .ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺵ ﻣــﺎ ﻫﻢ ﺯﻭﺩﺗﺮﻫﺎ
ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﺟﻨــﺎﺱ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ
ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﺸــﻮﻧﺪ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﻪ ﺣــﺎﻝ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ(2/27) .
 -1621ﻗﻴﻤــﺖ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺎﻻﻫــﺎ ﻭ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺣﺒﺎﺑﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﺣﺒﺎﺑﻰ ﻭ ﮔﺰﺍﻑ
ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﺳﺨﺘﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ(2/27) .
 -1206ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭﭼﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺮﻑ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪﺳﻮﺍﺭﻯ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟ )(2/27
 -1158ﺁﻗﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ! ﻋﺎﺩﻯ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻣــﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﻳــﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺣــﻖ ﻭ ﻋﺎﺩﻯ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳــﻴﻢ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺟﻬــﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧــﺎﻥ ﺩﻻﻝﻫﺎ ﻭ
ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ(2/27) .
 -1151ﺁﻳــﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴــﺎﺕ ﺑــﺮ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺍﻃﻼﻉ
ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺻﺎﺣﺒــﺎﻥ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﭘﺎﺳــﺎژ  5ﻃﺒﻘﻪ
ﭘﺎﺳــﺎژ  ...ﺩﺭ ﭼﻬــﺎﺭﺭﺍﻩ ﮔﻠﻮﺑﻨــﺪﻙ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫــﺎ ﺍﺯ
ﻣﺴــﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻃﻼﻉ
ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ )(2/27
 -1117ﺑــﺮ ﻛﺴــﻰ ﭘﻮﺷــﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﺑــﺮﺍﺕ ﻳﻜﻪ ﺗــﺎﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑــﻮﺩ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻳــﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺟــﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﻰﺭﺳــﻴﺪ ﻭ
ﻣﺪﺗﻬــﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸــﻴﺪ .ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺨﺎﺑــﺮﺍﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺑــﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﻴﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸــﺘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﻟﺬﺍ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺭﻗﻴﺐ
ﭘﻴــﺪﺍ ﻧﻜﻨــﺪ ﺩﺭ ﺑــﻪ ﺭﻭﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺷــﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﭼﺮﺧﻴﺪ(2/27) .
 -1053ﺩﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ  6ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  648ﻧﻔﺮ
ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻻﻻﻥ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ! )(2/27
 -0920ﺗﻠﻔــﻦ ﺧــﻂ ﭘﻴﺎﻣﮕﻴــﺮ ﺍﻳــﻦ ﺑــﺎﺭ ﺧﻴﻠﻰ
ﻣﺮﺧﺼﻰﺍﺵ ﻃﻮﻝ ﻛﺸــﻴﺪ .ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﻛــﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﻮﺩ .ﻟﻄﻔﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻣــﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻗﻄﻊ
ﺷﻮﺩ(2/27) .
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ :ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻌـﻰ ﺧﻂ ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﻓﻘﻂ
ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
-1919ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺯﻣﺰﻣــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ
ﺧﻄﻮﻁ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﭼﺎپ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻰﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭼﺮﺍ؟2/28
 -1624ﭼﺮﺍ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﻭﺩﻫﻦ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻳﺎ
ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻜﺴــﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ
ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ؟2/28
-1311ﻋﻠـﻰ :ﺧﻢ ﺷــﺪﻥ ﺗــﺎ ﻛﻤﺮ ﻭ ﺟﺴــﺘﺠﻮ
ﺩﺭ ﻣﺨــﺎﺯﻥ ﺯﺑﺎﻟــﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﻭﺯﻯ
ﺣﻼﻝ ،ﻏﻢ ﺑﺰﺭﮔــﻰ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ
ﺍﺳﺖ2/28 .
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ:ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺼﺪ ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯﻯ
ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎﻯ ﺧﺸـﻚ ﻭ ﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ

ﻧﺎﻡ ﺩﻻﻻﻥ ﺷﻜﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ

ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺧــﻮﺭ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘــﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ
ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﻰﻫﻢ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
-1615ﻋﺮﻓـﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﻦ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻨــﺪ ﭼﻪ ﺩﻝ ﭘــﺮﺩﺭﺩﻯ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻣﻰ ﺭﺳﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ2/28.
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ -2311ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺮﺧﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﺳــﻰ ﺳــﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﺎﻻ ﭼــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﺎ ﺑــﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸــﺎﻥ ﺑﺮﺳــﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪ .ﻛﻨﻨﺪ2/28 .
ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻭ  -2238ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﻤﺴــﺮﺵ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ  2ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺷــﺪﻥ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ  30ﺳــﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻋﺬﺭﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﻫﻨﺪ؟ ﻫﺮ ﺷــﺐ ﻛــﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﺑﻴﻢ ﻭ ﺻﺒــﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ
ﺷــﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺧﺎﻧﻤﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺭﺍﺟــﻊ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎﺕ.....ﻭ ﺭﺍ ﻣﻰﺷــﻨﻮﻳﻢ ﻳــﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﺤــﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﻣﺠــﺮﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﻴــﺎﺯ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ......ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻪ ﻣﺎ ،ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﻢ .ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ،
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﭘﺲ ﺍﺯ  30ﺳﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳــﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨــﻰ ﻭ ﭘﻴــﺎﺯ ﻳﻜــﻰ،
ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭ ﻣــﺎﻩ ﻣﺎﻧــﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ ﮔــﺮﺍﻥ ﻭ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﺸــﺪ .ﺣﺎﻻ
ﻭ ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺼﺐ ﻫــﻢ ﻗﻴﻤــﺖ ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧــﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻘﻴــﻪ ﺍﺟﻨــﺎﺱ ﮔﺮﺍﻥ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ؟
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻴﻢ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻥ
ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﺮ ﺍﻋﺼــﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻣــﺮﺩﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺩ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻳﻜﺴــﺎﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻔــﻰ ﻣﻰﮔــﺬﺍﺭﺩ .ﭼــﺮﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺑــﻪ ﻓﻜــﺮ
ﻧﺪﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﺪﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫــﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻴــﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨﺪ؟2/28
 -0915ﻋﻠـﻰ ﺍﺯ ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﭘﻴﺎﻣﻚﻫــﺎﻯ ﺁﺯﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ؟2/28
-1732ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗــﻰ؛ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫــﺎﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ
ﺷﻜﻮﻓﻪ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻛﻮﭼﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺟﻤــﻊﺁﻭﺭﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺨﺰﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻗﺪﺭﻯ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻥﻫﺎ
ﺟﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷــﻬﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺴــﺘﮕﺎﻥﻣﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ
ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺣﻤــﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻢﻋﺮﺽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ :ﺳــﻼﻡ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﺩﺩ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﺰﻥ ﺧﻮﺑــﻰ! ﺩﺑــﻰ 2710ـ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ  2590ﻛﻴﺶ
ﺯﺑﺎﻟــﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ 550ـ ﻣﺸــﻬﺪ  220ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔــﻦ! ﺁﻳــﺎ ﻫــﺮ
ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﺻﻨــﻒ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﺍﻳﺸــﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻛﻨﺪ؟2/28
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺠﻤﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ -1717ﺑﺮﺧــﻰ ﺩﻛﻪﻫــﺎﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻓﺮﻭﺷــﻰ ﺩﺭ
ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺑﻮﻯ ﺑﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷــﺪﻥ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﺯﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻫﺎﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺳــﻮﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﻛﻪ ﻭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  14ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻓﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻰﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!2/28
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ2/28.
 -2048ﺟﻤــﻊﺁﻭﺭﻯ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫــﺎﻯ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ
ﺑﺎﺳــﻼﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﻭﺯﻳﻦ ﺁﻓﺘﺎﺏ .ﻣﻦ ﺳــﺎﻝ
ﺧﻤﻴﻨــﻰ ﺑﻪ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﺸــﻜﻼﺕ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍﻧﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ .ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺪﺭﺱ ﻗﺼﺪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺳــﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍﻧــﺎ ﺣﺪﻭﺩ39ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ .ﺩﻯﻣﺎﻩ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ  98ﺯﻧــﮓ ﺯﺩﻧﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺭﺍ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳــﺮﺍﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺑﮕﻴﺮﻯ .ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻻ
50ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ .ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﻪ
ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ2/28.
-0715ﻋﺮﻓـﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻬـﺮﺍﻥ :ﻛﺮﺍﻳــﻪ ﻣﺘــﺮﻭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺪﻡ.
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺑــﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﮔﺮﺍﻥ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻫــﻰﺍﻡ ﺭﺍ ﺻﺎﻑ ﻛﻨﻢ .ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻧﻘﻠﻴــﻪ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﭘﻮﻝ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺩﻯﻣﺎﻩ ﻋﻮﺩﺕ ﺩﻫﻨــﺪ .ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍﻳــﺞ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﺷــﻤﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﺩ .ﭼﺮﺍ
ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﻭﺭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ .ﻣﮕﺮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﺩﻭﺩﺵ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺷــﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﺸــﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛــﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ
ﻣﻰﺭﻭﺩ2/28.
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺩﻻﻝ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ
ﺍﻯ،
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻣﺴــﺌﻮﻝ
ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻳــﻰ
 -1942ﺩﺭ
ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﮔﺮﺍﻧــﻰ
ﻛــﻪ
ﺍﻳــﻦ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ
ﺑﻴــﻜﺎﺭﻯ
ﻭﻯ ﺍﺯ
ﻋﻤﺮﻡ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺑﻴــﺪﺍﺩ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﻣــﺮﺩﻡ ﻗــﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮچ ﺩﺭﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻼﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮﺍﻥ ﻛﻢ
0930...
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ .ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﺎﻥ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋــﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ،ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻘــﻮﻕ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃــﺮﺡ ﻫﻤﺴﺎﻥﺳــﺎﺯﻱ
ﻣﺒــﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﺷــﻌﺎﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺎﻥﺳــﺎﺯﻱ ﺷــﺪﻧﺪ! ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻴﻮﻧــﺪﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣــﺪﻝ  1396ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
 233ﺏ  35ﺍﻳــﺮﺍﻥ  20ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  G4LCHZ114420ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAKHGH226HB103313ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﺟﺎﺩﻯ ﻣﻬــﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻡ ﻭﻯ ﺍﻡ ﺭﻧﮓ ﻣﺸــﻜﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1395ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 343 - 14ﺝ  43ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  MVM484FCBDG005372ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
 NATGCASL3G1005322ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘــﮋﻭ  206ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻼﻙ  464ﺝ  98ﺍﻳﺮﺍﻥ  88ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  10FX6U2689480ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
 14800135ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﺟﺎﺩﻯ ﻣﻬﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺍﺻﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ )ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ( ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺻﺒﺎ
ﺟﻰ ﺗﻰ ﺍﻳﻜﺲ ﻣﺪﻝ  1379ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺷــﻴﺮﻯ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  180008ﻭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412279657446ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ  423 - 20ﺏ 35
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺨﺸــﺎﻳﺶ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳــﺎﻗﻂ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3369891689ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3369891689ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﮔﺴــﺘﺮﺯﺭﻛﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  252ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10840109861ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 104 / 13950 / 1324875
ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  87 / 05 / 06ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﭘﺮﻭﺍﻧــﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  15 / 11548ﻭ  15 /13274ﻭ  15 /11547ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻏﺬﻯ
ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺩﻟﺴﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺣﻮﻟﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ  15 / 10092 - 1212ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  6318174833ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺳــﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﺯﺭﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  252ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  -ﻣﻴﻤﻪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺭﺑﺎﻁ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺯﺭﻛﺎﻥ ﭘﻼﻙ  15ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻰ  ،ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ  ،ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎ  15ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ  09161129089ﺗﻤﺎﺱ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺍﺯ ﻓــﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠــﻢ ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺷــﺪ! ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻭ
ﻛﻼﺱ ﺳــﻮﺍﺩ ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗــﺶ ﺍﺯ ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﻭ ﻓﻮﻕ
ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪ! ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﻛﺠــﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻲﺳــﻮﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗــﺶ ﺍﺯ ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﻭ ﻓــﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟!
0915...

ﺍﺯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﺩﻛﺘــﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻜــﻮﻡ ﻭ
ﺧﻨﺜــﻰ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺟﻨﺎﻳــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﻨــﻮﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
0912...

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻗﻠﺐﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ
ﻭ ﭘﺎﻛــﻰ ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳــﺖ .ﻏﺎﺭﺗﮕﺮﺍﻥ ﺍﮔﺮ
ﺩﺭﻛﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻴﺐ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﻧﻤﻰﺩﺯﺩﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
0914...

ﻛﺎﺵ ﻣﺴــﺆﻻﻥ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺭﻫﺒــﺮ
ﺑــﺰﺭگ ﻭ ﻓﺮﺯﻧــﺪﺍﻥ ﭘﺎﻛﺪﺳــﺖ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﻯ
ﺧﻮﻳﺶ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑــﺪﻭﻥ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ
ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﻰ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺷــﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪﺍﻯ
ﺩﺍﺭﻧﺪ.
0914...

ﺑﺎﺳﻼﻡ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ .ﺩﺭﻣﻨﻄﻘﻪ19ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻣﺤﻼﺕ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ،
ﺷــﻜﻮﻓﻪ ،ﻧﻌﻤﺖﺁﺑــﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻰﺁﺑﺎﺩﻧﻮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻧﻰ
ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ
ﺳــﺎﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﻭ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺣﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﺳــﻼﻣﺘﻰ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﻧــﺪﺍﺭﺩ؟ ﺗﻌــﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺠﻬﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻓﻮﺕ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
0936...

ﺑﺎﻋﺮﺽ ﺳــﻼﻡ .ﻃﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻫﻤﻪ ﺷــﻤﺎ
ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺆﻣــﻦ ﻭ ﮔﺮﺍﻣــﻰ ﻗﺒــﻮﻝ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺱ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎﺭﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳــﺞ ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑــﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﻭ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ
ﺗﺪﺑﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺯﻳــﺮﺍ ﺍﺻﻞ ﺗــﻼﻭﺕ ﺩﺭﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﻞ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻗﻄﻊ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭ
ﭘﻨﺪ ﻭ ﻋﺒﺮﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻛﻼﻡ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖﺑﺨﺶ
ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ.
0938...

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎ
ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺸﻒ
ﻧﺸــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ُﺭﺷﺪ ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻴﺪﺍ
ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻰﻣﻬﺮﻯ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ َﻣﻬﺪ ﻫﻨﺮ
ﻭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴــﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻥ َﺳــﺮﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ
ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤــﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﺳــﺎﺯﮔﺎﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﻣﻬﻢ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎﻯ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﻰﻫﺎ ﻭ
ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻌﻰ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ ﭘﺸــﺖ َﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷــﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ.
0913...

ﭘﻮﺭﻗﺎﺳـﻤﻰ ﺍﺯﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ.....ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ......ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻭ
ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺩﺭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻥ.
0912....

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺩﺍﻧﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻴﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺳــﺠﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  138ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  1639095195ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺷــﺘﻪ ﺷﻴﻤﻰ ﻣﺤﺾ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 82157598952ﻣﻮﺭﺥ 1384/5/16ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ
ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ )ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺷــﺮﻕ(  -ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ
ﺻﺪﻭﻗﻰ  -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ  -ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻡ ﻭﻯ ﺍﻡ  X22ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﻣﺪﻝ  1396ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  159ﻩ  87ﺍﻳﺮﺍﻥ  63ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ MVMD4G15BAGH006253
ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NATFBABW3H1005248ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻟﻴﺮ ﻣﻨﺠﺎﻧﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺩﻓﺘﺮﭼــﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷــﻮﺭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1358ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
 13866ﻛﺎﺷــﺎﻥ  11ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  10543ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  423720ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻬﺪﻯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻯ ﻋﻠﻮﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﻣﺪﻝ  1389ﺭﻧﮓ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ  289 - 66ﺝ  59ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  13489000748ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAN51FA5AK652744ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻛﺴــﺎﺋﻴﺎﻥ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺮﺳــﻨﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧــﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳــﻨﻠﻰ  10436ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﺣﻮﺍﺩﺙ

11

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5461

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻩ

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﺮﺩﻯ ﻭ ﺯﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ،
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  9ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ  98ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﮔﻮﺷﻰﻗﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺳــﺮﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ158
ﻛﻴﺎﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﺪ
ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ) 33ﺳﺎﻟﻪ( ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ
ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺪ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﻜﺮ
ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ،
ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻩ 9 ،ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ،
ﺩﻭ ﻗﺒﻀﻪ ﺳــﻼﺡ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺎﺩﻯ ،ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﻔﻨﮓ
ﺑﺎﺩﻯ ﻛﻤﺮﻯ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻛﻮﺍﺩﻛﻮﭘﺘﺮ ﻛﺸﻒ ﻭ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ،
ﻫــﺮ ﺩﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺑﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ
ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﮕﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ

ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ :ﺑﺎ
ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻓــﺮﻭﺵ ﻭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﺧﺎﻧﻤــﻰ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﺳــﻤﻴﺮﺍ
)30ﺳﺎﻟﻪ( ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﺧﻠــﻮﺕ ﻣﻰﻛﺸــﺎﻧﻴﺪﻡ ﻳﺎ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺷﺐ ﺑﺎ
ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻰﺩﺍﺩ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳــﻤﻴﺮﺍ
ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﺪﺳــﺖ ،ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ
ﺳــﻤﻴﺮﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷــﺪ ﻭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺪ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ  20ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﮐ

ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ
ﺍﺯ ﻛﺸﻒ  200ﻗﻄﻌﻪ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺳــﻼﻡ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺷــﻴﺎء ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ
ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓــﺖ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺍﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴــﻰ،
ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﻄ

ﯿ در آذر

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

ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ،ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ
ﻧﺨﺴــﺖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ،ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺍﻥ

ﺮ

ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺷﻴﺎء ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻯ
200ﻗﻄﻌﻪ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﺳــﻼﻡ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ :ﺍﺷﻴﺎء ﻋﺘﻴﻘﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﺳﺖ.ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪ.

ا ﺪام  ۸ﻣﺮﮐﺰ دﭘﻮی ﮐﺎ ی ﺎﭼﺎق در ﭘﺎﯾ

ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ  18ﻣﺮﻛﺰ ﺩﭘﻮﻯ ﻛﺎﻻﻯ
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﺣﺴــﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ 18 :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﭘﻮﻯ

ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﻗﻠﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴــﺎﻡ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼــﺎﻕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ

ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  13ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ 16ﻧﻔﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﭘﻠﻴﺲ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

د ﮕﯿﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺎپ ﺣﺮ ای

ﺭﺋﻴــﺲ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ  128ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ
2ﻣﻮﺑﺎﻳــﻞ ﻗﺎپ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ 45ﻓﻘﺮﻩ
ﺳــﺮﻗﺖ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ،
ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺭﺳــﻮﻝ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ128
ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻧﻮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺭﺍﻛﺐ ﻭ ﺳﺮﻧﺸــﻴﻦ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ

ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  128ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺸﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻳﺴــﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮﺍﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﮔﺮﻳﺰ

 ۵ﻮ ﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻣﺼﺮفﻣ ﺮوﺑﺎتا ﮑ ﯽ

ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺗﻘﻠﺒﻰ ﺣﺎﻭﻯ
ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ  20ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻋﺼﺮﺍﻳــﺮﺍﻥ ،ﻃﺎﻫــﺮﻩ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
35ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ 2 :ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﻣﺴــﻤﻮﻡ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺴــﺘﺮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺭﻳﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺳﺒﺐ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺮگ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ.

ﮐ

١/٥

ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﺭﺋﻴــﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﻛﺸــﻒ  1500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ
ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻝ
ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪﺍﻯ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﻛﺸﻒ
ﻣﻘﺎﺩﻳــﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷــﺖ ﻓﺎﺳــﺪ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑــﺎﺭﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  111ﻫﻔﺖﭼﻨﺎﺭ
ﺩﺭ ﻃﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸــﻒ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻭ ﻧﻴﻢ
ﮔﻮﺷــﺖ ﻓﺎﺳــﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻝ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻮﻩ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻﻓﺮﻭﺷﻰﻫﺎﻯ
ﺳﻴﺎﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻰﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

ﮔﻮ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ
ﺩﻋﻮﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﭼﺎﺭﻩﺍﻯ ﺟﺰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﻫﺎ ﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺭﺋﻴﺲ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  128ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ  45ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺮ ﻮرد ﺑﺎ ﻄﺎر ﺎن ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎن را
در ﺎوه ﮔﺮ

ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻓﻨــﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺳــﺎﻭﻩ
ﮔﻔــﺖ :ﻳﻚ ﭼﻮﭘــﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻭﻩ ﺟــﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻯ
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﮔﻮﺟﻪﻣﻨﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ
ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﺑﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ  115ﻗﻢ ﺑﻪ
ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﺴﭙﭻ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺳﺎﻭﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳــﺮﻳﻌﺎً ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ
ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﺴــﭙﭻ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻛﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺗﺠﺮﻙ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﺮﺩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪﺕ
ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺎ ﺪ از ﭘﺎرﮐﯿ ﮓ ﻣ ﺰل ﻣ ﮑﻮ ﯽ

ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﺸﺨﺺ ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ
ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ،
ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮﺷﻰ
ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻭﺟﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺎ ﺍﺧﺬ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ ﻣﻦ
ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻪ
ﺟﻌﻠﻰ ،ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛــﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ
ﺣﺴــﺎﺏ ﺑﻨﺪﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ،ﺍﻳﻦ ﺷــﺨﺺ
ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺷــﺐ ﺑﻌﻀﺎً ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻰﺑــﺮﺩ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮﺭ

د ﮕﯿﺮیﯾﮏﮐ

ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻛﺴﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷــﻮﺩ ،ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺟﻪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﻯ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋــﺪﻡ ﻭﺍﻳﺰ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘــﺮﺭ ،ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ
ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻯ؛ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺷﺸــﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ،ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ
ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 100ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺸﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺮﺍﻳﻢ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ،ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﭘﻠﻴﺲ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﻜﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﺒــﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻭ ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺷﺸﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺒﺮداردرﻣ ﺮوی ﺮﯾ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﮕﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ
ﺧﺎﻧﻤﻰ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭﻯ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻗﻰ
ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﺒﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﻯ،
ﺭﺍﺱ ﺳــﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬــﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﻜﻮﻛﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻯ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﻧﻰ ﺑﻮﺩ .ﻭﻯ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳــﺮﻳﻌﺎ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ
ﺷــﮕﺮﺩ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑــﺮ ﺑﺎﻧــﻚﺍﺵ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧــﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻯ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﭘﺮﺳــﻪ ﺯﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  20ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ

ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﻭﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﻰ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﻧﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﺕ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﻭ ﺷــﮕﺮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺭﺍﻗﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎﻝ
ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻛﻢﺑﻮﺩﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﻛﻴﻒ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﻚ
ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻤﻰ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ .ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﻧﻴﺰ
ﺳﺮﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ
ﺁﻥ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﮕﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﻣﺘﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  101ﺗﺠﺮﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
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اﻓﻘﯽ

 -1ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻛـﺮﺩﻥ  -ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎﻯ
ﺷـﻌﺮﻯ -2ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﻫﭙﻮﺳـﺖ ﻓﻴﻠﻢ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ  -ﺟﻴﺐ ﺑﺮ  - 3ﻏﺬﺍﻯ
ﻧﺬﺭﻯ -ﺧﺎﻟﻰ  -ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ  -ﻣﺒﺎﺩﺍ
 -4ﺯﺑﺎﻧـﻪ ﺁﺗﺶ  -ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺪﺱ  -ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭﻯ-ﭘﺮﺗﻘﺎﻝﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻣﻨﺴﻮﺏ
ﺑﻪ ﺑﻢ - 5ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺴـﻠﻚ  -ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﻋﺎﻟﻤﺘﺎﺏ-ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﻯﻭﺳﺴﺘﻰﻛﺮﺩﻥ
 -6ﻣﺠﺒـﻮﺭ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭﻯ  -ﺧـﻮﻥ ﺑﻬـﺎ -
ﺣﺮﺹ -ﻛﺎﺷﻒ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﺳﻞ  -7ﺷﻬﺮ
ﺁﺫﺭﻯ  -ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧـﺪ - 8ﺍﺳـﻢ  -ﺟﻮﺍﺏ
ﻣﺜﺒﺖ  -ﺍﺯ ﻟـﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ – ﺟـﺎﻭﺩﺍﻥ ﻭ
ﻫﻤﻴﺸـﻪ - 9ﻣﺎﺭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ  -ﺑﺎﺭﻫﺎ
–10ﺑﻮﻯﻛﻬﻨﮕﻰ-ﺩﻓﺎﻉﻓﻮﺗﺒﺎﻝ-ﻧﻈﺮﺍﺕ
 ﻣﺤﺼـﻮﻝ ﮔﻴـﺎﻩ ﮔـﻮﻥ - 11ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮﻓﻠﺰﻯ  -ﻗﺮﻣﺰ  -ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺱ - 12ﻃﺒﻖ
ﻣﺴﻴﻦ  -ﺩﺍﺭﻭﻯ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ  -ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ
ﭼﻬـﺎﺭ ﭘﺎﻳـﺎﻥ  -ﻣـﺎﺩﺭ ﺁﺫﺭﻯ - 13ﺟﻤﻊ
ﻣﺴـﻜﻦ  -ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺮﺏ  -ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻭ
ﻧﻴﺮﻧﮓﺑﺎﺯ-ﺁﺏﻣﻨﺠﻤﺪ- 14ﺍﻣﺎ-ﺍﺳﻬﺎﻝ
ﺧﻮﻧﻰ  - 15ﻛﺸـﻒ ﻛﻨﻨﺪﻩ  -ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻭﺍﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺷﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻋﻤﻮدی

 - 1ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﺧﺪﻳﺠﻪ ) ﺱ (  -ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺪﻥ
 - 2ﻣﺤﻠﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺩﺭﺧﺘﭽﻪﺍﻯ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮ  - 3ﺿﻤﻴﺮ ﺩﺭﻭﻥ  -ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ  -ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺷـﻴﻮﻩ ﺭﻧﺪﺍﻥ  ...ﺑﺎﺷﺪ
-4ﺧﺎﻧﻪﺷﻌﺮ-ﺍﻭﻟﻴﻦﺳﻠﺴﻠﻪﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻰﺍﻳﺮﺍﻥ-
ﺳـﻮﺭﻩ 78ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ  -ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻟﻴﺎﻑ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﻜﻢ - 5ﻧﺎﻣﻰ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  -ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺁﺑﺰﻯ
ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﺑﺰﺭگ - 6ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻭ ﻗﻮﻡ  -ﻏﺮﺑﺎﻝ  -ﻋﻴﺪ
ﻭﻳﺘﻨﺎﻣﻰﻫﺎ  -ﺑﻠﻪ ﺭﻭﺳـﻰ  - 7ﺷﺒﻴﻪ ﻭ ﻧﻈﻴﺮ-
ﻗﺴﻤﺖﺑﺴﻴﺎﺭﻋﻈﻴﻤﻰﺍﺯﻫﻮﺍﻛﻪﺩﺭﺳﺮﺍﺳﺮﺁﻥ
ﺩﻣﺎ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ  -ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
ﺗﺎﺭﺯﺍﻥ - 8ﺩﺳـﺘﻮﺭ  -ﺟﺎﺩﻩ ﺁﻫﻨﻰ  -ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ-
ﺍﺯ ﺍﺟـﺰﺍﻯ ﻭﺿـﻮ - 9ﺳـﺮﺯﻣﻴﻦ  -ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻭ
ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻰ – ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﺮﻑ  - 10ﺍﻟﻔﺒﺎﻯ
ﻣﻮﺳـﻴﻘﻰ  -ﻫﻨﻮﺯ ﻻﺗﻴﻦ  -ﺑﺨﺸـﺶ  -ﻗﺼﺮ
ﺑﺎ ﺷـﻜﻮﻩ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮔﻮﺭ - 11ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ-ﻛﺎﺭﺗﻮﻧﻰﻣﻌﺮﻭﻑ- 12ﻣﺤﻠﻰﻛﻪﭘﺰﺷﻚ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨـﺪ  -ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ  -ﺩﺭﻭﻥ
ﭼﻴﺰﻯ -ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ - 13ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ  -ﺷﻬﺮﻯ
ﺩﺭﻳﻮﻧﺎﻥ-ﺷﻤﺎﺑﻪﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ- 14ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻛﺴﻰ-
ﻧﻮﻋﻰ ﻟﺒﺎﺱ ﺿﺪ ﺁﺏ  - 15ﺧﻨﻜﻰ -ﻣﻀﻄﺮﺏ
ﺷﺪﻥ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ
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ﺎرق ﻮدرو
ﮕﺎم ﺮ ﺑ دام ا ﺎد

ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  144ﺟﻮﺍﺩﻳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺑﺎ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﺭﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺸــﻤﺘﻴﺎﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ  144ﺟﻮﺍﺩﻳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﺸــﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ
ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺸــﺖﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﺍﻣﻴــﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛــﻪ ﺭﻓﺘــﺎﺭ ﻣﺮﺩﻯ
40ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻛﻠﻨﺠــﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ ،ﺗﻮﺟــﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﺟﻠﺐ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺳﻌﻰ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻴﺦ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ ﻭﻯ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻧــﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻣﺘﻬــﻢ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ
ﻣﻰﺩﻳﺪ ،ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﻼﺡ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ
ﻓﻨــﻮﻥ ﺭﺯﻣﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺎﻣــﻮﺭﺍﻥ ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻠﻊ ﺳــﻼﺡ ،ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺸــﻤﺘﻴﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ،
ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺎﺱ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﺴــﻦ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔــﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﭘــﻮﻝ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺭﺋﻴﺲ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ 144ﺟﻮﺍﺩﻳــﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺭﻕ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﺪﺳــﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻬﺰﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻫﺶ
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ ﻭﻯ ﻧﻴﺰ
ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺎﻧﺪ ،ﺿﺒﻂ ﻭ ﺑﺎﻃﺮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻒ
ﺷــﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫــﺮ  2ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
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اینفوگرافی

کارشناسان خاق در حوزه رسانه و بازاریابی

کارشناسامنیتسایبری

در حال حاضر عرصه تبلیغات و بازاریابی از جایگاه بس��یار خوبی در
حوزههای مختلف برخوردار اس��ت و به نوعی بخش��ی از رونق همه
مشاغل دنیا به تبلیغات و عرضه مطلوب کااها و محصوات بستگی
دارد .از اینروس��ت که شاهد تبلیغات گس��ترده کااهای تجاری در
رس��انهها هس��تیم .در واقع ،کارش��ناس خبره در عرصه تبلیغات ،با
شناسایی نیاز مشتری و تبلیغ آن به صورتی شکیل ،میتوانند فروش را
رونق دهند .طبق آمار ،تا سال  ،2020کارشناسان تبلیغاتی و بازاریابی
تا 15درصد رشد میکنند .عاوهبر این ،احساس نیاز به تکنسینهای
هنرهای نمایشی تا سال آینده  16درصد بیشتر خواهد شد.

با گسترش فعالیتهای اینترنتی و شبکهای در دنیا ،عدهای به فکر
سوءاستفاده از فضاهای اینترنتی و سایبری هستند تا بتوانند از این
طریق ،با نفوذ به اطاعات ش��خصی کاربران ،آنها را س��رقت کنند.
جرائم سایبری سالیانه در دنیا تا سال  2021چیزی بالغ بر 6تریلیون
دار هزینه دربرخواهد داش��ت که در مقایسه با سال 2015که این
هزینه س��ه تریلیون دار بوده ،تقریبا با افزایش��ی دو برابری روبهرو
بوده است.

تبلیغاتدرمشاغلریاضیاتی

درخواس��ت نیاز به کارشناس��ان و متخصصان حسابداری و مالی تا
44درصد افزایش یافته و تا سال  2020هم تا  22درصد رشد خواهد
یافت .در ای��ن بین ،نیاز به متخصصان��ی در حوزههای آمارگیری،
ریاضیات و آمار هم تا سال آینده حدودا  10درصد با افزایش روبهرو
خواهد ش��د .اگر به این مشاغل عاقهمند هستید ،باید مهارتهای
کمی و کیفی خود را در این زمینهها باا ببرید.

خدماتسالمندان

جمعیت جهان در حال پیرش��دن است و این بدان معناست که در
س��الهای نزدیک ،نیاز به افرادی که بتوانند به سالمندان خدمات
ارائ��ه دهند ،افزایش مییابد .در س��ال  2020ت��ا  40درصد نیاز به
وج��ود افراد متخصص در حوزه خدمات بهداش��تی و اجتماعی که
به سالمندان خدمترسانی کنند ،بیشتر میشود .طبق بررسیهای
صورتگرفته در دنیا ،تا سال آینده نیاز به دانشمندان رشته پزشکی
21.5درصد افزایش مییابد.

تکنسین انرژیهای بادی و خورشیدی

مهندس ،وکیل و معلم بیشتر

دنیا را نمیتوان بینیاز از مهندس��ان در رشتههای مختلف ،وکا و
معلمان و استادان تصور کرد .احساس نیاز به کارشناسان ارتباطات
راه دور و مخابرات در دنیا تا س��ال آینده  22درصد رش��د میکند.
در ادامه 17.6 ،درصد هم تا سال  2020به تعداد وکای دادگستری
اضافه میش��ود .تمام کارشناس��ان بخش آموزش تا س��ال آینده با
افزایش روبهرو خواهند بود .در این میان ،نیاز به افزایش کارشناسان
آموزش کودکان  27درص��د و معلمان آموزش خاص تا  21درصد
افزایش مییابد.

توسعهدهندههاینرمافزار

در دنیای فناوری ،کامپیوتر ،ربات و دس��تگاههای موبایلی که دچار
اخت��ال میش��وند بدون حض��ور متخصصان امر ،بدون اس��تفاده
میش��وند .با رشد اینترنت و هوشمندترشدن ماشینآات و اتصال
آن به یکدیگر ،نیاز به توسعهدهندههای نرمافزاری بااستعداد بیشتر
میشود .توسعهدهندههای نرمافزاری موبایل یکی از برترین مشاغلی
اس��ت که تا سال  2020رونق میگیرد .پیشبینی میشود تا سال
آینده چیزی حدود  1.2میلیون ش��غل در زمینه توسعه نرمافزاری
ایجاد شود.

پررونقترینمشاغل
در سال 2020
عصر فناوری و ارتباطات است و بسیاری از کارها آنقدر وابسته به اینها شده که نبودن آن را یک لحظه
هم نمیشود تصور کرد .خیلی از کارها و مشاغل سنتی رنگ باختهاند و دیگر رونقی ندارند و به اجبار
یا سعی کردهاند خودشان را با این حجم تغییرات سازگار کنند یا اینکه مجبور به تغییرشغل شدهاند.
از طرفی مشاغل گذشته از اینکه به شدت به تکنولوژی وابسته شده اند سمت و سوی خود را از مدرک
محوری و میزان تحصیات به س�مت مهارت محوری س�وق داده اند ،شرکتهای بزرگی مانند گوگل
و یاهو از این دس�ته شرکتها هس�تند که مهارت محوری را جایگزین میزان تحصیات و یا مدرک از
دانشگاه معتبر کردهاند .فناوریهای مخرب ،تغییرات آب و هوایی ،فناوریهای رباتیک ،محدودیتهای
منابع طبیعی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،اقتصاد اشتراکی ،دادههای وسیع ابری و باارفتن سن جمعیتهای
مردمی ،همگی عواملی هس�تند که کار امروز مردم و ش�غل آنها را در آینده شکل میدهند .اما اگر در
ابتدای راه و به دنبال راهاندازی یک کسبوکار حسابی هستید ،با آگاهی از اینکه صنایع جدید در حال
شکلگیری هس�تند و ارتباطات و تماسهای انسانی بخش زیادی از ترکیب مشاغل آینده را تشکیل
میدهند ،میتوانید شغل مقبول خود را انتخاب کنید.

نیروی خورشیدی هم مانند انرژی باد ،آینده زندگی بشر را با انرژیهای
پاک رقم میزند .هزینه انرژی خورش��یدی بعد از یک س��ال کاهش
مییابد ،در نتیجه برای استفاده در بخش تجاری و خانههای مسکونی
مقرونبهصرفهتراست.درشهرهایدنیا،تکنسینهایانرژیخورشیدی
در بخش صنعت درحال رش��د مشاغل ثابتی را به دست گرفتهاند .در
آمریکا حدود 30هزار شغل تکنسین خورشیدی تا سال آینده به وجود
میآید .از سوی دیگر ،تغییرات آب و هوایی تاکنون خسارتهایی را به بار
آورده و این به معنای احساس نیاز بیشتر به کارشناسان و تکنسینهایی
در این حوزههاست ،بهطوری که در آیندهای نزدیک به حدود 14هزار
شغل در حوزه تکنسین انرژی باد افزایش خواهد یافت.

درمانگرفیزیکی

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

تکنسینپرینتسهبعدی

تحلیلگردادهها

به لطف توسعه خدمات کامپیوتری و تغییرات فرهنگی ،دادهها هر
س��ال باید جمعآوری شده و مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند .در
حال حاضر بسیاری از سازمانها این قابلیت را دارند که هر ساله تمام
اطاعات و دادههای بهدست آمده در طول سال را جمعآوری کرده
و برنامههای سال بعد را برمبنای آن برنامهریزی کنند .برای این کار،
آنه��ا به متخصصانی نیاز دارند که بتوانند به واس��طه آنها دادههای
موردنیاز را جمعآوری کنند.

عاوه بر حوزه مهندس��ی پزش��کی که از جدیدترین حوزههای علمی در
دنیا به شمار میرود ،تولید دستگاههای پرینت سهبعدی هم توانسته سهم
زیادی در توس��عه علم داشته باشد بهطوری که به دانشمندان و پزشکان
در رفع نقص اندامهای بس��یاری از بیماران کمک کرده اس��ت .همچنین
فناوری پرینت سهبعدی در حوزههای مختلف غذایی ،معماری و صنعت هم
حرفهایی برای گفتن دارد .اما برای کار کردن با این دس��تگاه ،تکنسینی
ازم است که بتواند از آن استفاده کند .با توسعه این فناوری ،در سالهای
آینده شاهد آن خواهیم بود که دستگاههای سهبعدی هم مانند یخچال و
فریزر و مایکروویو خواهند بود که در
هر خانهای یافت میشوند .به همین
دلیل اس��ت ک��ه به مرور احس��اس
نیاز ب��ه متخصصانی ک��ه بتوانند با
دس��تگاههای پرینت س��هبعدی کار
کنند ،بیشتر میشود.
ب��ا توجه ب��ه این هش��دارها ،نیاز به
کارشناسان امنیت سایبری بهشدت
احس��اس میش��ود و میتوان گفت
یکی از مهمترین مشاغلی که تا سال
آینده میادی رونق بیشتری خواهد
گرفت ،همین باشد.
در پن��ج س��ال گذش��ته ،نی��از ب��ه

تحلیلگران سیاسی و هوشمند که بتوانند در این زمینه همکاری کنند تا
 21.4درصد رش��د داشته است .احساس نیاز گسترده در صنایع مختلفی
چون فناوری ،سرگرمی ،مخابرات و ارتباطات راه دور ،بانکداری ،حسابداری
و امور مالی به این معناست که صاحیت امنیت سایبری دری را به سوی
ظهور مشاغل جدید و جذاب باز میکند.
با فراگیرتر ش��دن فناوریهای نوین ،ایمپلنتهای پزش��کی ،کنترلهای
دس��تگاههای الکترونیک و ساختمانهای هوش��مند را میتوان بهعنوان
احتمااتی برای ش��کلگیری مش��اغل پررونق در سال آتی درنظر گرفت.
در این میان ،بس��یاری از دانشگاهها
که هوش��مند عمل کرده و چشمی
ب��ه آین��ده دارند ،به دنب��ال پرورش
کارشناس��انی ب��رای بخ��ش امنیت
س��ایبری هس��تند تا در س��الهای
بعد بتوانند امنیت س��ایبری را برای
محیطه��ای تج��اری ،خصوص��ی و
صنعتی فراهم کنند .طبق آمار ،نیاز
به افراد حرف��های در عرصه فناوری
اطاعات و ارتباطات تا س��ال 2020
ت��ا  26.5درصد رش��د خواهد یافت.
این افزایش در راستای خلق آیندهای
نوآور صورت میگیرد.

مهندسیپزشکی

مهندسی پزشکی یکی از جدیدترین و جذابترین رشتههایی است
که در س��الهای اخیر دانشجویان زیادی را در دنیا جذب کرده و با
قابلیتهایی که دارد توانس��ته پیشرفتهای زیادی را در راه توسعه
علم داشته باشد .حوزه مهندسی پزشکی ،انقاب بزرگی را در صنعت
مراقبت بهداشتی و سامت ایجاد کرده است .بسیاری از دستگاهها
و تجهیزات پزشکی ،اندامهای مصنوعی ،قسمتهای بیونیک بدن و
ایمپلنتهای زیستی همگی به کمک این حوزه طراحی میشوند.
انتظار میرود تا سال آینده حدود  16هزار شغل پدید آید.

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.
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ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5461

ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ِﮔﻞ ﮔﻴﺮ ﺍﺳﺖ
ﺻﺎﺩﻕ ﺯﻳﺒﺎﻛﻼﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺣﺴﻦ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ  96ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﮔﺮ
ﺑﺎﺯﻫـﻢ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻘـﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺑـﻪ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸـﺖﻣﺎﻩ  96ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ،
ﺍﺯ ﺣﺴـﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺣﺘﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺧﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺭﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ
ﭘﻴـﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ ﺭﺍﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧـﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﺯ
24ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻭﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺑـﺮ ﺍﻳﻦ ﺑـﺎﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺍﺯ ﺣﺴـﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧـﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎﻣـﻼ
ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ96
ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧـﻰ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻳـﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈـﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ
ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﻰﺳﭙﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺁﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  84ﺗﺎ 92
ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ  8ﺳﺎﻝ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﺷﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺩﺍﺩﻡ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺭﻓﺘﻦ ﻭﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳـﻰ :ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺴﺎ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭﺭﻕ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﻯ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺳــﺎﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﺳــﺎﺧﺖ .ﺁﺭﻯ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳــﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ
ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  96ﺍﺯ ﺩﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﺣﺎﻣﻴــﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷــﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺟﺸــﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻏــﺎﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﻰ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎ
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺯﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻛﺮﺩ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺤﻮﻻﺕ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰﮔﺬﺭﺍﻧﺪ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﻭﺍﺭﺩ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻓﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩﻯ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﺶ ﺭﻳﺨﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻍ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﻳﺒﺎﻛﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭ ﭘﺎ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺟﻮﻳﺎ
ﺷﻮﻳﻢ .ﻫﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮﻯ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﻳﺒﺎﻛﻼﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺣﺴﻦ
ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﻫﺴــﺘﻴﻢ ،ﺍﮔــﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻭﻟﺖ
ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ
ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀــﺎﻭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ،
ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻛﺮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭ ﮔﻞ ﮔﻴﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻇﺮﻑ  6ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﻭ
ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺻﻼ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻭﻟﺖ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻭ ﻛﻢ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻛﺮﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ
ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻋﻮﺍﻡ ﻓﺮﻳﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺮﺧﻰ
ﺗﺮﻳﺒﻮﻥﻫﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺷﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  29ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 96ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ
 ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺷﻨﺎ
ﻭ ﻭﺍﻋﻈﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺷـﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻝ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺭﺍﻯﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻳﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ
ﻛﻠﻰﮔﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﺑﻰﺣﺎﺻﻞ ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﻋﻈﻰ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻥ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺍﻭ ،ﺗﺼﻤﻴـﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺍﻯ
ﻧﺒﻮﺩ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﻗـﺪﺭﺕ ﻭﺍﻋﻈـﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﺷـﻴﻪ
ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷـﺪﻥ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻳﺒﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ،ﻭﻛﻼﻯ ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ
ﻣﺪﺍﻓــﻊ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔــﺖ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻗﺎﺿﻰ
ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ  98ﺻﻔﺤــﻪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬــﻢ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ،ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺯﻳﺒﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﮔﻤﻨــﺎﻡ ﺍﻣــﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋــﺞ( ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ،95
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻛﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ
ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷــﻜﻮﺍﺋﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﭙــﺮﺩﺍﺯﺩ .ﻣﺪﻳــﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  94/10/1ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺒﻨﻰ ﺑــﺮ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؛ ﻟﺬﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻳﺒﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎ ،ﻭﻛﻼﻯ ﺷﺮﻛﺖ HK
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  94/10/12ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﻳــﺮ ﺑﺮ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺷــﺪﻩ ﺟﺮﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ
ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺮگ ﺷــﺮﻛﺖ  HKﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺗﻬﺎﻣــﺎﺕ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻝ

ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﺳﻴﺪ .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﺍﮔــﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻗﺒﻠﻰ
ﭼﻨﻴﻨﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺑﻢ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﻗﺘﻰ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﻋﻮﺍﻡ ﻓﺮﻳﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺳــﺖ ،ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺳــﺘﻰﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﺿﻌﻒﻫﺎ ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺳﻮءﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ
ﻧﻬــﻢ ﻭ ﺩﻫــﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ
ﺳــﻮءﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ
ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺴــﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺪ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻛــﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ...ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ
ﺷــﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺶ ﻇﺮﻑ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﻘﺸــﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ
ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰ ﭘﺮﺳﺪ .ﺍﮔﺮ
ﻛﺮﺩﻧﺪ؟ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ،
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﻧﻜﺮﺩ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳــﺪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻓﻰ
 ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘـﻦ ﺍﻳﻦ ﺳـﺨﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳـﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻳـﺪﻩﺍﻯ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ
ﻣﻰﺷﺪ ،ﺁﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻝﺗﺮ ﻧﺒﻮﺩ؟ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺯ
ﻧﻈـﺮ ﺣﺎﻣﻴـﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺍﻯ ﺑﻴـﺶ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻰ ﺷـﻮﺩ .ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬـﻮﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩ .ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﺑـﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﻠﻪﻣﻨـﺪﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗـﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻰ
ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ
ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺯ ﻗـﻮﻩ ﺑـﻪ ﻓﻌـﻞ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻧـﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻝ ﺑﮕﻮﻳـﺪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﻢ ﻣﺮﺩﻡ،
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻈﻴﺮ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ
ﻣـﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗـﻰ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺎﻳـﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕﺗﺎﻥ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣـﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﻔﻰ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻟﺨــﻮﺭ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺿﻌﻒﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻰ
ﺭﺍ ﺭﺿﺎﻳــﺖ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳــﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴــﺖ.
ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ
 ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻗﺒﻠﻰ ﺭﺍ
ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻭﺍﻋﻈﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﻗﺘﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻝ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﺭﻭﻯ ،ﻋــﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺭﺍﻯﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻳﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻥ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺁﻥ،
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ
ﺁﺷﻨﺎ ﻛﻠﻰﮔﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﺑﻰﺣﺎﺻﻞ ﺍﺳﺖ .ﺯﻳﺮﺍ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ...ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﺩ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ
ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ
ﺍﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺻــﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳــﮋﻩ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻜﺮﺩ .ﺩﺭ
ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ،ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﻔﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ
ﻭﻗﺘــﻰ ﻛــﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺳــﺎﻝ  96ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻭ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪ ،ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ  100ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰﻫﺎﻯ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ  50ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ
ﺩﻭﻟــﺖ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ،ﺗﺎ ﭼﻪﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ
ﺭﺷــﺪ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ ،ﺁﻳﺎ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻭ
 29ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺯﻧﺪﻩﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰﺑﻪﻣﺪﺕﻳﻚﺳﺎﻋﺖ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩ .ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ 100ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻛﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜــﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﻴﺶ
ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .ﭼﺮﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ
ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ
ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺭﻳﺪ ،ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺗﻼﺵ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﻋﻈﻰ ﻭ ﺳــﭙﺮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻮﺩﻙ  5ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﺘﺎﻥ
ﻓﻌﻞ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﻢ ﻣﺮﺩﻡ،
ﺍﻭ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺍﻯ ﻧﺒﻮﺩ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺳﺮﺧﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺍﻋﻈﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻰﺟﻮﺍﺏ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻃﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﺶ
ﺣﺴــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﻯ ،ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﺳﺖ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺍﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﺶ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﮔﻼﻳﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺍﺯ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﻳﺎ
ﺍﺳﺖ ،ﺁﻳﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ
ﺑــﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺁﺏ ﭘﺎﻛــﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ،ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺗﻰ ﭘﻴﺪﺍ
ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮﺩ؟
ﻧﺪﺍﺷﺖ؟
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ؟
ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ
ﺁﺷــﻨﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺁﺗﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ
ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ  96ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ  24ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﺍﻯﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ ﺗﺎ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺗﻌﺎﺭﻓﺎﺕ ﺁﺷــﻨﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﻋﺪﻡ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  96ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﻮﻳﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡﺳﺎﻻﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺑــﻪ ﭘﺎﻯ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺁﺭﺍ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ  70ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻝ  96ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﺶ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﭼﺎﺭﻩﺍﻯﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ ﺑــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ .ﺯﻳﺮﺍ
ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺗﻰ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.

ﺳــﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ،ﺩﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﺴﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺁﻳﺎ
ﺍﺳــﺘﻌﻔﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺩﺍﺩﻡ ﻛﻪ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻴﭻ
ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﮔﻔﺘﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.
ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﻮﺍﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ،ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺣﺎﻣﻴــﺎﻥ ﭘﺮﻭ ﭘﺎ ﻗﺮﺹ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 96
ﺑﻮﺩﻳــﺪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻠﻴﺮﻏــﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺘﻴﻢ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺑــﺪ ﻋﻬﺪﻯﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻛﺎﺭﻯﻫﺎﻳﺶ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﺪ؟
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 96ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖﻣﺎﻩ  96ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ،ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
ﺣﺘﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛــﺮﺩ ﺗﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺭﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ ﺭﺍﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﺯ  24ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻭﺩ .ﺯﻳﺮﺍ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﺳــﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﺍﺯ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ
ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﻰﺳﭙﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  84ﺗﺎ  92ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ
 8ﺳــﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﺷﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ
ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﻴﭻ
ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ ﻧﺸــﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻳﺶ ﭘﺸــﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺳﺨﻨﻰ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺍﮔــﺮ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺯﮔــﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻢ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﺩﻳﻢ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻰﺩﺍﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  96ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖﺷﺎﻥ ﻗﻮﻩ
ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﻴﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ .ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺯﻳﺒﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ

ﭘﻮ ﺸﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﯿ ﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿ ﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻔﺘﯽ
ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﻛﻼﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻔﺴــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ  HKﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  200ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻣﺘﻬﻢ ﺯﻳﺒﺎ ﺣﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ
ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
 ،84ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻛﺮﺩﻳــﻢ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻛﻮﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻢ ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻢ
ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﻭﻡ.
ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ،89ﺩﺭ ﺳــﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻋﺎﻟﻰ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻭﻯ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺭﻓﺘﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺁﺷــﻨﺎ ﺷﺪﻡ .ﺍﻭ ﺩﺭ
ﻃﻰ ﺁﻥ ﺳــﻔﺮ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻭﻯ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻴﭻ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺩﻗﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﭼــﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﭼــﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ؛ ﺍﻣــﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺍﺯ ﻣــﺎ ﻗﻮﻝ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﺰﻯ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ  FIIBﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻭ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺗﻮﺳﻂ
ﻭﻛﻼﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ

ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﺁﻳﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﺁﻳﻮﺍﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪﺟﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺎﻧﻚ  CIMﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﻨﺪ ،ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﮔﺮﺟﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻄﺮﺡ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺣﻞ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ  4ﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺷــﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺻﺤﺒﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 600ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣــﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻨﻢ ﻛﻪ  150ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻛﻼﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻦ
ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ؛
ﺍﻣــﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻭﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪ ﻭ
ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷــﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺑﺎﻧــﻚ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺟﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﺘﻬﻢ ﺯﻳﺒﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺩﺭﺝ
ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻼ ﺍﺛﺮ
ﺷــﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﻳﺴــﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺪﻯ
ﺷــﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻢ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺤﺼﻴــﻞ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﻭﺭ
ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺳﺪ ﺷﻜﻦ ﺑﻮﺩﻡ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺳﺮﻭﺭﻫﺎﻯ ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ
ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻰﺷﺪ.
ﻣﺘﻬــﻢ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣــﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻭﻃﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻭﻃﻨﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻛﺮﺩﻡ .ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻡ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺧﺪﻣــﺖ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮﻯ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻡ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻛﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﻣــﻦ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻮﻕ
ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ،ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻫﻴــﭻ ﻧﻴﺘﻰ ﺟــﺰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ ﻭ
ﺍﺯﻃﺮﻓﻰ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﭘــﺮﺱ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺯ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺗﻬﺎﻣﻰ
ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎ
ﺑﻨﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﻭﻡ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ  LCﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  330ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﺁﻥ  LCﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ
ﺭﻗﻤﻰ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺗﻤﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮔﻔﺖ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﭘﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﻤﺖ ﺩﺭﺍﺯﺗﺮ ﻧﻜﻦ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑــﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻓﺘﻢ.
ﻣﺘﻬــﻢ ﺯﻳﺒﺎﺣﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻔــﺮﺩ ﺧﺎﻃــﺮ ﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺯ ﺟﻌﻠﻰ ﺑﻮﺩﻥ  LCﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺳــﺒﺐ ﻛﺪﻭﺭﺕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﻯ
ﭘــﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻭﻯ ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺧﺎﺋــﻦ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎﺭ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ .ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ  LCﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻃﺮﻑ ﺳﻮﺍﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ
ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺒﻠﻎ
ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻛﻪ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﻣﻰﺑﺮﺩﻡ ﻗﻄﻌﺎ
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳــﻮﺍﻝ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ
ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺳــﻨﺪﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ
ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺍﺻﻼ ﻣﺮﺍ
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟
ﻣﺘﻬــﻢ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺛﺒﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺰﻭﺕ ﻭ
ﺗﻬﻴﻪ ﺩﻭ ﺑﻨﺪﺭ ﻧﻔﺘﻰ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻻﺯﻡ
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﻯ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺎﻧﭽﻰ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ
ﭼﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ.
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﮔﻔﺖ :ﻳﻚ ﺷــﺐ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩﺍﻯ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﺳﻮﺋﻴﺲ
ﺑــﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺁﻗــﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ

ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
 5ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻣﻌﺎﺩﻝ  11ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺨــﺎﺯﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺻﻼ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ
ﻧﻔﺖ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻭﻯ ﮔﻔﺖ ،ﺧــﻮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﺍﻃﻼﻋﻰ
ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻗﻮﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻣﺎﻟﺰﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﺪﻡ ﻭ ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺭﺍ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺭﺳــﺎﻧﺪﻡ ،ﻏﺎﻓــﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻯ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻯ
ﻣــﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻟــﺰﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻳــﻦ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻛــﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘــﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﻡ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺭﺍ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ.
ﻣﺘﻬــﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﻯ
)ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ( ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ
ﮔﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  HKﺩﺍﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺨﺎﺯﻥ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻮﺩﻥ  HKﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺪ
ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺘﺮﻭ ﻣﺴﺘﺮﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻋﻤﻼ  11ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺍﺯ ﻳــﺪ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻗﺖ HK
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻣﻦ
ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ
ﻛﻤــﻚ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳــﻰ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ
ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋــﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﺻﻠﻮﺍﺗﻰ ﺧﺘﻢ
ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻌﺪﻯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻳﻜﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

گزارش

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

در واگذاری بدون تشریفات معدن  D19مسئله فقط یوزها نیستند!

آفتاب یزد :در این گزارش هر چه می نویس��یم
یک منبع بیش��تر ندارد؛ کتابچه ای که سازمان
محیط زیس��ت اس��تان یزد با عن��وان« :پناهگاه
حیات وحش دره انجیر» منتشر کرده است! سال
انتش��ار  1388و ناش��ر اداره کل حفاظت محیط
زیست استان یزد و اما چند نکته!
گزارشی در مهرماه  97توس��ط خبرگزاری ایلنا
منتشر می شود با عنوان « :صدور مجوز اکتشاف
معدن از روی ناچاری و نگرانی!».
در مت��ن این گ��زارش چند مصاحب��ه خواندنی
پرندگان حیات وحش دره انجیر
ردیف

نام فارسی

1

کبک

2

تیهو

3

زاغبور

4

باقرقره شکم سیاه

5

کبوتر چاهی

6

کاغ نوک سرخ

7

هوبره

8

کاغ ابلق

9

سنگ چشم خاکستری

10

باقرقره گندمی

11

چکاوک بیابانی

12

چلچله

13

دم جنبانک ابلق

14

دلیجه کوچک

15

سارگپه معمولی

16

دلیجه

17

سارگپه پابلند

18

قرقی

19

عقاب دشتی

20

شاهین

21

عقاب مارخور

22

چک چک ابلق

23

چکاوک کاکلی

وجود دارد؛ یکی مصاحبه مرتضی اسامی (عضو
موسس��ه انجمن یوزپلنگ ایران��ی) که میگوید:
«منطقه دره انجیر در اس��تان ی��زد از مهمترین
کریدورهای مهاجرت یوزپلنگ به حساب میآید،
براس��اس مطالعات��ی که در ای��ن منطقه صورت
گرفت��ه به طور تقریبی هم��ه یوزپلنگهایی که
در دره انجیر و بافق تصویرشان توسط دوربینها
گرفته ش��ده ،بیش از یک بار از این منطقه عبور
کردهاند و این نش��ان دهنده این اس��ت که این
منطق��ه از لحاظ مهاجرتی چق��در حائز اهمیت
است».
مصاحب��ه دیگر ام��ا مربوط میش��ود به حمید
ظهراب��ی (معاون محیط زیس��ت طبیعی و تنوع
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست) که معتقد
اس��ت« :تفاهمنامه اکتشاف معدن  D19در دره
انجیر یک تفاهم برد -برد است و اگرچه سازمان
حفاظت محیط زیس��ت با توجه ب��ه نامه وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت به ریاس��تجمهوری
در خص��وص دریافت مجوز معدن در این منطقه
به ناچار مجوز را صادر کرده اس��ت ،اما توانس��ته
بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه دو منطق��ه کمکی و
منطق��ه ش��یرکوه را ب��ه مناطق حفاظت ش��ده
تح��ت حفاظت س��ازمان محیط زیس��ت اضافه
کن��د ».نکته قابل تأمل اما جمله ای اس��ت در
متن همی��ن گزارش «:پس از مدتها مناقش��ه
میان سازمان محیط زیس��ت و مسئوان معدن
چادرملو برای گرفتن مجوز اکتشافات معدنی در
منطقه آنومالی  D19در شهرستان بافق ،بااخره
مس��ئوان معدن موفق شدند ،مجوزهای ازم را
برای «اکتش��افات مقدماتی در  » D19دریافت
کنند؛ اتفاقی که به نظر برخیها باید آن را تغییر
رویکرد در سازمان محیط زیست با ورود عیسی
کانتری به عنوان رئیس جدید این سازمان تلقی
کرد ،زیرا در چند س��ال گذش��ته رئیس پیشین
س��ازمان محیط زیس��ت ایران مخالف هر گونه
انجام عملیات معدن��ی در منطقه آنومالی D19
بود».
حمی��د ظهراب��ی ام��ا در حوال��ی اس��فند 97
حرف ه��ای جالب توجه تر ،تأم��ل برانگیزتر و
تأسف بارتر نیز می زند:
یکی این که «:این معدن یکی از معادنی است که
پیشنهاد کسب مجوزش به سازمان محیطزیست
داده ش��ده و اعتقاد داریم ذخی��ره خیلی خوبی
در این مع��دن وجود دارد و چ��ون این آنومالی
برخاف تص��ور در قلب مناط��ق تحت حفاظت
محیطزیست قرار ندارد!»
دوم ای��ن ک��ه «:یوزها عرضهای ش��مالی را به
عرضهای جنوب��ی ترجیح دادهان��د و جمعیت
یوزه��ا در ی��زد و فارس کم ش��د و به خراس��ان

پستانداران حیات وحش دره انجیر
ردیف

نام فارسی

1

قوچ و میش

2

کل و بز

3

جبیر

4

یوزپلنگ

5

روباه معمولی

6

شغال

7

گرگ

8

خرگوش

9

تشی

10

کاراکال

11

گربه وحشی

12

شاه روباه

13

پلنگ ایرانی

14

روباه شنی

15

خارپشت برانت

شمالی و سمنان مهاجرت کردند».
س��وم اما نکته ای تأمل برانگیز و انحرافی اس��ت:
« در واق��ع با کاهش جمعیت یوز در این مناطق،
حساس��یت ما برای مخالفت با اس��تخراج از این
معدن کمتر ش��د ».آقای ظهرابی! اطاعات غلط
به ش��ما داده اند ی��ا عمدا ً برخ��ی واقعیت ها را
نمی بینید؟! آقای ظهرابی نخست وجود  D19در
قلب مناطق تحت حفاظت محیط زیست را کتمان
می کند ،س��پس از تغییر مسیر یوزها می گوید و
دست آخر از کاهش جمعیت یوزها اما تمامی این
موارد انحرافی و مغالطه آمیز است زیرا؛
� اگ��ر  D19در قلب مناطق تحت حفاظت محیط
زیس��ت قرار ندارد پس دلیل س��ال ه��ا مخالفت و
پافش��اری بر ممنوعیت فعالیت های معدنی در این
منطقه چه دلیلی دارد؟!
� اگر یوزها تغییر مس��یر داده اند که چرایی این
تغییر مس��یر را می توان با حضور کارشناس��ان
خبره زیس��تی و جانوری بررسی کرد گونه های
دیگ��ر جانوری و گیاهی از نظ��ر «معاون محیط
زیس��ت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیست»هیچ اهمیتی ندارند؟!

کتابچه پناهگاه حیات وحش
n
دره انجیر چه میگوید؟!

منطق��ه دره انجی��ر � نی باز به دلی��ل دارا بودن
ارزش های مختلف محیط زیس��تی و به منظور

استخدامنیرو

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 97/11

نوبت دوم

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

ردیف
1

ردیف

نام فارسی

1

کاه میرحسن دم عقربی

2

تنگرس

3

گون درختچهای

4

---

5

کاروانکش

6

وشا

7

آنغوره

8

سگ دندان خاردار

9

شور یزدی

10

آویشن شیرازی

11

شنگ اسبی کم گل

1

درمنه دشتی

2

قیچ

3

گون

4

بهوه شور

5

اسکنبیل کرمانی

6

پرند

7

چوبک

8

کاه میرحسن

9

اشنان

10

گز

11

ارمک بیابانی

12

خیارک

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

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

برگزاری ۵۰۰برنامهاصلیبهمناسبتحماسهآزادسازیخرمشهر

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

نام پروژه

فهرست گیاهان دارای ارزش حفاظتی

ردیف

نام فارسی

سردار کارگر خبر داد

بنیاد نیکوکاری دس�ت های مهربان در استان یزد برای تکمیل کادر مشارکت های
مردم�ی س�ازمان از عاقمندان به فعالیت های نیک�وکاری و اجتماعی دعوت به
همکاری می نماید .افراد می توانند با هر مدرک و رشته ای که هستند در این بنیاد
بصورت پاره وقت مش�غول به کار شوند که نقطه ی عطف این کار ،تعامل با مردم و
جذب حامی برای نیازمندان است و کارشناس بنیاد می تواند از حقوق و مزایای خوبی
برخوردار شود .اهم شرایطی که برای فعالیت در این سازمان ازم است :
جنسیت  :آقا و خانم
v
vداشتن روابط عمومی باا
vعاقمند به فعالیت های اجتماعی و نیکوکاری
vفعال ،با انگیزه و خاق
vعاقمند به آموزش و یادگیری
vداشتن آراستگی ظاهری
vهدفمند ،متعهد و مسئولیت پذیر
ش�ما می توانید برای کس�ب اطاعات بیش�تر و گرفتن وقت مصاحبه با شماره
 ۰۳5۳6۲۲۳۲۰8و داخلی  ۱۰۱تماس حاصل نمایید.
روزهای کاری  :شنبه تا چهارشنبه  -از ساعت  7:۳۰الی ( ۱6:۳۰پنجشنبه و جمعه
سازمان تعطیل است.

مدت پیمان (ماه)

حف��ظ و حراس��ت از حی��ات وحش ،پوش��ش
گیاه��ی و تأمی��ن امنی��ت ب��رای بق��ا و ازدیاد
جمعیت های جانوری و  ...از سال  1367با عنوان
منطقه ش��کار ممنوع دره انجیر ،آریز ،باجگان و
با وس��عتی در حدود 700هزار هکت��ار در محدوده
شهرس��تان های اردکان و بافق آگهی رسمی شد.
در س��ال  1375بخ��ش هایی از منطق��ه که از
قابلیت های باایی برخوردار بود به عنوان منطقه
حفاظت شده کوه بافق واقع در حوزه استحفاظی
شهرستان بافق به تصویب شورای عالی حفاظت
محیط زیس��ت رس��ید و مابقی عرصه ،حس��ب
قابلی��ت ه��ای اکولوژیک��ی ب��ا ح��ذف و الحاق
بخش هایی از مناطق اطراف در تاریخ  21خرداد
 1381با وس��عت 175هزار و  302هکتار ارتقاء
سطح یافت و به عنوان پناهگاه حیات وحش دره
انجیر در زمره مناطق چهارگانه س��ازمان محیط
زیست قرار گرفت.
آن ط��ور ک��ه از اطاع��ات کتابچه م��ورد بحث
برمیآی��د؛ در ای��ن منطق��ه  11گون��ه گیاهی
دارای ارزش حفاظت��ی وج��ود دارد ک��ه برخی
منحص��ر بفرد اس��ت .ف��ارغ از این تع��داد گونه
گیاهی دارای ارزش حفاظتی ،مهمترین گیاهان
شناسایی ش��ده در منطقه به  12نوع می رسند
از جمله درمنه دش��تی ،بهوه ش��ور ،اس��کنبیل
کرمانی و ...از منظر حی��اط وحش اگرچه اصرار
ظهرابی «معاون محیط زیس��ت طبیعی و تنوع
زیستی س��ازمان حفاظت محیط زیست»بر یک
گونه و آن نیز یوزهای رخت س��فر بربسته است

مهمترین گیاهان شناسایی شده در منطقه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

ارزیابی کیفی

اپراتوری ماشین آات
راهداری تجدید مناقصه

12

16.451.544.216

823.000.000

ندارند

2

نگهبانی اکیپ و کارگر
راهدار(تجدید مناقصه)

12

5.546.277.532

277.315.000

ندارند

3

بهسازی محور بافق –
کوشک (تجدید مناقصه)

6

18.545.942.869

927.300.000

دارد

نوع تضمین شرکت در مناقصه مطابق با آئین نامه تضمین معامات دولتی تهیه و ارائه گردد.
v
تاریخ و مهلت دریافت اس�ناد مناقصه  :از تاریخ  ۱۳98/۰۲/۲9لغایت ۱۳98/۰۲/۳۱به آدرس س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشاني
v
 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
برای موارد  ۱و  ۲ارائه گواهی تأیید صاحیت شرکت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و برای مورد  ۳ارائه گواهي صاحیت رشته راه و باند فرودگاه
v
صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و برای همه موارد ارائه گواهی صاحیت ایمنی کار  ،الزامی می باشد.
تاریخ و مهلت تحویل اسناد  :مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد  ،اسناد دریافتي را تکمیل و تا زمان مقرر در سایت ستاد بارگذاري نمایند .
v
مهلت تحویل اس�ناد برای موارد  ۱و  ۲س�اعت  8صبح۱۳98/۰۳/۱۱و برای مورد  ۳س�اعت  8صبح  ۱۳98/۰۳/۱8و زمان بازگشایي پاکات مناقصه
v
ساعت  9صبح روزتحویل اسناد در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل مي باشد.حضوریک نفر نماینده با معرفي کتبي از طرف شرکت ،
در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است(.آگهي در دو نوبت  ،به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).

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

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

عملی��ات بیت المق��دس برای
جمه��وری اس��امی ای��ران
فت��ح الفت��وح ب��ود ،در ای��ن
عملی��ات پن��ج ه��زار و 700
کیلومت��ر مرب��ع از خ��اک
کشورمان آزاد ش��د و بیش از
 19هزار نفر از نیروهای دشمن
بعثی به اسارت درآمدند
برداشته باشیم.وی در ادامه گفت :به مناسبت
گرامیداش��ت حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر
بیش از  500برنامه اصلی در سراس��ر کش��ور
برگزار خواهد ش��د که این برنامهها با همکاری
تمام��ی دس��تگاههای دولتی بوی��ژه نیروهای
مس��لح برگزار میشود.س��ردار کارگر در ادامه
از برگ��زاری دوازدهمین کنگ��ره ملی تجلیل
از ایثارگ��ران در روز دوم خ��رداد ماه با حضور
خانوادههای ش��هدای اصحاب رسانه و ریاست
محت��رم جمهوری خبر داد و افزود :جش��نواره
ملی شعر جوان نیز با عنوان کنگره «چاووشی
بیداران» یکی دیگر از برنامههای ستاد مرکزی

بزرگداش��ت حماس��ه آزادس��ازی خرمش��هر
اس��ت .وی همچنی��ن از رونمایی  200عنوان
کتاب دفاع مقدس در سراس��ر کشور و نشست
تخصص��ی و کرس��ی روایتگ��ری ب��ا موضوع
حماس��ه خرمش��هر خبر داد.س��ردار کارگر با
بیان اینکه مقرر ش��ده تا همه استانها تا سال
 1400دائرهالمعارف یا دانش��نامه دفاع مقدس
را منتشر کنند که این در واقع بیانگر نقش آن
استان در دوران دفاع مقدس است ،خاطرنشان
ک��رد :در این رابطه از  3جلد ،دانش��نامه دفاع
مقدس در س��طح اس��تانها رونمایی خواهیم
کرد.
وی با اش��اره به برگزاری مراسم نمادین زنگ
مقاومت در س��طح مدارس گف��ت :با توجه به
اینکه سوم خرداد امسال به روز جمعه منتهی
شده است ،زنگ مقاومت در روز چهارم خرداد
در تمامی مدارس کش��ور به ص��دا در خواهد
آم��د.وی از بازدید رایگان مردم از موزه انقاب
اس��امی و دفاع مقدس و همه موزههای دفاع
مقدس سراس��ر کش��ور در این ایام خبر داد و
اظهار داش��ت :امیدواری��م برنامههایی که قرار
اس��ت در کل کشور انجام ش��ود ،با اخاص و
همافزایی همراه ش��ده و اثرگذار باشد.س��ردار
کارگر س��وم خرداد را جش��ن پی��روزی ملت
ایران دانست و گفت :همانطور که از اسم سوم
خرداد مش��خص اس��ت .این روز ،روز پیروزی
اس��ت که امیدواریم همه مردم و به ویژه نسل
نوجوان و جوان بتوانن��د از برنامههای ما بهره
بگیرن��د .حضور فعال در فضای مجازی یکی از
برنامهه��ای جدی ما خواهد بود؛ چراکه امروزه
فضای مجازی نقش بسزایی در انتقال فرهنگ
دفاع مقدس دارد.به گزارش دفاع پرس،رئیس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
گفت :ما در اس��تان خوزستان س��اخت چهار
م��وزه دفاع مقدس را پیشبین��ی کردهایم که
س��ال گذش��ته موزه دزفول را افتتاح کردیم و
امس��ال نیز موزه آبادان را افتتاح خواهیم کرد
که یک موزه با جاذبههای طبیعی است .جالب
است که پیشرفت ساخت موزه خوزستان بیش
از انتظ��ار ما بود چراکه اس��تاندار خوزس��تان
بس��یار هم��کاری خوب��ی دارن��د .در موضوع
دف��اع مق��دس و موزهه��ا همه اس��تانداریها
هم��ت و کمک کردند و در مراس��مات س��وم
خرداد نیز مس��وول ستاد ،اس��تاندارها هستند
و دبی��ری آن برعه��ده حف��ظ آثار اس��تانها
میباش��د ل��ذا م��ا از کمکهای آنها تش��کر
میکنیم.

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

aftab.yz@gmail.com

ﮐﻤﺎﻟﻮ ﺪی:ازا ﺮوز ﻮﻟﯿﺪاورا ﯿ ﻏ ﯽ ﺪهدر ﻄ ﺰ ﭼ ﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺪ

ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ
ﻏﻨﻰﺷــﺪﻩ  3.67ﺩﺭ ﻧﻄﻨﺰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻄﻨﺰ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﻏﻨﻰ ﺷﺪﻩ
ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ »ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ
 60ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ  300ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ؟« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺯﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳــﻘﻒ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﻗﺒ ً
ﻼ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻏﻨﺎﻯ  3.67ﺭﻭﻯ ﻏﻨﺎﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ

ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰﻣﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﻏﻨﺎﻯ 3.67
ﺍﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ »ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻨﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟«،
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻨﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﻯ  3.67ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
 300ﻛﻴﻠﻮ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﻓﻌ ً
ﻼ

ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻨﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﮕﻮﻳﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻛﻪ »ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻏﻨﻰﺳــﺎﺯﻯ  20ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ؟« ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ
ﻓﻨﻰ ﻏﻨﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ  20ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻗﺒ ً
ﻼ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺗﺎ ﻏﻨﺎﻯ  20ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺗﺮﺍﻣﭗ

ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﭼﻨﮕﻴﺰﻫﻢ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪﭼﻪﺑﺮﺳﺪﺑﻪﺗﻮ!
ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎرھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻐﺪاد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﺮﮔﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ را دوﺑﺎره ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳـﻰ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺳــﻔﺎﺭﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ
ﺗﻮﺋﻴﺘــﻰ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴــﺪ:
»ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻰ
ﭘﺎﻳﺎﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻧﻜﻨﻴﺪ«.
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮﻯ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻛﺮﺩ» :ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜﻨﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﻳﻒ ،ﻧﻮﺷــﺖ» :ﺩﻭﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺑﻰ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ،ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﻛﺎﻡ
ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳــﺎﻝ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﻳــﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺗﺮﻭﺭﻳﺴــﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻭ ﺭﺟﺰﺧﻮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺴﻞﻛﺸــﻰ ،ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ«.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮔﺰ ﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻧﻜﻦ .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﻦ ،ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ«.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﻧﺴــﺒﺖ
ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﺋﻴــﺖ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸــﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧــﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎ ﻓﻘــﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺒــﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛــﻪ ﻛﺮﻳﺲ ﻣﻮﺭﻓﻰ
ﺳــﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﺍﮔــﺮ ﺑﭽﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻧﻰ ﻣــﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻫﻤﻴﻦ »ﺗﻮﺋﻴﺖ« ﺭﺍ ﻣﻰﻧﻮﺷﺖ«.
ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﻭﻧﺪﻯ ﺷﺮﻣﻦ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴــﺪ :ﺷــﺎﻳﺪ
ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ »ﺁﺗﺶ ﻭ ﺧﺸــﻢ« ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﺮﻩ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ،ﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟــﻮﺍﺏ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺨﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺩ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﻤﺎﺭ ﻛﺮﻩ

ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﻧﻴﺎﻣﺪ ،ﺩﺭﺁﻣﺪ؟
ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣﻚ ﻓﺎﻝ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﺍﻳﺮﺍﻥ »ﺭﺳــﻤﺎ« ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﻰﺑﺮﺩ.
ﻣﻴﺖ ﺭﺍﻣﻨﻰ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻯ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺳــﺎﺑﻖ
ﺣــﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯﺧــﻮﺍﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ
ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
ﻣــﻦ ﻓﻜــﺮ ﻣﻰﻛﻨــﻢ ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬــﺎﻥ ﺑﻪ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺴــﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭ ﺷﻮﻳﻢ؟
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﺍﻧﺴــﺎﻥ،
ﺻﺪﺍﻗــﺖ ،ﻓﺮﻭﺗﻨﻰ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑــﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﻭ ﺑﻰﻋﻴﺐ ﻭ
ﻧﻘﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣــﺎ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ
ﺑﺮﺧﻰ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﻚ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ "ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﻧﻈﺎﻣﻰ " ﺟﻨﮕﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﺪ.
ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜــﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴــﺪ ،ﺁﺩﺍﻡ ﺷﻒ ﺭﺋﻴﺲ
ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺷــﺒﻜﻪ ﺳــﻰﺑﻰﺍﺱ ﮔﻔــﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ
ﺷــﻤﺎ ﻳﻚ ﺳــﺮﻯ ﮔﺎﻡﻫﺎﻳــﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑــﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ
ﺗﻨﺶ ﺑﺮﻣﻰﺩﺍﺭﻳﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷــﻮﻳﺪ ﻛﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰﺩﻫﺪ

ﺮﯾﺐ ﺪ ﻤ ﺪ ﺎرف در آ ﺎ ا

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳﻰ :ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﺪﻥ ﺑــﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ
ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄــﻊ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻓﻜﻨﻰ ﻭ ﺷــﺎﻳﻌﻪ ﺍﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﻧﭽــﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻣﺼــﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﺯ ﭼﻨﻴــﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ
ﺍﺳــﺖ .ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻓﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻰ
ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷــﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ
ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎﺟﮕﺮﺩﻭﻥ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺳﭙﺮﺩﻥ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﺍﺳﺖ .ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﻛﺮﺳﻰ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗــﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻨﺠــﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿــﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ
ﺍﻣﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗــﻮﺭﻯ ﻋﺎﺭﻑ،
ﺷــﺎﻳﻌﻪ ﺍﺧﻴــﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫــﺪﻑ ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺮﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ،ﺑﻰﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ
ﻓــﺎﺭﻍ ﺷــﻮﻳﻢ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷــﺐ ﺭﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻭ ﺑــﺎ ﺗﻠﻨﮕــﺮﻯ ﺑﻪ ﺧــﻮﺩ ﻣﻰﻟﺮﺯﻳــﻢ .ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺷﻴﻚ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻧﺼﻒ
ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻴﻚ ﺁﻑ ﻣﺮگ ﻣﻰﻛﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﻪ ﺁﻟــﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺩﻓــﻰ ﻣﻬﻴﺐ ،ﺟﻮﺍﻧــﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻫــﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺮﻧﻴﺎﻣﺪﻩ
ﺩﺭ ﺷــﻌﻠﻪ ﺯﺍﺭ ﺗﺸــﻨﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻴﺖ ُﮔﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﻃﺮﻓﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺯ

ادﻋﺎی واھﯽ ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﯽ ﻋﺎرف
ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮھﺒﺘﯽ!

ﺍﺳــﺖ.ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺷــﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥﻣﺎﻥ
ﺭﻭﺯ ﺑــﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﻣﻨﺰﻭﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﻧــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ .ﻣــﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤــﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ
ﭼﻄﻮﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﻣﻦﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘــﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻏﻠﻂ ﻳﺎ ﺩﺭﺳــﺖ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﺑــﻮﺩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺑﻮﻟﺘــﻮﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻠﻨﺎ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴــﺪ »ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ
ﻭﺍﺭﻥ« ،ﺳــﻨﺎﺗﻮﺭ ﺩﻣﻮﻛــﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﺎﻣــﺰﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﻇﻰﻫﺎﻯ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﺋﻴﺖ
ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷــﺖ :ﺭﻭﺳــﺎﻯﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺍﺯ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭﻇﻴﻔﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ

ﻧــﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ
ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺍﺧﻴﺮ ﻭﻯ ﺷــﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤــﺎﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻰ
ﻭﺗﻨﺪ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﻛﻨﺸﻰ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻫﻮﻳﺪﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ
ﻧﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕﻫــﺎ ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫــﺎﻥ ،ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺻــﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺟﻨﮓ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺳــﻮﺭﻳﻪ

ﺎﺑﺎت ﯿﺌ

ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺷــﺨﺼﻰ
ﺗﻮﺋﻴﺘــﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷــﺖ ﻛــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﻠﻮﻯ ﺳــﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻋــﺎﺭﻑ ﻭ ﺗﺎﺟﮕــﺮﺩﻭﻥ ﺍﺯ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ؟ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
»  40ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ  2ﺳــﺎﻝ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺷــﺪﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻯ
ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳــﺖ
ﻛﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ،ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺯﺩﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﺣﻜﻢ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻓﺸﺎر ﻋﺎرف
ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮھﺒﺘﯽ

ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺳــﺨﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ
ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪ 5 » :ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﺪﻣﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺖ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ،ﻣﺪﻋﻰ ﻓﺸــﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺸﺴــﺘﻦ
ﺑﺮ ﻛﺮﺳــﻰ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻃﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ
ﺍﻳــﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺯﺍﺩﻩ

رﺋﯿ

ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ
ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻭ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻤﻜﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﻌﻪھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﺧﻼقﻣﺪار

ﺗﻮﺋﻴــﺖ ﺍﻳﻦ ﻓــﺮﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﻰ
ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴــﻦ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﭘﻨﺠﻢ
ﺧﺮﺩﺍﺩﻣــﺎﻩ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗــﻮﺭﻯ ﻋــﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﺷــﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﻣﻄــﺮﺡ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ
ﺍﻳــﻦ ﺍﺩﻋــﺎﻯ ﻭﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻛــﻪ ﻋﺎﺭﻑ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ
ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ .ﺿﻤﻦ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷــﺪﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗــﻮﺭﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋــﺎﺭﻑ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ھﺪف ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮدازان
ﺗﺨﺮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ

ﺩﺭ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﻫﻴﺌــﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷــﺎﻳﻌﻪ ،ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﻭ ﻓﺮﺍﻓﻜﻨﻰ ﺩﺍﻍ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑــﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺯﻳﺎﺩ ﻋــﺎﺭﻑ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻯ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺷــﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺭﻑ ﺑــﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ

ﺎﻟﯽاز ﻮﯾ ﯽوﻏﺮﺑ !
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻮگ ﮔﻠﻰ
ﻛﻪ ﭼﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﻤﻰﺁﻭﺭﺩ
ﺗﺎ ﺑــﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﻯ ﭘﻠﺸــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺸﺪ.
ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭ ﺁﺩﻣﻰ ﺑﻪ ﺯﻭﺭﻕ ﻣﻬﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻮﺩ .ﺁﻥ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﻪ ﺍﺷﻚ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ
ﻛﺴﻰ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺸــﺘﻦ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻧﻮﻋﺪﻭﺳﺘﻰ
ﺑﺮﻧﻤﻰ ﺧﺎﺳــﺖ.ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ

ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﺬﺍﺷــﺖ.
ﺑﺪﺑﻴﻨــﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﻔــﺮﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺷــﺨﺺ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺎﺯﻫــﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﻛﺲ ﻧﻴﻮﺯ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﺮ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ
ﺍﺳــﺖ ،ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻣﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻡ ،ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻨﮕﻰ
ﺷﻮﻡ ﺁﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣــﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺴــﺘﻢ .ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ
ﻭﺿﻌﻴﺘــﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥﻫــﺎ ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﺴــﻠﻴﺤﺎﺕ
ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻗﻮﻉ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺖ
ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤــﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷــﺪ
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ.ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻭﻛﺎﻻﻫﺎ ﺷﺪ!
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ
ﻧﻴﺰ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫــﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻟﻔﺎﻇﻰﻫﺎﻯ
ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟــﻪ ﺁﻟﻤــﺎﻥ ﺩﺭ
ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺴــﻰ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﻴــﺖ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻟﻔﺎﻇﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻟﻔﺎﻇﻰﻫﺎ ﻭ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺁﺷﺘﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻭ ﻫﺮ
ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﻡ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻰﺷﺪﻳﻢ ﻭ
ﺳﺮﺍﻍ ﺣﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﻡ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.
ﺣــﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﻮﺽ ﺷــﺪﻩ .ﺑﻰ ﺗﻌﺎﺭﻑ
ِﺳﺮ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺗﻠﺦ ﺗﺮﻳﻦ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﻜﻤﺎﻥ ﻧﻤﻰﮔﺰﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻠﻔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
ﻧﺎﻛﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﻴﺮ
ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ.
ﻛﺎﺵ ﻣﻰﺷﺪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻯ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻙ ﺑﻜﺸﻴﻢ ﻭ ﻛﻤﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻳﻰ

ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ
ﻫﻤــﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﭘﺰﺷــﻜﻴﺎﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻭﻝ ﻭ ﻋﻠــﻰ ﻣﻄﻬــﺮﻯ ﻧﺎﺋــﺐ ﺭﺋﻴــﺲ ﺩﻭﻡ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺩﺭ ﻣﺠﻠــﺲ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﻄﻠﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ
ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﻭ ﻋــﺎﺭﻑ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 92
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﺑــﻮﺩ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﻯ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺴــﺠﺎﻡ ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒــﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫــﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺸــﻴﺪ ﻭ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷــﺪ ﻭ ﻋﺎﺭﻑ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻟﻴﺴــﺖ
ﺍﻣﻴــﺪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ
ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒــﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍ
ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻟﻴﺴــﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺳــﻌﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮔﻴﺮﻯ
ﺍﺯ ﺩﻛﺘــﺮ ﻋــﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻤﺪﺍﺭ
ﺍﺧــﻼﻕ ﻣﺪﺍﺭ ﺑــﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍژﻩ ﻣﻘﺪﺳــﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻥ ﻭ
ﻧﻤﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺯﻭﺭﻕ ﻣﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻰ
ﺩﺭ ﻓﻠــﻖ ﺑﺨﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ! ﺧﻮﺍﻫﺮ!
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﺮﻛﻪﻫﺎ ﺍﺷﻚ ﺑﺮﻳﺰ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻮﺍﻧﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻏــﺮﻭﺏ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﺩ ﻭ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮﮔﺸــﻮﺩ
ﺍﺷــﻜﻰ ﺑﺮﻳﺰ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ،ﻛﻪ ﻋﺸﻖ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺁﺩﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺁﻏــﻮﺵ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ...
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وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﺎن در ﺗﻬﺮان
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﻞ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻋﻤﺎﻥ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﻳﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻭ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩ.

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ:

از ﺎک ﺮاق ﺑﺮای ﺪی ﺑ

ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻗﻮﻯ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ،
ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑــﻪ ﻋﺰﻡ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ
ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ )ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ(
ﺍﻃﻤﻴﻨــﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ،ﻭﺍﺷــﻨﮕﺘﻦ
ﺩﺍﻋﺶ ﺭﺍ )ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ( ﺗﻬﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ
ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑــﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺍﻗــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻋــﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺳــﻔﺎﺭﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻯ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ 'ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ' )ﺍﻣﻀﺎ ﺷــﺪﻩ ﻣﻴﺎﻥ
ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  ( 2011ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻯ
ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻤ ﺎﯾﮕﺎن ا

ﺎده ﻤﯽﮐ ﯿ

ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 'ﺟﻮﻯ ﻫﻮﺩ'
ﻛﺎﺭﺩﺍﺭ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﻳــﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ژﻧﺮﺍﻝ 'ﺭﺍﺋﺪ ﺷــﺎﻛﺮ ﺟﻮﺩﺕ' ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻠﻴﺲ
ﻓــﺪﺭﺍﻝ ﻋــﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻳــﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺳــﻔﺎﺭﺕ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﻐــﺪﺍﺩ ،ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﺑــﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺁﻣﻴــﺰ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﻋــﺮﺍﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ
ﭘــﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻬﺪﻳــﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺁﻣﻴﺰ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ،ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ
ﻳﺎ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺁﻥ
ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺧﺒﺮ

ﻄﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دو

»ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﻣﻴﺤﻰ« ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ
ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟــﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ »ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ
ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺨﻰ« ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ» :ﺩﻭﺣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻨﺰﻭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ
ﺩﻋﻮﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻳﺎ ﻧﺸﺴــﺖ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﻋﺮﺑﻰ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻗﻄﺮ ﻃﻰ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺟﺸــﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ  2018ﺑﻪ »ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ«
ﻫﻤﺘﺎﻯ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺣــﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮﺩﻩ

ﮑ د ﻮت

ﺪ

ﺍﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮﺩ.
ﻣﺮﻳﺨﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﻡ ﻓﺎﺳﺪﻯ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻠﺴــﻪ ﻳﺎ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺍﺯ
ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ ﻛــﻪ ﺩﻭﺭﻯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺍﺯ ﺭژﻳــﻢ ﻫــﺎﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ
ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻛﻤــﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳــﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻗﻄــﺮﻯ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ
ﻭ ﺍﺩﻋــﺎﻯ »ﺩﻭﻧﺎﻟــﺪ ﺗﺮﺍﻣــﭗ« ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺣــﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻳــﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ
ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ:

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

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺗﻴﻢ
ﺑﻮﻟﺘﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ ﺟﻨﺎﺡ
ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ .ﻭﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﺭﺍ "ﻓﺸــﺎﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ" ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮﺡ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ
 2020ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻝ:
"ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ" ﺷــﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺭﺵ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﻭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﺠــﺎﺭﻯ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺩﻭﻡ" :ﺟﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻰ" ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﻥ ﻛﻤﭙﻴﻦ
ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻠﻮﻩ
ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺑﺰﺭگﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ،
ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭ ﻣﻮﺷﻜﻰ ،ﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺳــﻮﻡ" :ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﻧﻰ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ،ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ" ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ
ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻋﺐ ﻭ ﻭﺣﺸــﺖ ﺩﺭ
ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻋﺰﺍﻡ
ﻧﺎﻭﻫــﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳــﻰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻟــﺐ ﻣﻰﮔﻨﺠﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻜﺮﺭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺑﻮﻟﺘﻮﻥ ،ﭘﺎﻣﭙﺌﻮ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺎﻥ
ﻫﻮﻙ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ
ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﻭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺿﺪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻛﺎﺥ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ" :ﺟﻨﮓ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ" ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻧﺎﺍﻣﻨﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ،
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻭ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﺷــﻜﺎﻑ ﻗﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺣﺰﺏﺍﷲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺣﺸﺪﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺳــﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ "ﺩﺍﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻣﻰ" ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﺑ ﺣ ﺎﯾ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﯿﺎلﭘﺮدازی ﺎ!

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ،
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ» ﺩﻭ ﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﻧﻴﻢ
ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ!«
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﺎﻳﻰ

ﺪ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ "ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ"ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ
)ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﺳــﺖ؛ ﺑﺮﺧﻰ
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺡ ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﻧﺪ ،ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﺑﻌﺪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﻌﻰ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ "ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭ
ﻧﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ" ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﻮﺩ .ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻌﻠﻰ
ﺍﻳــﻦ ﺑﻌﺪ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛــﺮﺩ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ
ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺣﺰﺏﺍﷲ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪﺍﻟﺸﻌﺒﻰ
ﻳﺎ ﺣﻮﺛﻰﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﻮﺳﻮﻳﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ "ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ" ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻏﺮﺍﻕﻫﺎﻯ ﻓــﺮﺍﻭﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ
ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.ﺍﻳﻦ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ "ﺧﻠﻖ ﻳﻚ ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴــﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎﺕ
ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ" ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻫﺎ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻓﻮﺭﺍ ً ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩﺳﺮ ﻧﻔﻮﺫﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩ .ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ،
ﺍﻣﻨﻴﺘــﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﭘﺎﺩﺯﻫﺮ
ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻣﻜﺮﺭﺍ ً ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﻪﺍﻡ ﻛﻪ
ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻜﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻯ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻨﮕﻰ
ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮﻟﺘﻮﻥ ﻭ
ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫــﻮ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻃــﺮﺡ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻫﺸــﺖ ﮔﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸــﺎﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻛﻪ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧــﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺸــﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧــﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺁﺧﺮﻯﻫﺎ ﻫﻢ ﻃــﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ
ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳــﻮﺍﻝ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﭼﻴﺴــﺖ!
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏﻫﺎ ﺗــﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺧﻴﺎﻝ ﭘﺮﻭﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﻣــﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻰﺩﻫﻢ
ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻣﺰﺍﺡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺑﺪﻫﺪ! ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ
ﺗﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﻯﻫﺎ!

دلنوشته

کوزه
امید

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

دوس��ت اه��ل تلهپات��یام تم��اس گرفت��ه
میگوید چینیبندزن سراغ نداری؟ گفتم نه
دوره چینیبندزنها گذشته .گفت :میدونم
اما یه کس��ی را میخ��وام چینی نازک دلم
را بن��د بزنه ک��ه مثل چینی ن��ازک برجام
ت��رک برداش��ته .میدونی وج��ودم چینی
نازک ش��ده .اونم تو ای��ن دنیای زمخت که
مهرورزی رخت بس��ته .حیف دولت مهرورز
رف��ت همه چیزو با خودش برد .دیش��ب تو
انباری میگش��تم چش��مم به چند تا قوری
چینی بندزده و که تو اسبابکشی شکسته
شدند افتاد دلم شکس��ت .بااخره یادگاری
خانوادگیه .یه جمله ی��ادگاری از ننه جونم
بگ��م؟ میگفت  :ننه ما دلشکس��تگانیم-
چین��ی نازکدانی��م" .گفت��م چ��را آنقدر
ن��ازکدل ش��دهای ؟ گفت :چون پوس��تم
مثل تو کلفت نیس��ت .ای مرفه بی درد! از
صبح که پای خبرها تو س��ایتها میگردم
برخ��ی خبرها مثل یک لگد ب��ه دل نازکم
ب��ه چینی نازک دلم میخ��وره حتی برخی
تیتره��ا برخی اظهار نظره��ا لگد به چینی
نازک دل و ذهن��م میزنه .گاهی هزار امید
در کوزه خود میریزم اما با یه لگد خبری یه
اظهار نظر حکایت همان لگد به کوزه عسل
میشود .کاش میشد به برخی خبرها بگم":
حیا کن دس��ت از سرم رها کن" .منظورم را
که میفهمی؟ گفتم پیچی��ده نگو؟ گفت":
ک��وزه امید" کوزهای که چینی ترک خورده
است بندزن میخواهد .راستی فردا نگی برو
این حرفارو بذار دم کوزه آبشو بخور من که
ش��عار و وعده ندادم که بگویی :برو بذار دم
کوزه آبشو بخور.
گفت��م بحث را عوض کن م��ن روان خودم
به ان��دازه کافی درگیر جنگ روانی ش��ده.
گفت باش��ه بحث را مثل یه مداس��یون یا
تغییر گام درموسیقی عوض میکنم .بااخر
آدما باید در گفتارشون مداسیون یا تغییر
گام داش��ته باش��ند .حاا بگو تو سرس��فره
چه احساس��ی داری؟ چون جناب نوبخت
گفته:مردم بهزودی تاثیر ارز دولتی را س��ر
سفرهشون احساس میکنند .من که تاثیری
از ارز دولتی س��ر سفرهام حس نمیکنم جز
عرض ش��رمندگی .گفتم عرض شرمندگی
احس��اس مش��ترک هر دوی ماست .گفت
بیچاره این احس��اس مش��ترک بیشتر ملت
اس��ت .به خاط��ر همین شرمندگیهاس��ت
ک��ه چینی نازک دل من ،ک��وزه امید ترک
برداش��ته .زود باش��ید معطل نکنید چینی
دلم بندزن میخواهد! ف��ردا نگی به جهنم
که ترک برداشته!

شعر

بوسه های
تصویری
م.عبدلی
شاعر

به نوه هایم  :سارا و آرین و آنیتا
بوسههای تصویریت باد هواست
عمق جان را
شادان نمی کند
بوسههای تصویریت
طعم لمس ندارد
چشیدنی نیست!
بوسیدنی نیست!
بوییدنی نیست!
این فاصلهی عظیم
طعم بوسه های تو را دزدیده
بوسههای تصویریت
وجد و سرور حال ندارد
اشک شوق به چشمهایم نمی نشاند
وقتی از تو دورم
وقتی بغلم از تو خالی است
این بوسه های تصویری
«کاچی به از هیچی است»
دلخوش کنکی تو خالی است
بوسه های تصویری تو
طعم بادهای زمستانی دارد
برای طعم خوش بوسههایت
باید
با بهار دیدارت صبوری کرد
و من می دانم
از عشق تا صبوری هزار فرسنگ است
و من
دلم برای تو و بوسههایت تنگ است

حافظ نامه
ظریفهای به گمانم خانم وندی ش��رمن عضو
ارش��د مذاکرهکننده برجام تفال��ی به حافظ
زد و گفت ای حافظ ش��یرازی که کاشف هر
رازی اخیرا گفتیم باید ب��رای حفظ برجام تا
پای جان بایستیم؛ تو را به شاخه نباتت قسم
درباره سخن ما و نیتی که داریم در فالت چه
میگویی؟ در فال وی گفتیم:
صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
کس به میدان در نمیآید سواران را چه شد

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

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی

اذان ظهر13:01
اذان مغرب 20:27
اذان صبح فردا 4:14
طلوع آفتاب فردا 5:55

نش�انی الکترونیکی روزنامهaftab.yz@gmail.com :
سامانه پیامك آفتاب یزد3000141427 :
عضو انجمن روزنامههای غیر دولتی -تعاونی مطبوعات -انجمن مدیران رسانه

توصیه میشود درخصوص برخی آگهیها تحقیق ازم صورت گیرد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پاك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :
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امام علی (ع) :کینه خوبیها را از بین میبرد.

زردچوبه

2

زنجبیل

4

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

سوپاپ ! ...

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

چند خوراکی مفید برای مبتایان به روماتوئید
3

5

آناناس

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

روغن ماهی

ماهی های س��المون ،س��اردین و  ...حاوی
اس��یدهای چرب امگا 3هستند به کاهش
الته��اب و عایم آرتری��ت روماتوئید کمک
می کند .پس سعی کنید هفته ای دو بار از
ماهی های چرب یا مکمل های روغن ماهی
میل کنید.

1

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

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص گوارش و کبد بررسی کرد

آفتاب یزد  -نجمه حمزه نیا :با این که هر روز
داروهای جدیدتر و مفیدتری وارد بازار میش��ود
و برای درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده
قرار میگیرد ،هنوز داروهای گیاهی سهم عمدهای
از س��بد داروی��ی بیماریها را تش��کیل میدهد.
داروهای گیاهی بویژه در کش��ور م��ا ،طرفداران
زیادی دارد و شاهد مثال آن عطاریهای متعددی
اس��ت که در گوشه و کنار ش��هر به کسب و کار
مشغولند .اثر گیاهان دارویی در درمان بیماریها
بر کس��ی پوشیده نیس��ت ،اما این که گیاهان به
دلیل ریشه داش��تن در طبیعت ،عاری از عوارض
جانبی هستند و مصرف آنها هیچ مشکلی برای
بدن ایجاد نمیکند ،باور اش��تباهی اس��ت که بر
ذهن بس��یاری از ما س��ایه افکنده است .با توجه
به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد درباره آثار مخرب
مص��رف داروهای گیاهی اغ��ری بر کبد با دکتر
حسین پوس��تچی  ،فوق تخصص گوارش و کبد
 ،فلوش��یب بیماری کبد و دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی تهران گفت و گو کرده است .
وی دراینباره می گوید :درجامعه افراد بسیاری به
دایل مختلف از جمله کاهش وزن یا زیبایی و...
برای گرفتن دارو سراغ عطاری ها می روند و یا با
اصرار از پزشکان می خواهند که یک داروگیاهی
را برای درمان آنها معرفی کنند.
دکترپوس��تچی ادامه داد  :نکته بسیار مهمی که
در مورد مصرف داروهای گیاهی باید مدنظر قرار
گیرد  ،مش��خص نب��ودن محتوی��ات داخل آن و
میزان دوز آن است.
ای��ن فوق تخصص گ��وارش و کبد عن��وان کرد :
بیش��تر افرادی که جهت گرفتن داروهای گیاهی

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

آثار مخرب مصرف داروهای گیاهی اغری بر کبد

مراجع��ه می کنن��د  ،خانم ها
اثرگذاری داروه��ای گیاهی در
هس��تند و داروهای��ی ک��ه از
هم��ه اف��راد ب��ه دلی��ل برخی
عطاری ها می گیرند محتویات
فاکتوره��ا با یکدیگ��ر متفاوت
آن مشخص نیست و استاندارد
اس��ت به گون��ه ای که مصرف
نیز نمی باشد .
ی��ک داروی گیاهی در یک فرد
وی اضافه کرد  :عوارض مصرف
باعث ایجاد س��می ش��دن کبد
خودسرانه داروهای گیاهی بعد
می شود و در فرد دیگر آنزیم های
از مدت  20ال��ی  30روز خود
کبدی را کمی افزایش می دهد
را نش��ان می دهد به گونه ای
ولی در فرد دیگر میزان افزایش
>عوارض مصرف خودسرانه
ک��ه بعد از این م��دت احتمال
آنزیم های کبدی بسیار زیاد و
داروه��ای گیاهی بعد از مدت
دارد آنزی��م های کب��دی فرد
خطرسازاست .
 20الی  30روز خود را نش��ان
افزایش یابد  .دکتر پوس��تچی
دکت��ر پوس��تچی تاکی��د کرد
می دهد به گون��ه ای که بعد
بی��ان ک��رد  :از جمله عایمی
 :ب��ا توج��ه ب��ه این نکت��ه که
از ای��ن م��دت احتم��ال دارد
که نشان دهنده عوارض مصرف
مصرف داروه��ای گیاهی روی
آنزیم های کبدی فرد افزایش
خودسرانه داروی های گیاهی
اف��راد تاثیرات متفاوت��ی دارد و
یابد
اس��ت عبارتن��د از زرد ش��دن
یکسان نیست و حتی در برخی
> نکت��ه بس��یار مهم��ی که
پوست بدن ،درد مفاصل و نیز
موارد این ع��وارض خطرناک و
در م��ورد مص��رف داروه��ای
وقتی آزمایش می دهند شاهد
غیر قابل برگش��ت است مانند
گیاهی باید مدنظر قرار گیرد
افزای��ش آنزیم ه��ای کبدی و
ابت��ا به هپاتیت ح��اد  ،از بین
مش��خص نب��ودن محتویات
بیلیروبین خون شان خواهند
رفت��ن کبد در زم��ان کوتاه لذا
داخل آن و میزان دوز آن است
بود .
توصیه می ش��ود در حد امکان
ای��ن دانش��یار دانش��گاه علوم
افراد از مصرف داروهای گیاهی
به صورت خودسرانه خودداری کنند.
پزش��کی تهران تصریح کرد  :متاس��فانه برخی از
این فلوش��یب بیماری کبد افزود  :استفاده از مواد
اف��راد وقتی با عایمی مانن��د افزایش آنزیم های
انرژی زا و م��وادی دیگرمانند مکمل ها و ...که با
کب��دی مراجعه می کنند و پزش��ک ب��ا توجه به
این عنوان بخصوص در باشگاه های بدنسازی در
عایم احتم��ال ابتا به هپاتیت ویروس��ی و ...را
بین جوانان توزیع می شود از جمله موادی هستند
می دهد وقتی از بیمار سوال می شود گفته می شود
که می تواند س��امت بدن بخصوص کبد را دچار
که طی چند هفته گذش��ته داروی گیاهی برای
مش��کل نماید .وی ابراز داش��ت  :با توجه به این
اغری یا  ...اس��تفاده کرده وقبا س��ابقه بیماری
نکته که اکثر سموم بدن در کبد تصفیه می شود
کبدی را نداش��ته اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد :

راه هایی برای تشخیص زودهنگام سرطان گوارش

ش��ود درم��ان موفقی��ت آمیز
ت��ر خواهد بود ،گف��ت :درمان
موفقیتآمی��ز ،زندگ��ی فرد را
افزایش میدهد بنابراین انجام
غربالگری در این زمینه بسیار
حائ��ز اهمیت اس��ت.این فوق
تخصص بیماریهای گوارش و
کبد بیان داشت :خون نهفته در
مدفوع یکی از عایم ابتا به سرطان میتواند باشد
البته این  ۱00درصد مرتبط با س��رطان نیست و
گاهی نیز نشانه ای از پولیپ به شمار میرود ولی
به طور کلی جدی گرفتن این مسئله حائز اهمیت
است و ارتقاء آگاهی عمومی در شناسایی دقیق و
به هنگام بیماری سرطان اهمیت دارد.سعادت نیا
با بیان اینکه انجام روش های غربالگری همچون

بازی شطرنج فواید زیادی برای تقویت مغز دارد
بازی ش��طرنج یک بازی برای بهبود قدرت مغز
است که به بهبود مهارت های فکری ،انتقادی و
حل مسئله کمک می کند.به گزارش مهر ،فرمت
بازی شطرنج به گونهای است که به رشد مهارت
پی��ش بینی و ارزیابی حرکات محاس��به ش��ده
بعدی کمک میکند .به گفته محققان ،این بازی
موجب افزایش خاقیت و تمرکز میش��ود .در
ادامه به برخی فواید بازی شطرنج اشاره میشود.
=تقویت قدرت مغز :بازی شطرنج با به چالش
کشیدن مغز ،موجب تحریک رشد دندریتهای
میشود که مسئول ارسال سیگنالهای مغزی
به کل بدن هستند .از اینرو وجود دندریتهای
بیشتر موجب افزایش ارتباط عصبی میشود.
=ورزش مغ�ز :طب��ق مطالع��ات ،شناس��ایی
ش��کلها و موقعیتهای بازی تختهای به فعال
س��ازی هر دو نیمکره مغز کم��ک میکند .از
اینرو ش��طرنج بازه��ا برای واکنش س��ریع به

موقعیته��ا در بازی ،از هر دو طرف مغزش��ان
استفاده میکنند.
=افزای�ش  :IQبازی ش��طرنج موجب بهبود
عملکرد کلی مغز میشود .این مسئله به تدریج
موجب بهبود میزان  IQمغز میشود.
=پیش�گیری از بیماری آلزایمر :با افزایش
س��ن ،ورزش مغز برای توانایی روبه نزول مغز
مهم اس��ت .طبق نتایج تحقیق��ات ،افرادی که
در بازیهای فکری مه��ارت دارند کمتر مبتا
به آلزایمر میشوند.
=روند بهبود س�ریع از س�کته یا ناتوانی
جس�می :ش��طرنج موجب بهبود مهارتهای
حرکتی میش��ود و بدین ترتیب روند بهبود از
س��کته یا ناتوانی تسریع میشود .با استفاده از
مهارتهای فکری در بازی شطرنج ،تواناییهای
شناختی هم در کنار مهارتهای حرکتی ایجاد
میشوند.

آندوسکوپی گران است و برای
همه افراد و توصیه نمیش��ود
گفت ساده ترین و در دسترس
تری��ن روش شناس��ایی ای��ن
بیم��اری انج��ام آزمایش خون
نهفته در مدفوع است همچنین
بررسی  ۶0سانتی متر آخر روده
بزرگ نیز میتواند در شناسایی
به موقع بیماری تا از اهمیت باشد .وی با اشاره به
اینکه بیماریابی یا غربالگری به دو صورت هدفمند
و جمعیتی قابل انجام اس��ت ،گف��ت :روشهای
هدفمند برای کس��انی که س��ابقه ابتا به پولیپ
یا س��ابقه ابتا به سرطان دستگاه گوارش تحتانی
اق��وام درج��ه ی��ک خ��ود دارن��د یا مبت��ا به
بیماریهاییهمچونکولیتهستند،میتواندبسیار

ومصرف مواد ان��رژی زا در کار کبد اختال ایجاد
می کند بخصوص در جوانان شاهد شیوع بیماری
های کبدی در این قشر هستیم .
دکترپوستچی عنوان کرد :وقتی فردی به پزشک
متخصص مراجعه می کند و تحت دارودرمانی قرار
می گیرد دوز داروی تجویز شده مشخص است و
در صورت بروز هرگونه مشکلی برای فرد ،پزشک
می تواند می��زان آن را بنا بر صاحدید  ،افزایش
ی��ا کاهش دهد اما داروه��ای گیاهی  ،قرص ها و
پودرهای بدنس��ازی و مکمل هایی که بخصوص
در باش��گاه های بدن س��ازی بین جوانان توزیع
می ش��ود دوزآنها مشخص نیس��ت لذا می تواند
صدمات بسیاری را به سامتی فرد وارد نماید .
این ف��وق تخصص گوارش و کب��د توصیه کرد :
افراد جامعه بخصوص خان��م ها باید این موضوع
را مدنظر قرار بگیرند اگر بیماری یا مشکلی دارند
باید به پزشک مراجعه کنند و ازمصرف داروهای
گیاه��ی و ...که دیگران م��ی گویند یا درتبلیغات
فض��ای مجازی مش��اهده می کنن��د  ،خودداری
نمایند .وی در پایان گفت:اخیرا درتبلیغات فضای
مجازی وماهواره ها باب شده فان داروی گیاهی
برای درمان کبد چرب  ،مناس��ب اس��ت که باید
گفت با توجه به پیش��رفت علم در هیچ جای دنیا
دارویی برای درمان کبد چرب یافت نشده و فقط
ورزش برای درمان این بیماری مناس��ب است لذا
توصیه می شود افراد به تبلیغات غلط و نادرست
فض��ای مج��ازی که صرفا ب��رای پ��ول درآوردن
اس��ت  ،جهت درمان بیماری شان اهمیت ندهند
بدی��ن خاطر که ام��کان دارد ع��وارض غیر قابل
برگشتی داشته باشد .

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

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

سکته قلبی زمانی اتفاق میافتد که رگها کام ً
ا
بستهش��ده و خونرس��انی به عضله قلب کام ً
ا
قطع شود.این پزش��ک متخصص تصریح کرد:
س��کته زمانی روی میدهد که با درد ناگهانی
و ش��دید در حال اس��تراحت به م��دت نیم تا
یک ساعت همراه باشد .این درد کمکم به کتف
ف��ک پایین یا دس��تها نیز س��رایت میکند و
ممکن است با درد معده اشتباه شود.خوشخوی
ادامه داد :در اثر س��کته قلبی بخش��ی از عضله
قل��ب به عل��ت قط��ع خونرس��انی و تغذیه از
بین میرود و ق��درت پمپاژ آن کاهش مییابد
هرچقدر این پمپاژ کمتر باش��د وسعت سکته
قلبی بیش��تر اس��ت.وی تأکید کرد :زمان بین
ش��روع درد قفسه سینه و ش��روع درمان اصلی
زمان طایی ن��ام دارد .به همین دلیل مراجعه
س��ریع به مرکز درمانی بعد از شروع درد قفسه
سینه میتواند به نجات بیمار کمک کند.

به قلم :محمد جوان

سلسله یادداشتهای فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،فکاهی
«مارکو گامبارو» پیرمرد منشوری !...

خسروی خوبان

با دیدن این تیتر حتما از خودتان سوال میکنید:
استاد گامبارو عجب آدم بیکاری است در هیاهوی
تحریم و مشکات مردم به جای این که بنشیند
و اون دوگول��ه را ب��ه کار بین��دازد ،از درده��ای
مردم سرزمینش بنویس��د و راه حل ارائه بدهد
ش��وربختانه از خسروی تیم رقیب مینویسد ؟!
بله شما درس��ت میفرمایید در اینکه وضعیت
اقتصادی ما خوب نیس��ت هیچ تردیدی وجود
ندارد .در این که یک عدهای صبح تا شب در آن
سوی آبها علیه ملت شریف ما کار میکنند نیز
شکی نیست .در این که فساد اقتصادی رخ داده
نیز هیچ شبههای نیست .در این که آفتابهدزدهای
خردهپا به کارتلهای عظیم اختاس و فس��اد
تبدیل ش��دند و همچون زالو به جان این ملت
افتادهاند نیز تردیدی نیس��ت اما عزیزان دل از
دست من چه کمکی س��اخته است .از رهگذر
برخی هم که در رسانهها به مقام و منصبی دست
یافته بودند و میتوانستند صدای رسای همکاران
ما باشند به جای آن که از پشت آن تریبون درد
ما و ملت ما را فریاد بکشند ،حرفهای تلخ درباره
خس��روی آواز ایران سر دادند .حال در این میان
تکلیفنگارندهنیزمشخصاست.تکلیفمنیک
اقبا مشخص است و با این حساب باید بگویم
در این بلبشو از دست من پیرمرد منشوری چه
برمیآی��د؟! البته من به احترام ملت فهیم ایران
بیکار ننشستهام و مدتها قبل یک نامه فدایت
شوم برای مسئوان نوشتم که نمیدانم چاپ شد
یا نه؟ با این حال بنده از رو نرفتهام و نامه دیگری
برای ایش��ان تنظیم ک��ردهام و منتظرم ببینم
در روزه��ای آتی چه اتفاقاتی رخ میدهد ،آنگاه
شاید از نامه دومم رونمایی کنم تا شما عزیزان
دل بدانید مارکو گامباروی شما بیکار ننشسته و
برای رهایی از این مشکات دست به مکاتبات و
نامهنگاریهای با مسئوان زده است و  ...بگذریم
و به قصه امروز بپردازیم.
قطعا همه شما سوپاپخوانان عزیز از تیتری که
برای این ش��ماره انتخاب کردهام جا خوردهاید.
مخصوصاکهتاکنونازعاقهامبهتیمپرسپولیس
آگاهی یافتهاید! حتما برای ش��ما عجیب است
که یک پرسپولیس��ی بیاید و برای بازیکن تیم
رقیب یادداشت احترامآمیزی بنویسد .بله در این
هیاهوی گنگ و پیچیده حضور تماشاگرنماهایی
که این روزها دیگر تماش��اگرنما نیس��تند و به
صورت سازمانیافته در ورزشگاهها حاضر هستند
و صدالبته دس��تاویز قدرتنمایی برخی گروهها
و باندها قرار گرفتهاند ،نمیشود به دیدگاه شما
عزیزان خرده گرفت ام��ا  ...عزیزان دل بدانید و
آگاه باشید؛ مارکو گامبارو سالهاست که برخاف
تماشاگران اولیگارشی و متعصب فوتبال که در
این کشور رشد و نمو پیدا کردهاند ،چشمانش را
روی حقیقت نبسته و سعی میکند گاهگداری از
جایش برخیزد و به احترام بازی خوب و چشمنواز
تیم رقیب دس��ت بزن��د و کورکوران��ه و از روی
احساس بازیها را دنبال نکند .حتما بیاختیار
به یاد پاراگراف اولیه همین ش��ماره افتادهاید و
از راوی میپرسید :استاد گامبارو! پس چه فرقی
هست بین شما و آن عزیز دلی که در تیم امید
ماست اما به تیم حریف پاس گل میدهد؟! خب
پرسش جالبی است اما این قیاس جالبی نیست
و به قول ادبا معالفارق اس��ت .مگر در انگلیسی
که روزگاری برخی تماشاگرانش اوباش خوانده
میش��دند و در حد جنون طرفداران تیم رقیب
را کتک میزدند ،درعصر حاضر چنین اتفاقاتی
وحشتناکومنزجرکنندهایرویمیدهد؟!.حاا
ممکن است به قول حاج محمود ؛ چهارتا خس و
خاشاک یک گوشه و کناری پیدا بشوند و از این
کارهای زشت و ناپسند انجام بدهند اما اکثر قریب
به اتفاق تماشاگران انگلیسی ،پس از پایان بازی
به احترام تیم حریف از جای برمیخیزند و یک
کف مرتب و جانانه میزنند .حاا چه اشکالی دارد
یک پرسپولیسی متعصب اما نه افراطی بیاید و از
بازیکن استقال تعریف و تمجید کند دنیا که به
آخر نمیرسد .میرسد؟!
احسنت .باریکا به شما .دیدید رگ خواب شما
را خوب گرفتهام حاا که قصه بدین جا رس��ید
بگذارید بگویم ،خس��رو حیدری پیش از آن که
بازیکن تیم فوتبال اس��تقال باش��د ،سربازی
شایسته برای وطن بوده و در میادین بینالمللی
برای تیم ملی فوتبال ایران درخشیده است و از
این رو او را نباید محدود به تیم استقال دانست.
اصوا اس��تقال هم چیز خوبی است باید بدان
احترام گذاشت و اس��تقبال کرد .لذا از امروز به
بعد وظیفه همه ما در قبال خسرو سنگین است.
چه آن خس��روی آواز ایران که در بستر بیماری
است و چه این خسروی خوبان که با مستطیل
س��بز خداحافظی نموده است .ما وظیفه داریم
تا مراقب باش��یم در ای��ن جنگهای حیدری و
نعمتی سیاس��یون؛ آنچه بر سر «مجتبی ما» و
«علی آنها» آمد بر سر خسروی قصه ما نیاید.
مگر م��ا در این فوتبال لعنتی چند تا خس��رو
حی��دری داریم؟ لذا وظیفه ملی و میهنی همه
ماست که در این روزهای سخت ،خسرو را تنها
نگذاریم .از خانواده و باشگاه گرفته تا امید مافی و
دیگر ورزشینویسان برجسته کشور و صد البته
گروههای مافیایی فوتبال که مدتهاست در این
خرابآباد فوتبال مشغول کارند! و  ...باقی بماند!

