روزنامهصبحایران

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

دختران بايد در
مدارس بتوانند
بدون حجاب
درس بخوانند

مقاممعظم رهبریدردیدارهیاتی
عالیرتبه ازجنبشحماس:

موضوعفلسطینقطعا
به نفع مردم فلسطین و دنیای
اسام تمام خواهد شد
2
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16صفحه -سالسوم

armanmeli.ir

دستگیری  ۱۷جاسوس تربیت یافته سیا در داخل کشور

شبكه سيا
در ايران متاشیشد

ســـخــنروز

دعوایاصلی:
جهشایرانیاتشدیدتنشها؟

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

جعفرگابی
روزنامهنگار

به نظر میرسد مناقشه اصلی آمریکا و انگلیس
با ایران فراتر از موضوعات جاری است .باراک اوباما
دورانی طوانی از رویارویی روســای جمهور قبلی
آمریکا با ایران را به ارث برده تحقیقا به این نتیجه
رسیده بود که تنها با به رسمیت شناختن جمهوری
اســامی بهعنوان یک قدرت منطقهای و مذاکره
با او امکان کم کردن تنشها با ایــران وجود دارد.
تنشهایی که آمریکا و حتی یــک اجماع جهانی
نخواهد توانست آنها را با پیروزی فیصله ببخشد و
یک بازی برد -باخت را رقم بزند .بر همین اســاس
وی با اشتیاق و پشتکاری فراوان به مذاکره با ایران رو
آورد تا حداقل هستهای شدن جمهوری اسامی را
چندسالبهتاخیراندازد.حوادثاینروزها،درستی
شناخت و تحلیل او از موقعیت جمهوری اسامی را
نشان میدهد و این درست آن چیزی است که آقای
ترامپ از آن بیبهره است و با نادیده گرفتن واقعیات
پیرامونی وساده انگاری مفرط و پشت پا زدن به 40
سال تجربه گذشته قدم در راهی گذاشته است که
آیندهای مبهم و شاید خطرناک برای همه طرفها
را رقم بزند .رئیسجمهور آمریکا تصور کرد با خروج
از برجام و ایجاد فشارهای حداکثری طی چند ماه یا
به مذاکرهای از موضع باا دست مییابد یا جمهوری
اسامی از درون میپاشد و در هر صورت دوره دوم
ریاست جمهوریش از هم اکنون تضمین میشود.
او معادات موجود خصوصــا در مواجهه با ایران را
حیثیتی و صفرو صد کرد و سرعت بازیها را چنان
افزایش داد که جز از طریق شــدت یافتن تنشها
امکان رسیدن به هر نتیجهای دور از دسترس قرار
گرفت .در حال حاضر آقای ترامپ که درگیر شدن
در یک جنگ بزرگ حکم پایان محتوم زمامداریش
را دارد اگر عقب نشــینی کند پای ســند پیروزی
جمهوری اســامی مهر زده است و جهش قدرت
ایران را تثبیت کرده است واگر همچنان بر مواضع
خود پافشاری کند هم خطر درگیر شدن ناخواسته
با ایران را به جان خریده است و هم هزینههای این
ایستادگی روز به روز باا میرود .معادله این است؛
جهش ایــران را بپذیرند یا به دعوای پر خســارت
کنونی ادامه دهند؟ تا کی امکان ادامه وضع کنونی
وجود دارد؟ نشــانههای متعددی هست که حتی
متحدان آمریکا از این کارزار بیســرانجام خسته
ومدیریت ضعیــف ،ابهام آلود و ســودجویانه کاخ
سفید ایشان را مایوس کرده است .به همین دایل
طرفداران و امیدواران به ادامــه وضعیت ملتهب
کنونی روزبهروز کمتر میشــوند و اگر کاخ سفید
همچنان بر مواضع خود ایستادگی کند امکان تنها
شدنش بیشتر میشــود .به نظر میرسد عقای
ایاات متحده کمکم به این نتیجه برسند که خروج
از معرکه کنونی هر چه زودتر اتفاق بیفتد آبروداری
بیشــتری را در بر دارد و خروج دیرهنگام ممکن
است به حیثیت و اعتبار آمریکا لطمات جدی بزند
و رشتههای ســالیان دراز را پنبه کند .تا همین جا
هم ثابت شده است که کشــاندن پای دیگران در
ماجرای کنونی چندان موفقیتآمیز نبوده و باری
از دوش آمریکا بر نمیدارد .مثا اکنون انگلستان از
بحرانی که در روابط خود با ایران ایجاد کرده است
چه طرفی میبندد؟ در حالی که این کشور با یک
دولت مستعفی اداره میشود وهمچنان با بحران
پرحاشیه خروج از اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم
میکند تا چه حد میتواند تنش با تهران را باا ببرد
و آن را اداره کند؟ قطعا هر اقدام خصمانهای با پاسخ
ایران روبهرو خواهد شــد و اینگونه نیست که یک
نفتکش ایرانی را توقیف و بدون پرداخت هزینه ،آن
را خرج خودشیرینی برای آمریکا کنند .ظاهرا برای
امارات و عربستان هم دارد ثابت میشود که آمریکا
شریکومحورمطمئنیبرایمواجههباایراننیست
و هر اتفاقی در خلیج فارس بیفتد ابتدا آنها هستند
که خسارتهای غیرقابل پیشبینی خواهند دید و
معلومنیستبتوانندگلیمخودراازیکجدالبزرگ
بیرون بکشــند .آنها همین حاا هم فقط به امید
پشتیبانیآمریکاسعیمیکنندترسخودرانادیده
بگیرند و هرگز وضعیت کنونی را مطلوب نمیدانند.
اکنون امید اصلــی اغیار ضد ایرانــی معطوف به
بروزیک اشتباه از سوی تهران است که انشا ا ...هیچ
وقت تحقق نیابد (در این زمینه سخن بسیار است)
ولی این البته حاکی از قدرتشان نیست ویک طرف
بازی هیچگاه همه تخممرغهایش را در سبد اشتباه
حریف نمیافکند.

شماره

صفحه 2

«آرمان ملی» از رایزنیها میان ایران و آمریکا گزارش میدهد

ميانجيگريهاي بيفرجام

شیخ ااسام :میانجیگریها به جایی نخواهد رسید
ابوالفتح :ایجاد توازن تنها راه حل بحران میان ایران و آمریکاست
صفحه 2

عکس:فاطمههاشمی
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یادداشت های آرمان ملی
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کارسختاصاحطلبانبرایاقناعمردم

صادق زیباکام

زنانومشارکتانتخاباتی

فرزانه ترکان

2

2

سنگاندازیدرمقابلخصوصیسازی

علی بختآور

کمکوزارتورزشبهفوتبال
داریوش مصطفوی

4

آنچهباید
درباره
نفتکش
انگلیسی
توقیف
شدهبدانید

شماره
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نفتک3شتانخلف

گلیسی

ت
ردد از م
هرمز ،خامسیر خاف ک
شتیرانی
یاب و ت وش کردن دستگاه در تنگه
وجه
جمهوری نکردن به ه موقعیت
نفتکش ا اسامی ایران شدارهای
برای نگلیسی استنا ای سه تخلف
جلوگ
مپرو
دستور تو یری از بروز حوادث بوده که
قیف
آن از سوی سا احتمالی
هرم
زگان صادر شد زمان بنادر

وزن

 49683تُن

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

 183متر

توان حمل

46576000

لیتر مایعات (نفت یا مواد شیمیایی)

سال ساخت

 2018میادی
تحتپرچمکشورانگلستان

چه ترامپ
چه ملکه

محسن رضایی ،دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام
جمهوری اسامی در توئیتی
نوشت« :ما به دنبال جنگ
نیستیم ولی در مقابله به مثل
کوتاه نخواهیم آمد ،چه صدام
باشد چه ترامپ چه ملکه».

قاعــده
مقابله به مثل

عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان ،در
بیانیه ای نوشت« :اقدام
ایران در توقیف نفتکشها از
مصادیق قاعده مقابله به مثل
در حقوق بینالملل است».

شماره آیاماو* این شناور

9797400

اینفوگرافی
15

اجرای مقررات
دریانوردی

محمدجواد ظریف در توئیتی
ماجرای توقیف نفتکش
بریتانیا در تنگه هرمز را با
توقیف نفتکش ایرانی در
جبل الطارق مقایسه کرد و
نوشت« :برخاف دزدی دریایی
در جبل الطارق ،اقدام ما در
خلیج فارس اجرای مقررات
دریانوردی بوده است».

بندرعبــاس

ایران

مقابله
به مثل

جرمی هانت ،وزیر خارجه
بریتانیا ،بعد از یک تماس
تلفنی با همتای ایرانی اش،
محمد جواد ظریف ،گفته ایران
در پی توقیف نفتکش خود در
جبل الطارق ،این موضوع را از
دریچه «مقابله به مثل»
می بیند

مسیرحرکتاحتمالی نفتکش
بهسمتعربستانسعودی
بندر جوبیل

تنـــگه
هــرمز

منـامه

خلــیج فارس

بحــرین
دوحــه

قطر

عربستان
سعـودی

امــارات

یادداشــت
حادثهدرروزهایآخراسفند

کجا چنین شتابان؟

یادداشــت

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

3

مواد منفجره جان  7نفر را در اردبیل گرفت!

حادثهدرروزهایآخراسفند

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران

دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه
چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت هالاحمر
با اشاره به اینکه این نها

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

آخرین دادگاه نجفی و چند نکته
نعمت احمدی
حقوقدان
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اینفوگرافیک :روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا :کیوان وارثی

* شماره آیاماو یک مرجع منحصر به فرد از طرف سازمان بینالمللی دریانوردی برای کشتی ،صاحبان کشتی ثبت شده و
شرکتهای مدیریت است .شمارههای آیاماو برای بهبود ایمنی و امنیت دریایی و کاهش تقلبهای دریایی تعریف شده است

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران
دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه
چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت هالاحمر
با اشاره به اینکه این نهاد مر

بعدازتشکیلسهجلسهمحاکمهدردادگاهکیفرییکتهران،
دیروز ریاست دادگاه ختم رســیدگی پرونده دکتر محمدعلی
نجفی ،شهردار اســبق تهران را اعام کرد و احتماا رای صادره
ظرف یک هفته آتی اعام خواهد شــد .رسیدگی به این پرونده
که از هفتم خردادماه سال جاری شروع شده بود تا دیروز که این
رسیدگی به اتمام رسید ،به نظر میرسد در مقایسه با رسیدگی
به پروندههای مشابه کم نظیر باشد .درخصوص نحوه رسیدگی و
تحقیقاتاولیهدرمراحلدادسراوتعجیلدرصدورکیفرخواست
ایرادات و اشکاات قانونی فراوانی وجود داشت که نگارنده در این
رابطه به صورت مفصل قبا بدانها اشاره کرده و طبعا تکرار آنها
خالی از لطف خواهد بود .اما از آنجایی که هر پرونده اینچنینی که
بهلحاظشخصیتخاصمتهمیامقتولیانوعقتلتوجهافکاررابه
خودجلبمیکندودرجامعهبهصورتگستردهانعکاسمییابد
و افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد ،خواه ناخواه
زیر ذره بین تفکر حقوقی صاحبنظران و سایر اندیشمندان علوم
کیفریوبسیاریازدانشجویاندانشکدههایحقوقیاکارآموزان
وکالت و قضاوت قرار خواهد گرفت و همه اینها به نوعی به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر جزئیات رســیدگی به پرونده
هستند .به همین خاطر ناگزیر هستیم که به لحاظ موارد پیش
گفته،بهنکاتیاشارهکنیمکهفیالواقعجایتاملدارد.همانگونه
کهگفتهشدبهلحاظتعجیلدررسیدگیبهدایلنامعلوم،مرزها
و قواعد و مقررات آیین دادرســی کیفری در مراحل مقدماتی
درهم شکسته شد .چه بســیار مواردی که نمیبایستی انجام
بگیرد و انجام گرفت و یا چه بسیار اقدامات و مقررات و قواعدی
که میبایستی انجام میشد و لحاظ میگردید ،اما نشد .در جلسه
دیروز احدی از وکای متهم بحث قتل شبه عمد را مطرح نمود
و در جهت اثبات ادعای خود نیــز دایلی آورد که بماند و در این
مقال مختصر نیازی به طرح آن نمیباشد .اما در یک جمعبندی

دوبــی

رادار خود را خاموش کرده
وبهسمتآبهایایرانتغییر
مسیردادهاست
ابــوظبی

مواد منفجره جان  7نفر را در اردبیل گرفت!

عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری

مذاكرهباشوراينگهبان؟
-ناامید نیستیم

قتل
شبهعمد?

طول نفتکش

نفتکش انگلیسی tena impero

صفحه 7
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اینفوگرافیک

محمدعطریانفر
درگفتوگوبا«آرمانملی»:

«آرمان ملی» از ختم رسیدگي به
پرونده نجفی گزارش ميدهد

گفت دست به دست بودند .به عبارت دیگر ساح میان دستان
دکتر نجفی و میترا استاد بوده است .دکتر نجفی اعام کرد من
میگفتم رها کن اما میترا اســتاد که یا هول شده و یا ترسیده
بوده ،گلوله پنجم به میترا اســتاد اصابت کرد .بنابراین از نظر
شیوه شــلیک و انگیزه و همچنین اینکه رکن معنوی یا قصد
نهایی باشد انطباق آن با قوانین ما قتل شبه عمد بوده است .از
نظرروندرسیدگیبهپروندهدیروزآخریندفاعیاتراگرفتهاند.
من از آخرین دفاع متعجب شدم .بهدلیل آنکه صراحت قانون
آیین دادرســی کیفری باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
ما هر پرونده قتلی داشــتهایم حداقل چندماه طول کشیده
است .به گونهای که بر مبنای آن روانشناسان چندین ماه باید
بنشینند با متهم گفتوگو کرده و مساله را از زوایای گوناگون
مورد بررسی قرار دهند.
ادامه صفحه2

ائمه جمعه محترم! بانوان را بیجهت دلخور نکنید
سیدهاشم بطحاییگلپایگانی
عضو مجلس خبرگان رهبری

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

جریانمسائلروزقرارمیدهند،سعیکننددرنصیحتهای
دلسوزانه و غیرتمندانهشان تمام جوانب را در نظر بگیرند و
بانوان را بیجهت دلخور نکنند چراکه بیانات باید دلسوزانه
و پدرانه باشــد .جمعیت اندکی از بانوان محترمه جوان که
آنها نیز مسلمان و از بیوت باغیرت میباشند گاهی حجاب
را رعایت نمیکنند که به آنها هم توصیه میکنیم به جای
شادی دل دشمنان اسام و قرآن ،دنبال شادی دل شکسته
حضرت زهرا (س)و حضرت زینب (س) باشند که خیر دنیا و
آخرت در آن است و با بیحجابی نمکی بر قلب مجروح آنها
نپاشند که در روز درماندگی بتوانیم از آنها مدد بجوییم.
دا چنان معاش کن که گر بلغزد پای
فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد

معاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده:

دختران باید در مدارس بتوانند
بدون حجاب درس بخوانند

آرمان ملی :معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
اظهار کرده اســت :حجاب در برابر نامحرم واجب است .در
مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان
بدوناشرافدرآموزشوپرورشبهدختراناجازهمیدهدکه
بدون حجاب در کاس درس حضور یابند و بهراحتی ورزش
کنند .این موضوع در زمانی مطرح شــده که خبرها درباره
حجاب و مســائل مربوط به آن افزایش چشمگیری یافته
است.درروزهایاخیرسخنانیازبرخیتریبونهامطرحشد
که واکنشهای متعددی را برانگیخت .با افزایش واکنشها
به این موضوع انتظار میرود جامعه و مسئوان به توازن در
دیدگاهها برسند.
عدالتجنسیتی
معصومه ابتکار در نشست شورای برنامهریزی و توسعه
اســتان که در اســتانداری قزوین برگزار شــد ،با اشاره به
اهمیت عدالت جنسیتی تصریح کرد :مفهوم قرآنی عدالت
قسط است .فلسفه ایجاد انقاب نیز تحقق عدالت در همه
امور است .وقتی از عدالت سخن میگوییم منظور ما صرفاً
مســائل اقتصادی نیســت .وی تأکید کرد :یکی از شئون
عدالت «عدالت جنسیتی» است بنابراین باید برنامهریزی
و سیاســتهای ملی را بهگونهای برنامهریــزی کنیم که
زنان و مــردان را ببینیم .از ابتدای انقــاب برنامهریزی ما
برای همه بوده اســت و در بخشهــای مختلف آموزش و
پرورش ،بهداشت ،سیاست و ســایر بخشها نیز برای همه
افراد برنامهریــزی کردند .وی تصریح کــرد :حضرت امام
خمینی(ره) بر مسأله زنان بسیار تأکید داشتند و حوزه زنان
انگار یکی از مأموریتهای امام(ره) بود ،اما امروز فاصلههایی
ایجادشدهاست.برایمثالاعتقادیمبنیبراینکهدسترسی
خانمها به فضاهای ورزشی باید کمتر از آقایان باشد وجود
اایناتفاقافتادهاست.معاونرئیسجمهوری
ندارد،ولیعم ً
در امور زنان و خانواده تأکید کرد :امروزه دختران نمیتوانند
در پارکهای عمومی مانند پســران ورزش کنند که یکی

از دایل آن اعتقاد ما به حجاب اســت .حجاب جزو شئون
اسامی و قانون کشور ماست .وی افزود :برخورد سلبی با این
موضوعدرستنیستبلکهبایدبرخوردایجابیداشتهباشیم
و با تأسیس پارکهای بانوان شــرایط و فضای موردنظر را
فراهمکنیمهمچنینیکیازوظایفماایناستکهفضاهای
آموزشوپرورش را بهگونهای طراحــی کنیم که دختران
بدون حجاب در مدارس حضور یابند.
سطحعمومیفرهنگ
ابتکار یادآور شد :حجاب در برابر نامحرم واجب است .در
مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان
بدون اشراف در آموزشوپرورش به دختران اجازه میدهد
که بدون حجاب در کاس درس حضــور یابند و بهراحتی
ورزش کنند .وی تأکید کرد :اگر ایــن واقعیتها را نادیده
بگیریم فشــارهای تجمعی بر دختران تحمیل میشود و
محدودیتهایی اینچنینی باعث ایجاد مشکات اجتماعی
میشود .در حوزه برنامهریزی ،مسأله عدالت جنسیتی باید
بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد .معاون رئیسجمهوری در
امور زنان و خانواده تصریح کرد :عدالت جنســیتی در تمام
کشورها مطرح است .در کشور ما باید دسترسیها عادانه
باشد از طرفی زنان ما در حفظ خانواده و نسل نقش کلیدی
دارند بنابراین بهطور ویژه باید مورد توجه قرار بگیرند .وی
افزود :بهداشت باروری ،توجه به نیازهای زنان باردار ،توجه
به سامت خانواده ،آموزشهای پیش از ازدواج در حوزه زنان
باید مورد توجه قرار بگیرد .خانواده سالم و شکوفا خانوادهای
است که نگاه درستی به سامت و بهداشت جنسی و باروری
دارد که اغلب اوقات مورد غفلت قرارگرفته است .وی تصریح
کرد :در اســتان قزوین ســطح عمومی فرهنگ و توجه به
آموزشباااستبهطوریکه ۶۷درصددخترانتحصیلکرده
هســتند .باید زنان روســتایی مورد توجه قرار بگیرند تا از
تسهیات اشتغالی اســتفاده کنند ،اما در حال حاضر این
اتفاق نیفتاده است.
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سیاسـت
ســــرمــقــاله

کارسختاصاحطلبانبرایاقناعمردم
صادق زیباکام
استاد دانشگاه

درشرایطفعلیوضعیتاصاحطلباناصاخوبنیستاماوضعیت
اصولگرایان برای انتخابات بهتــر از اصاحطلبان اســت .برای اینکه
اصولگرایانیکحمایتثابتدارندکههمانحدود ۱7میلیونیهستند
کهدرانتخاباتگذشتهریاستجمهوریبهآقایسیدابراهیمرئیسیرای
دادند.آنهفدهمیلیونرایثابتوفیکساصولگرایاناستوممکناست
که از این بااتر هم برود .یعنی تعدادی از کسانی که به آقای روحانی رای
دادندنیزبهجمعیترایدهندگانبهاصولگرایانبپیوندند،امانکتهمهم
این است که متاسفانه اصاحطلبان با چنین وضعیتی روبهرو نیستند و
بخشعمدهایازآن ۲۴میلیونیکهبهآقایروحانیرایدادند،یابسیاری
ازکسانیکهدرانتخابات ۹۴پایصندوقرفتند،همازعملکرددولتوهم
ازعملکردفراکسیونامیددچارتردیدشدند.بنابراینخیلیدورازذهن
نیستاگرگفتهشودکهبهدلیلهمانتردیدوبیاعتمادی،بخشهایی
ازبدنهاجتماعیاصاحطلبانعاقهگذشتهبرایشرکتدرانتخاباترا
از دست داده است .اگر این سخن درست باشد میتوان پیشبینی کرد
کهشرکتحامیاناصاحطلبانمانندآخرینانتخاباتمجلسنخواهد
بود .البته تفاوت مهمی که میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
وجود دارد این است که در انتخابات مجلس رقابتهای محلی ،قومی،
قبیلهای ،منطقهای هم وجود دارد و مناســباتی که رای دهندگان در
هر حوزه انتخابیه ،بهخصوص در شهرستانها برای خود دارند ،خیلی
تابع اصولگرایی و اصاحطلبی نیست و در خیلی از حوزهها ،بهخصوص
شــهرهای کوچک مردم در انتخابات شــرکت میکنند و از نقطه نظر
سیاسی نمیتوان ســرخوردگی احتمالی از جریانهای سیاسی را در
انتخاباتمجلستعیینکنندهدانست.امادرشهرهایبزرگمثلتهران،
مشهد ،اصفهان ،شیراز ،رشت و تبریز که پایگاه اصلی جریان اصاحات
در استانها محسوب میشوند ،اصاحطلبان با مشکات جدی مواجه
هستندواینموضوعدرانتخاباتریاستجمهوریدرسال ۱۴00بیشتر
خود را نشــان خواهد داد .اینکه اصاحطلبان میگویند باید با مردم به
گفتوگوبنشینیموآنهارامتقاعدکنیمکهپایصندوقهایرایبروند
یاچیزیکهاخیرارئیسدولتاصاحاتبیانکردهکهبراینجاتکشور
و ایران مردم پای صندوقهای رای حاضر شوند ،به  ۲دلیل بعید بهنظر
میرسد.نخستاینکههمیشهوقتیبهموعدانتخاباترسیدهایمگفته
شدهبایدپایصندوقبرویموباهریکراییک«نه»بهآمریکابگوییم،لذا
همیشهتاشمیشودکههنگامانتخابات،مقداریعواطفواحساسات
ناسیونالیستی ،ملی و علیه خارجی رواج پیدا کند و مردم به این مساله
عادتکردهاند.برایناساسبعیدنیستاگرهمانروشاستفادهشوداما
اینکه این رویکرد میتواند همان تاثیرگذشته را داشته باشد یا نه ،سوال
مهمیاست.دلیلدومنیزاینکهازسال ۹۴تاامروزرئیسدولتاصاحات
سکوتکردهویکبارحاضرنشدهبابدنهاجتماعیوطرفدارانشصحبت
کند و ببیند مشکاتشان چیست و اگر ســرخورده شدهاند دلیل این
سرخوردگی چیســت .اکنون که چند ماه تا انتخابات باقی مانده وی و
سایراصاحطلباندرصددندبامردمصحبتکنند.ایندرحالیاستکه
چنینرویکردیمیتواندبهآسانیباعثناراحتیبدنهاجتماعیوحامیان
اصاحطلبانشود.چهبسااحساسکنندکهازآنهااستفادهابزاریمیشود
و اصاحطلبان فقط با نزدیک شدن به موسم انتخابات به فکر بررسی و
حل مشکات و مطالبات مردم میافتند .رئیس دولت اصاحات و سایر
چهرههای موثر جریان اصاحات باید خیلی زودتر از این وارد گفتوگو
بامردممیشدند.درهمانسال ۹۶کهاولینآثارنارضایتیهاازعملکرد
دولت بهوجود آمد ،هیچ کدام از چهرههای مطرح اصاحطلبان با مردم
صحبت نکردند .گویی این اصاحطلبان نبودند کــه مردم را ترغیب و
تشویقبهحضوردرانتخاباتورایدادنبهدولتکردند.درمجموعاین
احتمال وجود دارد که مردم به این بیتوجهی که از سوی اصاحطلبان
نسبت به مردم صورت گرفته ،پاسخ سختی بدهند .با نظر به این موارد
استکهمیتوانگفتاصاحطلبانبهسادگینمیتوانندبدنهاجتماعی
جامعهراراضیبهحضوردرپایصندوقهایرایکنند.

یادداشــت

زنانومشارکتانتخاباتی

فرزانه ترکان
فعالسیاسی اصاحطلب

شرایط به نوعی اســت که برای ایجاد فضای انتخاباتی و دعوت از
مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی دیگر نمیتوان از شــعار و
وعدههای دروغین اســتفاده کرد .کار از تهییج احساسات گذشته و
مردم نسبت به شعارها و وعدهها درخصوص تغییرات اجتماعی مردد
شدهاند .زیرا در انتخاباتهای گذشته فضای امیدوارکنندهای ایجاد
شد و مردم به نقش آفرینی جدی در عرصه سیاسی کشور پرداختند
اما نتیجه این حضور و مطالبهگری آن چیزی نبود که انتظار میرفت.
بههمینعلتشعار،فراخوانوایجادجوتبلیغاتیدیگرنمیتواندزنان
و جوانان را به حضور وا دارد .به یاد میآوریم که یکی از شعارهای جدی
رئیسجمهوردرایامتبلیغاتانتخاباتی،افزایشمیزانمشارکتزنان
و جوانان در عرصههای سیاسی و اجتماعی بود ،اما امروز که به آنچه در
این چند سال اخیر اتفاق افتاد مینگریم متوجه میشویم که این امر
محقق نشد و دولت نتوانست رضایت جامعه را جلب کند .طرحهایی
نظیر عدم بهکارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی نیز ،صرفاً قدم
کوچکی روبه جلو بود اما در راستای اقدام زنان و جوانان شایسته ،اقدام
موثری صورت نگرفت .اگر هم در گوشه و کنار کسی به کار گرفته شد،
نهازسرتوجهبهجوانانکهبهدلیلسفارشورابطهتوانستخودرابهآن
منصببرساند.درایامانتخابات،شعارهاومطالباتزیادیوجودداشت
وقشرزنانازدولتدرخواستداشتندکهوزرایاحداقلمعاونانوزرارااز
میانزنانانتخابکند،امااینامرنیزمحققنشد.هرباراینبهانهجویی
صورتمیگرفتکهزناندرعرصهاجراتجربهکافیندارندونمیتوانند
از پس امور یک وزارتخانه برآیند .اگر واقعا مشکل این بود ،چرا از همان
زمان،تاشنشدتازنانیرابرایآیندهتربیتکنیمتابتوانندمدیرووزیر
باشند؟ دولت میتوانست زمینه ایجاد تجربه برای زنان را فراهم کند و
در آینده از وجود آنان بهرهمند شود اما این کار صورت نگرفت .اگر واقعا
دولتمردانمیخواهنددرآیندهبهعنواننمونهوزارتآموزشوپرورش
رابهزنانبسپارند،بایدحداقلدر ۱5استانمدیرکلآموزشوپرورشرا
ازمیانزنانبرگزینند.سقفیشیشهایبرایپیشرفتزنانگذاشتهایم
وهنگامانتخابوزیرکهمیرسدبهزنانمیگوییمشمانمیتوانید.اگر
خواهان حضور مردم در پای صندوقهای رأی هســتیم باید به جای
وعدههای جدید ،تاش کنیم تا وعدهها و مطالباتی که از گذشته باقی
ماندهاند ،در عرصه عمل محقق شوند .شعار و ایجاد هیجانات سیاسی
مردم را پای صندوقها نخواهد آورد .این وظیفه جریانهای سیاسی
استکهمطالباتمردمراپیگیریکنند.صرفاینکهتعدادیاززنانو
جوانان در لیستهای انتخاباتی حضور داشته باشند ،اتفاق خاصی رخ
نخواهد داد و باید به سمت محقق کردن مطالبات این اقشار در عرصه
عملحرکتکرد.

a r m a n m e l i . i r
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مقاممعظمرهبریدردیدارهیاتیعالیرتبهازجنبشحماس:

موضوع فلسطین قطعا به نفع مردم
فلسطین و دنیای اسام تمام خواهد شد
مقاممعظمرهبریدردیدارهیاتیعالیرتبهازجنبشمقاومتاسامی(حماس)تصریحکردند:موضوعفلسطینقطعابهنفع
مردم فلسطین و دنیای اسام تمام خواهد شد .حضرت آیتا ...خامنهای صبح دوشنبه در دیدار هیاتی عالیرتبه از جنبش مقاومت
اسامیفلسطین(حماس)،قضیهفلسطینراقضیهاولومهمترینمسالهدنیایاسامدانستندوباتمجیدازایستادگیومقاومت
شگفتآور مردم فلسطین و گروههای مقاومت از جمله حماس ،تأکید کردند :پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمیآید و ما
براساسوعدهتخلفناپذیرالهیمعتقدیمکهموضوعفلسطینقطعابهنفعمردمفلسطینودنیایاسام،تمامخواهدشد.

در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس
دفتر سیاســی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس
دفترسیاسیحماسراتقدیمرهبرانقابکرد.حضرت
آیتا ...خامنهای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و مهم
آقای اسماعیل هنیه در این نامه ،گفتند :حماس در قلب
حرکتفلسطینقرارداردهمانگونهکهفلسطیندرقلب
حرکت دنیای اسام قرار گرفته است .ایشان ایستادگی
و مقاومت مردم غزه و ســاکنان ساحل غربی رود اردن را
بشارتدهندهفتحوپیروزیخواندندوافزودند:خداوندبه
کسانیکهثابتقدمدرراهاوایستادگیکنند،وعدهیاریو
پیروزیدادهاستوالبتهتحققاینوعدهالزاماتیداردکه
ازمهمترینآنهاجهادومبارزهوتاشخستگیناپذیردر
ابعادمختلفسیاسی،فرهنگی،فکری،اقتصادیونظامی
اســت .مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه جمهوری
اسامی ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا
رودربایستی ندارد ،خاطرنشان کردند :ما همواره دیدگاه
خود را درباره فلســطین بهطور صریح و شــفاف اعام
کردهایم و حتی در عرصه بینالمللی کشورهای دوست
ما که در این زمینه با آنها اختاف نظر داریم میدانند که
جمهوری اسامی در قضیه فلسطین کاما جدی است.

حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :یکی از علتهای مهم
دشمنی با جمهوری اســامی ایران ،موضوع فلسطین
است اما این دشمنیها و فشارها موجب نخواهد شد که
ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین کوتاه بیاید ،زیرا
حمایت از فلسطین یک مســاله اعتقادی و دینی است.
ایشــان تأکید کردند :اگر دنیای اسام به صورت متحد
بر موضوع فلسطین ایستادگی میکرد ،اکنون شرایط
بهتری داشت و دوری برخی کشورهای دنبالهرو آمریکا
همچونسعودیازموضوعفلسطینیکحماقتبودزیرا
اگرازفلسطینحمایتمیکردند،میتوانستنددرمقابل
آمریکا،امتیازبگیرند.رهبرانقاباسامیباتأکیدبراینکه
براساس سنت الهی ،پیروزی مردم فلسطین و بازگشت
این سرزمین مقدس به دنیای اسام ،موضوع عجیب و
غیرقابل تحقق نیست ،گفتند ۴0 :سال قبل کسی باور
نمیکرد در ایران که مرکز نفوذ و امید آمریکاییها بود،
یک حکومت دینی برسرکار بیاید و سفارت اسرائیل در
تهران به سفارت فلسطین تبدیل شــود اما این موضوع
غیرقابلباورمحققشد،بنابراینتحققموضوعاتیکهدر
ظاهرعجیببهنظرمیرسند،امکانپذیراست.حضرت
آیتا ...خامنهای افزودند :اینکه آقای سیدحسن نصرا...

«آرمانملی»ازآغازتاشهابرایکاهشتنش
میانایرانوآمریکاگزارشمیدهد

میانجیگريهايبيفرجام

آرمانملی:عادلعبدالمهدی،نخستوزیرعراق
دیروزبهتهرانسفرکردتادیداریبامقاماتکشورمان
داشتهباشد.وزارتامورخارجهعماننیزازسفرقریب
الوقوع بن علوی به تهران خبر داد و اعام کرد که او روز
شنبهعازمایرانخواهدشد.پیشترقراربودکهامانوئل
مکرون ،رئیسجمهور فرانسه نیز به منظور رایزنی با
حسن روحانی به تهران بیاید تا در خصوص نجات
برجامگفتوگوهاییصورتگیرد.
تاشنافرجام
حسین شیخ ااسام ،مشاور پیشین وزیر امور
خارجه به «آرمان ملی» میگوید این میانجیگریها
بیاثر خواهد بود؛ چرا که دامنه اختافات میان ایران
و آمریکا آن قدر زیاد است که میانجیگری به جایی
نخواهد رسید .او تصریح میکند« :میانجیگری اگر
در خصوص تفاهم بر سر برخی اشتراکات باشد شاید
به نتیجه برسد ،اما روشن است که میانجیگری بر سر
مسالهای چون غنیسازی به جایی نخواهد رسید».
شیخ ااسام تأکید دارد که برخی کشورها مدام
میگویندمیخواهیمجلویجنگرابگیریم،درحالی
که ایران بارها اعام کرده نه تمایلی به جنگ دارد و نه
جنگیراآغازخواهدکرد.

ایجادموازنه؛راهبردحلبحران
امیرعلی ابوالفتح ،کارشناس مسائل آمریکا به
«آرمان ملی» میگوید که آمریکا به شدت مایل
به مذاکره است و بارها بر این موضوع تاش کرده،
اما هدف نهایی آنها یعنی توقف کامل غنیسازی
ایران ،به هیچ وجه مورد قبول مقامات کشورمان
نیست .ابوالفتح با اشاره به پیشنهاد جواد ظریف به
آمریکاییهادرخصوصمسألههستهایتصریحکرد:
«وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد که آمریکا تحریم را
بردارد و ایران در مقابل به سرعت پروتکل الحاقی را به
تصویببرساند؛مسالهایکهدربرجاممطرحشدهبود
و قرار بود در آینده اجرایی شود .از نظر آمریکاییها اما
اینپیشنهادپذیرفتهنیست،زیرافاصلهبینخواست
آمریکا و خواست ایران بسیار زیاد است» .به طور کلی
ایران آنچه در برجام آمده را کف خواستههای خود
از صنعت هستهای میداند و آمریکاییها معتقدند
جمهوریاسامیحتینبایداجازهغنیسازیداشته
باشد.ابوالفتحمیگوید«:بعیدبهنظرمیرسدکهسفر
مقاماتی چون نخستوزیر ژاپن ،نخستوزیر عراق یا
وزیر خارجه عمان بتواند راهگشا باشد .مشکل ایران
وآمریکافقدانمیانجیگرینیست؛چراکهکانالهای

دستگیری ۱۷جاسوستربیتیافتهسیادرداخلکشور

شبکهسیادرایرانمتاشيشد

مدیرکلضدجاسوسیوزارتاطاعاتگفت:معاونت
ضد جاسوسی وزارت اطاعات در تاریخ  ۲۸خرداد سال
جاریموفقبهانهدامیکشبکهجاسوسیمرتبطباسازمان
اطاعاتی آمریکا شد .وی از شناسایی و دستگیری ۱7
جاسوس تربیت یافته سازمان اطاعاتی آمریکا (سیا) در
داخل کشور خبر داد و گفت :احکام این جاسوسان صادر
شده و برخی به عنوان مفسد فیاارض اعدام میشوند.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات خاطرنشان کرد:
جاسوسهایشناساییشدهشاملشاغلینمراکزحساس
و حیاتی ،همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز
هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت
بودهاند .مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات با بیان
اینکه۱7جاسوسدستگیرشدهدرمراکزیشاملحوزههای
اقتصادی ،هستهای ،زیرساختی ،نظامی و سایبری کشور
فعالیتمیکردند،خاطرنشانکرد:تعدادکلجاسوسهای
شناساییشده ۱7نفراستکهاینافرادبهصورتسلولیدر
ایرانفعالیتمیکردندوهیچکدامازآنهابادیگریارتباطی
نداشتندوهرکدامبایکافسراطاعاتیسیادرارتباطبودند.
ارتباطسیاوجاسوسان
ویدرادامهبهبیانتوضیحاتیدربارهچگونگیبرقراری
ارتباط میان سازمان اطاعاتی آمریکا و جاسوسان ایرانی
پرداخت و گفت :برخی از این افراد به واسطه سوء استفاده
سیا از تقاضای ویزای آمریکا در دام ویزا گرفتار شدند و در
ازایاعطایویزابهآنهاپیشنهادجاسوسیارائهشدهاست.
برخیدیگرنیزبهواسطهحفظیاتمدیدانواعویزایآمریکا
ازطرفسیاموردفریبواقعشدند.مدیرکلضدجاسوسی
وزارتاطاعاتتاکیدکرد:تحقیقادرموردهمه۱7جاسوس
شناساییودستگیرشده،هیچکدامازوعدههایسیامحقق
نشده است و همه این جاسوسان به واسطه خیانتی که به

کشور کردهاند ،گرفتار شدند .وی با اشاره به اقدام سیا به
جعل دولتی ،اوراق هویتی شبکه جاسوسی خود در ایران
افزود :سازمان اطاعاتی آمریکا ،همچنین اقدام به ارسال
مدارکهویتیجعلیبرایجاسوسهایخوددرایرانبرای
عملیاتهای خاص از طریق ناقلها کردهاند .بررسیهای
سرویس ضد جاسوسی وزارت اطاعات حاکی از آن است
که مدارک جعلی به صورت ناشیانهای توسط سیا ،انجام
شده که این اقدام جعل دولتی محسوب میشود .در پی
کشف موضوع توسط ضد جاسوسی وزارت اطاعات،
دستور امحای همه مدارک موجود از سوی افسران سیا،
برایجاسوسهاصادرشدهاست.
خطخروجاضطراری
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات با اشاره
به پیشبینی خط خروج اضطراری برای جاسوسان از
سوی سازمان اطاعاتی آمریکا خاطرنشان کرد :با وجود
وعده تامین امنیت جاسوسان ،سیا با پیشبینی احتمال
شناساییشبکهجاسوسیخودهمچونسال،۹۲اقدامبه
طراحیخطخروجاضطراریازکشوربرایمواقعبحرانیو
خطرکردهبود.برایناساسجاسوسهاآموزشدیدهبودند
که با احساس خطر ،طی هماهنگی با سیا و رساندن خود
بهنقطهایازپیشتعیینشدهدرشهرهایمرزی،منتظر
حضوررابطاطاعاتیسیادرصحنهشوندوباهدایتویاز
کشورخارجگردندکهالبتهدراینزمینهجاسوسهاییکه
قصدفراراضطراریازکشورراداشتند،بااشرافاطاعاتی
سربازان گمنام امام زمان به جای ماقات با رابط سیا در
مرز،بارابطضدجاسوسیوزارتاطاعاتماقاتکردند
و نهایتا دستگیر شدند .وی اضافه کرد :آموزش ویژه ضد
بازجویی به جاسوسها از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای
مواقعدستگیریبودکهبامشاهدهاشرافاطاعاتیوزارت،

میگوید من انشاءا ...در مسجدااقصی نماز میخوانم،
ا عملی و قابل تحقق است .ایشان
برای ما یک امید کام ً
با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این امید ،همان
مواضعمستحکموایستادگیاستکهآقایهنیهدرنامه
خودبهآناشارهکردهاست،گفتند:اگرهمهمابهوظایف
خودعملکنیم،وعدهالهیقطعاًمحققخواهدشد.رهبر
انقاب اسامی با اشــاره به طرح خیانتآمیز «معامله
قرن» تأکید کردند :هدف از ایــن توطئه خطرناک ،از
بینبردنهویتفلسطینیدرمیانآحادمردموجوانان
فلسطینیاستکهبایدباهمیننقطهاصلی،مقابلهکرد
و نگذاشت که آنها با استفاده از پول ،هویت فلسطینی را
از بین ببرند .حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر اینکه
مقابلهبااینطراحینیازمندکارهایتبلیغاتیوفرهنگی
و فکری است ،افزودند :یک راه دیگر مقابله با این توطئه
این است که مردم فلســطین ،احساس پیشرفت کنند
کهاینموضوعتابحالبهلطفخداونداتفاقافتادهاست.
ایشان خاطرنشــان کردند :در سالهای نه چندان دور،
فلسطینیها با سنگ مبارزه میکردند ،اما امروز بجای
سنگ،مجهزبهموشکهاینقطهزنهستندواین،یعنی
احساسپیشرفت.

..

سه شنبه

1398 5 1

 20ذیالقعده  23 /1440جوای2019

خدشهایبهانتخابات
شورایاریواردنیست

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

اجرای حکم اعدام
جاسوسان،بهزودی

ارتباطی زیادی نظیر سفارت سوئیس وجود دارد.
نهایتنتیجهایکهاینمیانجیگریهامیتواندداشته
باشد ،کنترل تنشهاست» .او معتقد است که تنها
راه حل و فصل بحران میان ایران و آمریکا ،ایجاد یک
نوع توازن است .ابوالفتح تشریح کرد« :آمریکا باید
متوجه شود فشار حداکثری بر روی ایران کاری از
پیشنمیبردوایراندرشرایطفشارراضیبهمذاکره
نخواهدشد.اگرایناتفاقبیفتدوتحواتباعثایجاد
موازنهقدرتشود،فرقینمیکندچهدولتیدرآمریکا
بر سر کار باشد ،آن زمان میتوان مذاکره کرد و به حل
بحرانپرداخت».
برجامکلیدحلمشکات
در شرایطی که آمریکا تمام تاش خود را برای
اجماعسازی علیه ایران به کار بسته ،به نظر میرسد
تنها وجود برجام است که توانسته مانع از همکاری
کشورهایاروپاییباآمریکابرسرموضوعایرانشود.
روزدوشنبههایکوماس،وزیرامورخارجهآلمانگفت
که آلمان قصد ندارد به استراتژی دولت آمریکا برای
اعمال فشار حداکثری بر ایران بپیوندد .او که پس از
دیدار با همتایان فرانسوی و انگلیسی خود در جمع
خبرنگاران تصریح کرد« :آنچه اکنون به آن نیاز
داریم کاستن از تنشها است و همکاران انگلیسی
و فرانسوی من نیز همین نظر را دارند» .هایکو ماس
خاطرنشانکرد«:اروپاعاوهبررسیدگیبهخطرات
در تنگه هرمز ،به استفاده از کارت دیپلماتیک خود
ادامهمیدهد».

ایرانحقتوقیف
ِکشتیانگلیسیحتی
بدون تخلف را داشت

توسطجواسیس،کارسازنشدوتمامیاعضایاینشبکه
جاسوسی به ارتباط خود با سیا اعتراف کردند .در ادامه با
اشاره به همکاری سرویس اطاعاتی جمهوری اسامی
ایران با سرویسهای اطاعاتی کشورهای متحد در این
پروندهاظهارکرد:تجربهموفقتبادلبامتحدیناطاعاتی
درسال۹۲باعثشدتاسرنخهایاطاعاتیپروندهاخیراعم
ازافسرانسیا،سرنخوروشهایمورداستفادهدراینشبکه
دراختیارسایرسرویسهایاطاعاتیقرارگیردتاشکست
جهانی مجددی برای سیا اتفاق بیفتد .وی همچنین در
پاسخبهاینپرسشکهآیاتاکنونپیشنهادیازسویایاات
متحدهآمریکادرخصوصتبادلاینجاسوسهاانجامشده
است ،خاطرنشان کرد :افراد دستگیر شده همه از اتباع
ایرانی هستند و به هیچ وجه بحث تبادل برای آنها مطرح
نیست .مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطاعات در پاسخ
بهاینپرسشکهآیادرمیان ۱7جاسوسدستگیرشدهاز
مقاماتومسئوانبلندپایهکشورنیزحضوردارند،تاکید
کرد :این افراد از متخصصان و کارشناسان کشور هستند
و از مقامات محسوب نمیشوند .وی همچنین در پاسخ
به این پرسش که این شبکه جاسوسی ارتباطی با شبکه
جاسوسی دستگیر شده در سال  ۹۲دارد ،گفت :بررسی
اینپروندهمربوطبهسال ۹7بودهوکاماباپروندهسال۹۲
بیارتباطاست.
ترامپشوکهشد
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکادرواکنشبهمتاشی
شدنشبکهجاسوسیسیادرایراندرصفحهتوئیترخود
نوشت :خبر این که ایران جاسوسان سیا را دستگیر کرده
است ،کاما کذب است .حقیقت ندارد .فقط دروغهای
بیشتروپروپگاندا-مانندساقطشدنپهپادشان-ازسوی
یکحکومتمذهبیاستکهبهطوربدیدرحالشکست
خوردنبودهوهیچایدهایبرایاینکهچهکارمیکندندارد.
وی در ادامه مدعی شد :اقتصاد آنها مرده است و بدتر نیز
خواهدشد.ایرانیکآشفتگیکاملاست!

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

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

اخــبــارکـوتـاه

انتصابرؤسایبنیادمستضعفانوکمیتهامداد
آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقاب اسامی در
احکام جداگانهای آقای مهندس پرویز فتاح را به
ریاست بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری
را به ریاســت کمیته امداد امام خمینی منصوب
کردند .متن احکام رهبر معظم انقاب اسامی به
این شرح است« :جناب آقای مهندس پرویز فتاح
دام توفیقه ،با پایان گرفتن دوره مسئولیت جناب
آقای مهندس ســعیدیکیا در بنیاد مستضعفان
و با تقدیر و تشــکر فــراوان از مدیریت پرتاش و
مبتکرانه ایشــان ،جنابعالی را بــرای مدت پنج
سال به ریاســت آن بنیاد و آقای سعیدیکیا را به
ریاســت هیات امنای آن منصــوب میکنم .اهمّ
توصیههای اینجانب اوا اهتمام به توانمندسازی
تهیدســتان و مصروف کردن این امانت ملی در
جهت آبادانی و پیشــرفت جامعِ مناطق محروم،
و ثانیا رعایت دقیق بندهــای اقتصاد مقاومتی ،و
ثالثا بهکارگیری نیروهای جــوان و متخصص و
انقابی و جریانســازی فعالیت جهادی در همه
بخشهای این بنیاد اســت .توفیقات شــما را از
خداوندمتعالمسألتمیکنم.سیّدعلیخامنهای
 ۳۱تیــر  »۱۳۹۸و «بســما ...الرحمن الرحیم.
جناب آقای ســیّدمرتضی بختیاری دام توفیقه
اکنون که جناب آقای مهندس فتاح به مسئولیت
دیگری منصوب شــدهاند ،به پیشــنهاد هیات
امنای محترم و با آگاهــی از صاحیتهای دینی
و اخاقی و مدیریتی جنابعالی ،شما را به ریاست
کمیته امداد امام خمینی منصوب میکنم .توجّ ه
به محورهای مذکور در حکم مدیریت آقای فتاح،
توصیه حتمی اینجانب است .تأکید میشود که دو
محور :توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای
خانوادههای تهیدست و رعایت کرامت و حرمت
کمکشــوندگان را در صدر اقدامات خویش قرار
دهید .بهرهگرفتن از همــکاری نیروهای جوان و
مؤمن و انقابی توصیه مؤکد دیگر اینجانب است.
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مســألت
میکنم .سیّدعلی خامنهای ۳۱تیر.»۱۳۹۸
برگزارینشستکمیسیونبرجام
معاونوزیرامورخارجهروسیهاعامکرد:نشست
کمیسیون برجام در سطح مدیران سیاسی وزارت
خارجه کشــورهای عضو برجام اواخر ماه جوای
(پیش از دهم مردادماه) در وین برگزار میشــود.
سرگئی ریابکوف افزود :نشســت آتی قرار است در
وین برگزار شــود .اما اینکه روز  ۲۸ماه جوای (روز
یکشــنبه هفته آینده ششــم مرداد) زمان قطعی
برگزاری این نشست اســت ،اطمینان کامل ندارم.
مطابق با برجام ،نشســتهای عادی کمیســیون
مشترک برجام در ســطح معاونین وزیر و مدیران
سیاسی باید به صورت فصلی برگزار شود .نشست
قبلیاینکمیسیوندرسطحمدیرانسیاسیوزارت
خارجه روز  ۲۸ماه ژوئن (هفتم تیر ماه) در حالی در
وین برگزار شد که ایران در واکنش به بدعهدیهای
پیدرپی دیگــر طرفها برخی از تعهــدات خود را
کاهش داد و در گام نخست محدودیتهای تعیین
شده در برجام در حوزه غنیسازی اورانیوم و تولید
آب سنگین را بر اساس بند  ۲۶و  ۳۶برجام لغو کرد.
«فدریکا موگرینی» مســئول سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا هفته پیش گفت که در نشســت آتی
کمیســیون برجام ،در مورد راههای تســهیل این
توافق از جمله در زمینه تولید اورانیوم غنیشــده و
آب سنگین ایران ،صحبت میشود.

نگـــاهروز

آخرین دادگاه نجفی و چند نکته

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

مصــاحبـــه

ارسان قربانی
در گفتوگو با «آرمانملی»:

بیاعتمادیعلت قفلروابط
تهران-واشنگتن

آرمانملی-مرتضیرفیعی:بر
اساس گزارش خبرگزاری رویترز،
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز
گذشــته اعام کرد که «پیش از
پاسخ به درخواست آمریکا برای اعزام نیروی دریایی
برای محافظت از آبهای استراتژیک اطراف ایران
برای کاهش تنش میان تهران-واشــنگتن از هیچ
تاشــی فروگذار نخواهد کرد ».همچنین از سوی
دیگر وزارت خارجه عمان اعام کرد که «یوسف بن
علوی ،وزیر خارجه این کشور به تهران سفر میکند
و در رابطه با تحوات اخیر منطقه با مسئوان ایرانی
گفتوگو میکند ».به همین منظور «آرمانملی»
گفتوگوی کوتاهی را با ارسان قربانی شیخنشین،
معاون اســبق وزیر علوم و اســتاد روابط بینالملل
دانشگاهخوارزمیترتیبدادهکهدرادامهمیخوانید:
با توجه به آنکه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن
اعام کرد برای کاهش تنــش میان تهران و
واشنگتن از هیچ تاشــی فروگذار نخواهد
کرد .همچنین از ســوی دیگر طی روزهای
آینده وزیر خارجه عمان به تهران سفر خواهد
کرد .بازیگرانی همچــون ژاپن و عمان تا چه
میزان میتوانند بــه کاهش تنش در منطقه
کمککنند؟
به نظر میرســد مســاله میانجیگــری و بازیگری
کشورهای ثالث در اختافات میان کشورها همچون
ایران و آمریکا ســابقه بســیار دیرینهای در روابط
بینالملل دارد .اما تحــوات جدید نظام بینالملل
میتواند میانجیگری را تحــت تاثیر خود قرار دهد.
در رابطه با روابط ایران و آمریکا موارد و فاکتورهای
بسیار زیاد و پیچیدهای موثر است .بیاعتمادی سایه
سنگینی بر روابط ایران و آمریکا انداخته است .خروج
آمریکا از برجام به نوعــی بیاعتمادی را که در میان
تصمیم گیرندگان ایرانی وجود داشت افزایش داد .به
نظر میرسد میانجیگری کشورهایی همچون ژاپن و
عمان میتواند به کاهش تنش در منطقه کمک کند.
اگر کشــورهای میانجی بتوانند میزان بیاعتمادی
را در روابط ایــران و آمریکا کمتر کنند موفقیت آنها
بیشتر خواهد بود .به هر حال ماهیت اختافات میان
تهران-واشنگتن با سایر کشورها متفاوت است .هر
چه کشورهایی همچون ژاپن بتوانند بازسازی روابط
درارتباطباماهیتاینروابطومباحثیکهدررابطهبا
ایران مطرح بوده بهویژه در مساله بیاعتمادی ایفای
نقش بیشتری کنند میتوانند در بهبود این روابط
موثرتر باشند .اما مهم آن است که تصویر ارائه شده از
سوی کشورهای میانجی بتواند حس بیاعتمادی را
کم رنگتر کند.
با توجه به آنکه طی روزهای گذشته کشتی
ایرانی که در بندر جده عربســتان سعودی
متوقف (توقیف) شده بود ،آزاد شد .برخی از
کارشناسان بر این نظر هستند که عربستان تا
حدودی به دنبال کاهش تنش با تهران است.
آیا از دیدگاه شما این گونه است؟
عربستان با سیاســتی که بهویژه درخصوص یمن
داشــت به هر حال با چالشها و مشــکات بسیار
زیادی مواجه گشته است .تاشهای بازدارندهای که
یمنیها در برابر سعودیها داشتهاند میتواند در این
مساله تاثیرگذار بوده باشد .بنابراین به نظر میرسد
سیاستگذاران عربستان به این نتیجه رسیدهاند که با
توجهبهمشکاتعدیدهایکهدرمنطقهباآنمواجه
شدهاند .یکی از راههای برون رفت از وضعیت فعلی را
اتخاذ سیاست مسالمتآمیز بهویژه در رابطه با ایران
میدانند .همچنین روند کلی حاکم بر منطقه و نظام
بینالملل به سمت اجتناب از هرگونه جنگ و منازعه
احتمالی است .البته سعودیها چندین بار حداقل در
مواضع اعامی مطرح داشتهاند که خواهان شعلهور
شدن هیچگونه جنگ و درگیری در منطقه نیستند.
به نظر میرســد در سیاســت خارجی دوران دکتر
روحانی با توجه به سیاستهای تنشزای عربستان
نسبت به ایران ،تهران استراتژی اجتناب از هرگونه
منازعه و جنگ را در دستور کار خود قرار داده است.
با توجه بــه آنکه از روابــط تاریخی میان
لندن-واشنگتن تحت عنوان روابط ویژه نام
بردهمیشود.اماطیدوماهاخیرشاهدنزدیک
شدن بیشتر مواضع آمریکا و بریتانیا بودهایم.
مشخصا چه فاکتورهایی در نزدیکتر شدن
مواضع این دو کشور موثر بوده است؟
دو نکته میبایستی مورد توجه قرار گیرد؛ اول آنکه
پیشینه روابط بریتانیا و ایاات متحده به سالهای
بعد از جنگ جهانی دوم باز میگردد .بر این اساس
بریتانیا همواره مورد حمایت ایــاات متحده بوده
اســت .بنابراین نگاه بریتانیا به آمریکا به عنوان یک
متحد استراتژیک اســت .همچنین در مقابل نگاه
آمریکا به بریتانیا به عنوان یک متحد تاثیرگذار در
اروپا بوده و در مسائل امنیتی و در ترتیبات منطقهای
همواره این نگاه در میان تصمیمسازان لندن مورد
توجه بوده اســت .بنابراین این مساله که بریتانیا به
عنوان متحد آمریکا در جهان اســت به عنوان یک
اصل استراتژیک میان دو کشور تعریف شده است.
هر چند چالشها و بعضا افتراقاتی در این روابط نیز
وجود داشته است .دوم آنکه در وضعیت فعلی شاهد
تجزیهطلبیوافزایشفزایندهناسیونالیسمانگلیسی
به سمت واگرایی در اروپا هستیم.
نزدیک شــدن روزافزون روابط و مواضع
میان لندن-واشنگتن چه تاثیری میتواند بر
روی تحوات منطقه خاورمیانه به ویژه ایران
داشتهباشد؟
اگر لندن بتوانــد روابط اســتراتژیکش را با آمریکا
مستحکمتر کند بدون شک میتواند تاثیراتی داشته
باشد .البته این مساله بستگی به آن دارد که ایاات
متحده خود را درگیر منازعــات منطقهای کند .در
مجموع بریتانیا ،ایاات متحده و کشورهای منطقه
خواهان درگیری در منطقه خاورمیانه نیســتند .با
توجه به آن که ترامپ به انتخابات ریاست جمهوری
در آمریکا نزدیک میشــود تاش میکند به هیچ
عنوان وارد یک جنگ تازه در منطقه نشود.
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خوابجدیددلواپسانشبکههایاجتماعی

آخیشتلگرامتمومشد؛حاافشاربرایفیلتراینستاگرام!

وزیرارتباطاتبارهابهصراحتمخالفتبافیلترینگرااعامکردهاست

آرمانملی  -مطهره شفیعی :تلگرام به رغم مخالفتهایی که در جامعه وجود داشت فیلتر شد و امکان استفاده از آن بدون فیلترشکن مهیا نیست.
 10اردیبهشت بود که تلگرام فیلتر شد اما از اظهارات و رفتارهای آذری جهرمی در مقام وزیر ارتباطات مشخص بود که این وزارتخانه و دیگر ارکان دولت
تمایلی برای فیلتر کردن تلگرام ندارند.
 11اردیبهشــت بود که آذری جهرمی در رشته
توئیتهایی آورد-1« :دسترسی شهروندان به منابع
اطاعات ،توقف ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک
نرمافزار متوقف شود .نرم افزارهای بدیل ،شناسایی و
جریان آزاد اطاعات ،مجددا ًفعال و در گردش خواهد
بود .این خاصیت و ازمه دسترسی آزاد به اطاعات در
عصر ارتباطات است -2 .فناوری ،به خودی خود ،نه
مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با
استفاده نادرست از آن ،جرم یا فساد در فضای زندگی
مجازیراترویجمیکند-3.توسعهفناورینیزپیوسته
وتوقفناپذیراست،چراکهمکثدراینمسیرپرجنب
جوش ایتناهی ،آنهم در روزگار سرعت تکنولوژی،
و ِ
بس سخت و مســتصعب اســت و خود تحریمی از
دنیاي نوین عقبماندگی را بهدنبال خواهد داشت.
-4سیاستگذاری برای رسانههای نوین و به رسمیت
شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان،
نیازمند اقدامی عاجل اســت که تعارض کشــور با
شبکههای اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی
و مانع سلب اعتماد خواهد شد -5.در این میان نباید از
عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت
کشــورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشت».
رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم معتقد است که
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات
تلگرام را فیلتر نکرده است .به هر حال اکنون تلگرام
فیلتر است و امکان دسترسی به آن آسان نیست.
مخالفتصریحبافیلتراینستاگرام
اما برخی درصدد فیلتر شدن سایر شبکههای
اجتماعی هم هستند تا به نوعی نشان دهند دارای
قدرت و تاثیرگذار هستند .اکنون نوبت فشار برای
فیلتر شدن اینستاگرام اســت که البته در دی ماه
سال گذشته هم از ســوی دلواپسان دنبال میشد
که پس از مدتی آنها توجه خود را معطوف به فیلتر
تلگرام کردند و حاا که خیالشــان از تلگرام راحت
شده ،باز به سراغ اینستاگرام آمدهاند .بهمن سال
گذشته بود که نماینده دلواپس مشهد گفت :آذری
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل
«میترا استاد» در شعبه نهم دادگاه کیفرییک
اســتان تهران به ریاســت قاضــی محمدرضا
محمدیکشکولی برگزار شــد .گودرزی یکی از
وکایمحمدعلینجفیگفت:موکلماقراربهقتل
شبه عمدی دارد در حالی که نماینده دادستان
براساس ماده  1۶4قانون آیین دادرسی کیفری
معتقد به قتل عمد از سوی موکلم است ،این در
حالی است که شاهدی وجود ندارد و حرفهای
آقای آقازاده به عنوان راننده نیز نمیتواند دلیلی
بر اثبات نظریه دادستان باشد .وی تصریح کرد:
دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده حتما مستحضر
بوده که موضوع شــلیک به میترا اســتاد از سه
جنبه میتوانسته انجام شود یکی اصابت گلوله
به قفسه ســینه دیگری اصابت گلوله به دست و
دیگری هم اصابت گلوله به جسم سخت و کمانه
کردن .دادســرا اینها را لحاظ نکرده است .ازم
بود دادسرا اینها را تحلیل و سپس کیفرخواست
صادر میکرد .وی ادامه داد :در کیفرخواست به
فیلمهای موجود استناد شده است ولی موکل من
آن زمان در شرایط بحرانی روحی بسر میبرده و
هدف فشارهای رسانهای قرار داشته است و دهها
خبرنگار دور او را گرفتــه بودند .گودرزی گفت:
نجفی هیچگاه در اعترافات خود نگفته است که
اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک
کردم ،نجفی انگیزه خــود را اختاف خانوادگی
مطرح کرده است و باید بگویم که موکلم هیچگاه
به قتل غیر عمد اعتراف نکرده اســت .گودرزی
بیان کرد :گفته دادســتانی که اعام شده نجفی
به قتل عمد اعتراف کرده بــا مندرجات پرونده
مطابقت ندارد و از ایرادات پرونده اســت .صرفا
قتل شبه عمد بوده و برای آن سه دلیل داریم که
یکی اعترافات نجفی است .گودرزی گفت :عاوه

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

حل نمیشود .از ب ُعد مســائل امنیتی ممکن است
بحث کان دادهها مهم باشد اما واقعیت این است
که تجربه نشــان داده فیلتر جواب نمیدهد و باید
به عنوان یک مساله جدی و در همه ابعاد از جمله
فرهنگسازی به آن نگاه کرد».
بازی جدید دلواپسان
مخالفتهای صریــح وزیر ارتباطــات با فیلتر
اینستاگرام سبب شــده تا پروژه دلواپسان از ادعای
دروغ درباره نظر آذری جهرمی به تهدید و ایجاد رعب
در کاربران تبدیل شــود مانند دیروز که جهان نیوز
نوشت؛ «در ماجرای فیلتر تلگرام ،دولت به در و دیوار
زد و بودجه خرج کرد تا تلگرام را زنده نگه دارد .گویا باز
هم پاشنه در به همان سوی قدیم میچرخد و این بار
همنوبتاینستاگراماستتادولتبرایآنهزینهکند
و مدتی هم از این طریق افکار عمومی مشغول شوند.
اخیرا سیدابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی و
رئیسمرکزملیفضایمجازی،درخصوصمذاکرات
با اینستاگرام گفته است« :مذاکرات در برنامه وجود
دارد ولی از پیشرفت و جزئیات آن اطاعی ندارم و این
موضوع توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات
دنبالوپیگیریمیشود».یکسؤالدراینجابهذهن
میآید که مگر دولت در برجام و یا غیر آن ،تعهدی به

«آرمان ملی» از ختم رسیدگي به پرونده نجفی گزارش ميدهد

قتل شبه عمد

نجفي:درآنلحظهشوکهشدهبودم

بر اینکه متهم به دفعات اقرار به قتل شبه عمدی
دارد بلکه از نظر علمی هم ثابت میشــود که این
قتل غیرعمدی است.
من شوکه شده بودم
درادامهمحمدعلینجفیاظهارکرد:همچنان
که قبــا گفتهام ابتدا من شــوکه شــده بودم و
نمیدانســتم چه اتفاقی افتاده است اما بعد که
خودم را پیدا کردم به یاد آوردم که این اســلحه
قبا مســلح بوده اســت البته بنا داشتم که بعدا
خشاب را از اســلحه جدا کنم که این اتفاق افتاد.
قاضی با اشــاره به اظهارات وکیل نجفی مبنی بر
اینکه در کف حمام دکمههایی پیدا شده است از
نجفی پرسید آیا مشاجره داشتید؟ این دکمهها
متعلق به شماست؟ نجفی گفت :ما از زمانی که

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

غربیها داده که حاضر اســت تا این اندازه برای زنده
نگهداشتن چنین شبکههایی که به نوعی جاسوس
افزارهای دشمن هم هستند ،دست و پا بزند؟ قضیه
چیســت که محتوای مذاکره با تلگــرام هنوز هم
مخفی مانده اســت؟ در حالی که هیچ عقل سلیمی
نمیپذیــرد در دنیای امروز ،با دســت خود برویم و
مستعمره مجازی آمریکا شویم ،به چه دلیل دولت
دوازدهم اصرار دارد که هر طور شده این شبکههای
اجتماعی خارجی و کمک کننده به دشمن در کشور
حضورداشتهباشند؟وزراتارتباطاتبارهانشانداده
که درک صحیح و دقیقی از نقش فناوری اطاعات و
ارتباطات در دنیای امروز و به خصوص منافع کشور
ندارد .باید توجه شود که شبکه اجتماعی در دنیای
امروزیعنی،امنیت،فرهنگ،اقتصاد،تربیتنوجوانو
جوان ،تربیت افکار عمومی و ...آیا راضی میشویم که
مدیریت و جهتدهی این موارد را دو دستی تقدیم
امثال اینستاگرام و تلگرام کنیم؟ قابل انکار نیست که
اینستاگرام و تلگرام از سالها پیش و با حمایت دولت،
پروژه تغییر ســبک زندگی ایرانی اسامی را کلید
زدهاند .آمار وحشتناک طاق در سالهای اخیر ،رشد
آسیبهای اجتماعی و سست شدن بنیان خانوادهها
رانمیتوانجدایازاینقضیهتحلیلکرد.آیامیتوان
بر سر بودن یا نبودن خود هم با دیگران وارد مذاکره
شد؟ آیا سربازان سایبری آمریکا قول شرف میدهند
که به ایران آســیبی نرســانند و از اطاعات ما سوء
استفادهنکنند؟»
افزایش فشارها بر آذریجهرمی
مشــخص اســت که میزان فشــار برای فیلتر
اینستاگرامدرروزهایآیندهبیشترخواهدشدوالبته
بهرغمآگاهیبرنامهریزانفشاربرایفیلتراینستاگرام
به نقش نداشتن وزارت ارتباطات در تحقق خواست
آنها اما از این فرصت برای تخریــب آذریجهرمی
استفاده میکنند ،چرا که وزیر ارتباطات نشان داده
درمسیرخواستاکثریتگامبرمیداردواگرمشکلی
باشد به فکر حل آن است نه پاک کردن کل موضوع!
چون عصبی بودم و نمیتوانستم خودم را کنترل
کنم .آقای آقازاده مرا گرفت اما چاقو را خودم به او
دادم .فقط گفتم بگذارید به داییام خبر دهم که
گفت خودم به او میگویم اما او شماره داییام را
نداشــت .قاضی خطاب به نجفی پرسید :وقتی
مرحومه اسلحه را دید ترسید ،وقتی دست شما
را گرفته بود ،حالت تدافعی داشــت یا تهاجمی؟
نجفی گفت :نمیدانم چرا ترسید ،دو شب قبل آن
را دیده بود .شاید عکسالعمل غیر ارادی داشت.
چند بار به او گفتم ولکن ،منظــورم این بود که
انگشتم را از روی ماشــه بردارم وحشت صدای
گلولهها طوری شد که دســتم را رها نمیکرد.
تمام ماجرا شــاید  5ثانیه نشد و خیلی سریع رخ
داد.دراینهنگامقاضیخطاببهوکیلدوممتهم
اله عقبایی خواست که اگر مطلبی دارد در مقام
دفاع حاضر شود .در این هنگام قاضی کشکولی از
مسعود استاد ،برادر مقتوله خواست که در جایگاه
قرار بگیرد .قاضی از مسعود استاد پرسید شما آیا
شــب قبل از حادثه در خانه آقای نجفی و میترا
استاد بودید؟ مسعود اســتاد گفت :آقای نجفی
درســت گفتند و من برای شــام دعوت شدم و
متوجه مشاجرهای نشدم و ساعت 11و 2۰دقیقه
به منزل برگشتم .وی در پاسخ به این سوال قاضی
که آیا از اختاف خواهرتان با آقای نجفی اطاع
داشتید ،گفت :بله اطاع داشتم و گاهی برای حل
آننزدشانمیرفتم.درپایانقاضیکشکولیختم
رسیدگی به این پرونده را اعام کرد و گفت :دادگاه
در مهلت قانونی اخذ تصمیــم خواهد کرد .یکی
از وکای مدافع محمدعلــی نجفی پس از پایان
دادگاه گفت :برای گرفتن رضایت تاش کردیم
اما هنوز به نتیجهای نرسیدهایم .در پایان جلسه
دادگاه قاضی ختم رسیدگی را اعام کرد و گفت:
در مهلت قانونی حکم صادر میشود.

تقسیمافرادبهضدانقاب
یاانقابینادرستاست

ازفضایمجازی
آسیبزیادیمیبینیم

باتروریستها
مذاکرهنمیکنیم

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی(ره) با
اشــاره به اختاف فهمها و اختاف سلیقهها اظهار کرد :نباید
جامعه را دو قطبی کرد ،و افراد را صفر یا صد دانســت؛ چنین
نیست که افراد یا ضدانقابند و یا انقابی صددرصد هستند؛
بلکه حتی ایمان هم درجاتی دارد .معنای درجات مختلف نیز
همین است که کسی که در درجهای قرار گرفت ،به لوازم ایمان
درهماندرجهالتزامدارد؛اماهنوزظرفیتالتزامبهدرجهبااتر
ایمان را پیدا نکرده است .آیتا ...مصباح یزدی ادامه داد :برخی
از مردم ،ایمان دارند ،نماز و روزه را هــم به جا میآورند ،برای
امام حسین(ع) هم از جیب خودشان هزینه میکنند ،اما اگر
به ایشان بگویی شرعا نباید دنبال پستی بروی که دیگری برای
آن پست از شما بهتر است ،قبول نمیکنند.

دادستان کل کشور درباره بخشــنامه دادستانی کشور در
خصوصسایتهایقمار،اظهارکرد:مامتاسفانهازفضایبیدرو
پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیبهای زیادی میبینیم
و جامعه ما به لحاظ این رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته و
میگیردلذادربرخوردباجرائمیکهبسترآنفضایمجازیاست
نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هســتیم .حجتااسام
محمدجعفر منتظری گفت :متاســفانه سال گذشته نسبت به
سال قبل و سه ماهه امسال که آمار داریم جرائم رایانهای که بستر
آن فضای مجازی است ،افزایش پیدا کرده و ازم است که برخورد
مناسبی با این جرائم شود و از جمله این جرائم مساله قماربازی
در فضای مجازی است که شرطبندیها و کارهایی که به صورت
قمار در فضای مجازی انجام میشود.

وزیر امورخارجه اظهار کرد :آنچه کــه آمریکاییها انجام
میدهند ،تحریم نیست بلکه تروریسم اقتصادی است و ما نیاز
داریم که دائم تکرار کنیم که با تروریستها مذاکره نمیکنیم.
محمدجواد ظریف خاطرنشان کرد :ابهامی در مورد این موضوع
نیست .شما واژه تروریسم را جستوجو کنید .در لغتنامه در
تعریف واژه تروریسم آمده است :تروریسم استفاده غیرقانونی
از خشونت و یا ارعاب به خصوص علیه غیر نظامیان برای دنبال
کردن اهداف سیاسی است .این تعریف گوگل از تروریسم است.
ظریف گفت :بنابراین دوستان لطفا اســتفاده از واژه تحریم را
متوقف کنید .تحریم وسیلهای برای تحمیل یک فرمان قانونی
است .اقداماتی که آمریکاییها به اسم تحریم انجام میدهند،
یک تروریسم اقتصادی است.
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مجلس تحتالشعاع دعوای
نمایندگان اصاحطلب و پایداری

کریمیقدوسی
افغانیااصلبودنشراردنکرد!
آرمـان ملـی -حمیـد شـجاعی :طـی دو روز گذشـته
مجلس تحتالشـعاع دعـوای میـان کریمـی قدوسـی نماینده
مشـهد و رحیمی جهانآبادی نماینده تربت جام بـود .جایی که
جهانآبادی با اشـاره به حمـات و هجمههای کریمی قدوسـی
بـه دولـت و وزرا مطـرح کـرد که وی چـکاره کشـور اسـت که به
تخریب سـران کشـور میپردازد و همچنین با اشـاره بـه اصالت
نماینده مشـهد اذعان داشـت کـه چه کسـی به وی شناسـنامه
ایرانی داده اسـت .این مسـاله با پاسـخهای تند کریمی قدوسی
مواجه شـد.
انتقاد شدید
یکشـنبهای کـه گذشـت جلیـل رحیمـی جهانآبـادی که
مدعی بـود کریمی قدوسـی به مـردم حـوزه انتخابیـهاش گفته
بـرای رد صاحیتـش امضـا جمـع کننـد ،خطـاب بـه نماینده
مشـهد اظهـار داشـت« :شـما چـکاره مملکـت هسـتید کـه به
وزیـر ،بـه رئیسجمهـور و حـاا بـه نماینـده مـردم در مجلـس
میتازیـد و مـا را غیرانقابـی مینامیـد و خطـاب میکنیـد؟
زمانی که اجداد شـما بستگان شـما از افغانسـتان به ایران حمله
میکردند ما ایرانـی بودیم و از ایـران دفاع میکردیم .چه کسـی
به شـما شناسـنامه ایرانی داده اسـت ،چه کسـی به شـما اجازه
داده اسـت به ارکان نظام بتازید ،چند روز سـابقه جبهه دارید ،در
چند عملیات شـرکت کردهاید که به درجه سـرداری رسـیدید؟
از کـی شـما ایرانی شـدید که مـا ایرانـی نبودیم؟» این سـخنان
نماینـده تربت جـام در حالی بیان شـد کـه کریمی قدوسـی آن
روز در مجلس حاضر نبود و طبعا نمیتوانسـت پاسـخگو باشـد،
اما رسـانهای شـدن این جریان و اظهـارات جهانآبـادی موجب
شـد تا همـگان منتظر پاسـخ کریمی قدوسـی باشـند.
عدم تکذیب
پـس از اظهـارات رحیمـی جهانآبـادی نماینـده تربت جام
درخصوص کریمی قدوسـی نماینده مشـهد این چهـره نزدیک
به جبهه پایداری از حق پاسـخگویی خود اسـتفاده کرد .کریمی
قدوسـی خطاب به جهانآبـادی اظهـار کـرد :اوا اینکـه بنده و
شـما از رئیسجمهـور و وزیر سـؤال میکنیـم و به کسـی ربطی
نـدارد؛ از وظایـف قانونـی ماسـت .اان هم کشـور دچـار بحران
شـده و باید به وظیفـه خود عمل کنیـم .وی درخصـوص حضور
در شـهر تربتجام گفت :از من خواسـتند که درباره ویژگیهای
نماینده در تـراز انقاب صحبـت کنم .تمام صحبتهـای من در
این خصوص در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت .مـن از هیچ
مسـئول و نماینـدهای ،اسـمی در آنجـا نبـردم حتـی اشـارهای
بـه نماینـده آنجا هـم نکـردم .بنـده درباره آقـای رحیمـی هیچ
کلمـهای بـه زبـان نیـاوردم ،او اصـا در کاس کار بنده نیسـت؛
همه بنده را میشناسـید و میدانیـد اولویت من چیسـت .عضو
کمیسـیون امنیت ملی مجلس افـزود :موضعگیـری علیه فتنه
و سـران فتنه ،نفوذ و سـران نفوذ ،فسـاد و سران فسـاد ،خیانت و
سـران خیانت ،همیشـه موضوع اصلـی صحبتهای من اسـت.
کریمی قدوسـی بیان کرد :بنده نه بـه جایی وصل هسـتم و نه با
شـورای نگهبان ارتبـاط دارم و نه کسـی به من خبـری میدهد.
بنده بر اسـاس ارزیابیها و داشـتههای خـودم تصمیم میگیرم.
این عضو فراکسـیون وایـی مجلس ابـراز داشـت :در یک جمله
آقای رحیمی آنچه را در مـورد بنده فرمودیـد حدیث نفس خود
شماسـت .شـما هم چنین ویژگیهایـی داریـد .من نـه ادعایی
درباره حضـور در دوران دفـاع مقـدس دارم نه گفتهام سـردارم.
ولی از آقای کرمپور نماینده فیروزآباد بپرسـید کـه من را چطور
دیـده و شـناخته اسـت .وی تصریح کـرد :آقای رحیمی به شـما
گفتهاند کـه اگر برای مجلس یازدهم رد صاحیت شـدید ،شـما
را سـفیر ایـران در کابل خواهیم کـرد اما بایـد بگویم که شـما نه
گندم کابـل را خواهید خـورد و نه عدسـی مجلـس یازدهم را.

تکذیبپیشنهادسفارتافغانستان
نماینـده تربیـت جـام در واکنـش بـه سـخنان کریمـی
قدوسـی و اظهـارات مطـرح شـده دربـاره پیشـنهاد سـفارت
کابـل ،عنـوان کـرد :آقـای کریمـی قدوسـی اوا به دو سـوالی
کـه من مطـرح کـردم یعنی بحـث تابعیـت ایشـان و اینکـه آیا
خـود و خانوادهشـان ایرانیااصـل هسـتند یـا ایـن تابعیـت
اکتسـابی اسـت؟ پاسـخ ندادنـد .او همچنیـن سـواات درباره
سـابقه فعالیتهایشـان در جبهـه و جنـگ و همچنیـن سـپاه
پاسـداران را بیپاسـخ گذاشـتند .جلیل رحیمـی جهانآبادی
گفت :آقـای کریمی قدوسـی با حاشـیه رفتـن از پاسـخ به این
سـواات شـانه خالی کردنـد و یک مطلـب غیر واقعـی دیگری
ماننـد پیشـنهاد سـفارت افغانسـتان را مطـرح کـرد .موضـوع
پیشـنهاد سـفارت افغانسـتان را قویا تکذیب میکنم و هیچگاه
صحبتـی دربـاره سـفارت افغانسـتان بـا من نشـده اسـت و نه
وعدهای بـه من داده شـده اسـت .وی افـزود :کریمی قدوسـی
در صحبتهایـش خـودش را به سـپاه امام حسـین و مـن را به
سـپاه یزیـد تشـبیه کـرد و بـا کنایـه ،مسـاله گنـدم ری که در
تاریخ معـروف اسـت را مطرح کـرد به گونـهای که گویـا من در
سـپاه یزید هسـتم و خودش در سـپاه امـام حسـین(ع)؛ آقای
کریمی قدوسـی نه رفتارش و نه روش و منشـش شـبیه به امام
حسـین اسـت و نه اخاقـش را از امام حسـین(ع) الهـام گرفته
اسـت .امام حسـین(ع) مظهـر دفـاع از حـق و حقیقت بـود در
حالی که آقای کریمی قدوسـی بـه همه ارکان نظـام جمهوری
اسـامی ایـران از رئیسجمهـور گرفتـه تـا وزیـر امورخارجه،
وزارت اطاعـات و نماینـدگان مجلـس و هـر دلسـوزی کـه
برای این کشـور و نظـام قدم برداشـته اسـت تهمت زده اسـت
و امروز هـم سـخن دیگـری مطرح کـرده اسـت .ایـن نماینده
اصاحطلـب اذعان کـرد :مـن نمیدانـم ایشـان از گفتـن این
همه صحبتهـای نادرسـت چه هدفـی را دنبـال میکنـد .اما
مـن همچنـان منتظـر پاسـخ او دربـاره دو سـوالی کـه مطرح
کـردهام هسـتم.

4

اقتصـاد
یادداشــت

دستاندازیبهبیتالمال
سنگاندازیدرمقابلخصوصیسازی
علی بختآور
دکترای حقوق خصوصی

فرآیندخصوصیسازیازاوایلدهه ۸۰میادیدرانگلستانشروع
ودربیشازصدکشورتوسعهیافتهودرحالتوسعهاجراشدهیامیشود.
مالکیتدولتیاغلبمساویبارانتخواری،فسادمالی،افزایشفاصله
طبقاتیبهتبعآنعدمامنیتاقتصادیوگسترشجرایممالیوغیرمالی
میشود.دریکشرکتیابنگاهدولتی،مدیریتمرکزخودرامعطوفبه
معاماتشرکتکردهبااشخاصمشخصیمعاملهوقیمتدلخواهرابه
حسابشرکتمنظورمیکند،مدیردیگرکارهایپیمانیرابهدست
گرفتهمزایدههاومناقصههارادستکاریمیکندتاازاینطریقبهنوایی
برسد.ردههایمختلفمقاماتدولتیمعمواچشمبهرانتهاواموال
متعلق به شرکت و بنگاه دولتی دوختهاند ،مسئولی به خاطر قدرت و
نفوذیکهدرشرکتیاجاهایدیگریداردافرادنزدیکبهخودرامعرفی
میکندتابدونشایستگیبهکارگرفتهشوندیاکارهایپیمانیرا به
شخصموردنظرویواگذارکنندیااموالیراباقیمتغیرواقعیازایشان
خریداریکردهیابهویبفروشند.تقریباهفتهاینیستکهخبریاز
کشففسادرسانهاینشود،اقتصاددولتیبستروزمینهفسادمالیاست.
امکانفساددراقتصاددولتیازخودکارخریدنگرفتهتابرندهشدندر
بزرگترینمناقصههاوپروژههایملیوبینالمللیمتاسفانههمآسانو
همزیاداست.نمونههایعجیبیازاینفسادهاوجوددارد؛دستکاری
حسابهاوگرفتنسودازاینطریق،دستکاریخودپرداز،گرفتنوام
بابهرهپایینوانتقالبهدیگریبابهرهبااترکهسودمابهالتفاوتایندو
بعضابهمیلیاردهاتومانمیرسد،فروشاموالدولتیبهقیمتنازلو
خریدبرایدولتبهقیمتباا،خریدوفروشبرایدولتازطریقدالی
غیرضروریو...درایننمونهوسایرنمونهها ظاهرامرهیچایرادیندارد
ولیفیالواقعدراینگونهمواردفردبدوناینکهزحمتیمتقبلشودپول
هنگفتی را به یغما میبرد .بر این اساس و با توجه به انواع تجربههای
بشری دراینزمینهخصوصیسازیضرورتیغیرقابلاجتناببرای
مهارفساداست.سیاستهایخصوصیمحورچنانچهبابرنامهریزی
کاملوصحیحاجراشودمنجربهتوزیععادانهثروتخواهدشدولی
نبایدازایننکتهغفلتکردکهبعضا خصوصیسازیبهدستافرادی
اجرا میشود که در یک اقتصادی دولتی پرورش یافتهاند ،مهمترین
ویژگیاینافراددســتاندازیبهبیتالمالوسنگاندازیدرمقابل
خصوصیسازیاست،برخیمدیرانومقاماتمحلیوملیکهشرکت
دولتیراحیاتخلوتخودمیدانندبهاینزودیحاضرنمیشونداین
موقعیتراازدستبدهند.بنابرایندرخصوصیسازیبایداینمولفهها
درنظرگرفتهشوند.درایرانخصوصیسازیدرراستایسیاستهای
کلیاصل ۴۴قانوناساســیدرخردادماه ۱۳۸۴توسطمقاممعظم
رهبری اباغ شد و با اباغ این سیاستها که از آن به انقاب اقتصادی
یادمیشود،قراربودریلگذاریجدیدیدراقتصادکشورایجادشود.
باگذشتحدود ۱۴سالازاباغاینسیاستهاکهبندهایالفوجاین
سیاستهابهصراحتبهتوسعهبخشخصوصیوغیردولتیدراقتصاد
ایراناشارهدارد،لذاازماستآسیبشناسیازمیزانتحققاهدافاین
بندهاوفرایندخصوصیسازیطیسالهایاخیربهعملآید.بررسیها
نشان میدهد سیاستهای کلی اصل ۴۴که به دنبال افزایش سهم
بخشخصوصیدراقتصادملیبود،آنچنانکهبایدموفقنبودهاست.
حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای
آنکهبهسمتبخشخصوصیکارآمدهدایتشود،بهسمتسازمانها
ونهادهایطلبکارازدولتیاشبهدولتیهامنتقلشدهاند.بخشیازآنها
قسطیاستوپولجدیدیراجذبوبهگردشنینداختهاند،بخشیاز
سهامنیزباقیمتمناسبارائهنشده،بخشیازسهامبهگونهایواگذار
شده که با مدیریت خصوصی همراه نشده و همچنان دولت عهدهدار
اکثریتسهامومدیریتشرکتهاست.اینوضعیتناشیازنبودیک
استراتژیمشخصدرموردواگذاریشرکتهایدولتیوبهطورکلی
نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصیسازی است .در قوانین و
مقرراتمرتبطباخصوصیسازیازجملهقانوناجرایسیاستهای
کلی اصل ۴۴قانون اساسی ،قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشیازمقرراتمالیدولت،قوانینبودجهسنواتی،قانوناحکامدائمی
مسائلیماننداهلیتمدیریتی،سهاممدیریتیوکنترلی،رقابتوانحصار
آمدهاستولیازشفافیتازمبرخوردارنیستوضمانتاجرایآنهابه
طورواضحدرقوانینمشخصنشدهاست.بنابراینضرورتداردضمانت
اجرایهریکازاینهاوسایرموارددرقوانینموضوعهمشخصوبهآن
عملشودوعدماجرامستلزممجازاتشود.بهویژهاینکهدردورهجدید
همدولتعزمجدیدرراستایتفویضفعالیتهایاقتصادیبهبخش
خصوصی توانمند دارد و هم دستگاه قضائی به ریاست آقای رئیسی،
برنامهمبارزهبافسادرادردستورکارخودقراردادهاست.سیاستگذاری
ازسویدولتونظارتازسویقوهقضائیهمیتواندزمینهسازتقویت
بخشخصوصیوفعالشــدنبخشهایتولیدیکشورودنبالهآن
کاهشفسادورانتشود.

دیدگـــاه

بروزاتفاقاتنادر
دربورسایران

اولین الزام برای اینکه بازار سرمایه بتواند جایگاه خود را بهعنوان منبع
تامین سرمایه باز کند شفافیت است .وقتی صحبت از شفافیت میشود تمام
ایههای مختلف مانند نوع معامات ،رفتار در بازار ،نظارت بازار سرمایه،
شفافیت بنگاههای اقتصادی نیز را شامل میشود .متاسفانه ما این شفافیت
را در هیچکدام از ایهها مشاهده نمیکنیم و شاهد اتفاقات نادر در بورس
هســتیم ،اتفاقاتی که هیچ جای دیگر روی نمیدهد .بحث دیگر درباره
بازار سرمایه ،حضور پررنگ دولت است .شاید بنگاههای زیادی در کشور
ما خصوصی باشند اما این بنگاههای خصوصی تحت تاثیر سیاستهای
دولــت فعالیت میکنند و از آنجاییکه دولت برای خود محدودیتی قائل
نیســت و تصمیمهای مختلفی در بازار میگیرد ،روی شــرکتها و بازار
سرمایه تاثیرگذار است .تا زمانی که دولت به راحتی میتواند سود بنگاهها
را تغییر دهد و تا زمانی که حساب و کتابی نباشد اعتماد مردم به سمت این
بازار جذب نمیشود .در بازار سرمایه یک مورد کوچک میتواند تاثیرات
باایی داشته باشد و باعث شود تا اعتماد به کلی از بین برود مثا دولت
پاایشگاهها را خصوصی میکند و آن را به مردم میفروشد اما در تعیین
قیمت محصول و نهادهها و همچنین سود نقش تعیینکننده دارد .یا دولت
یک بانک دولتی که سهام آن به مردم فروخته شده است را مجبور کرد تا
یک موسسه مالی غیرمجاز را پوشش دهد همه این فعالیتها به صورت
مستقیم به سهامداران منتقل میشود و هیچ کس حاضر نیست خود را تحت
این ریسکها قرار دهد.
منبع:ایلنا

قطعاتناقصاستیاخودروسازاندروغمیگویند؟

واردات125هزارخودرورانتیتوسطیکخانواده
آرمانملی-امیرداداشی:جهشنرخارزوتشدیدتحریمهاییکجانبهآمریکاعلیهایرانحااوضعیتصنعتخودروسازیرابهآنجایی
رساندهکهوارداتیصورتنمیگیردوتولیدهمدرحداقلخودقراردارد.اگرتولیدیهمصورتبگیردبهدلیلآنچهخودروسازانآن
راکمبودبعضیازقطعاتمینامند،اینتولیداتراهیبهبازارپیدانمیکنند؛اماازدیگرسوبرخیفعاانبازاروکارشناساناینصنعت،
تولیدکنندگانمتهمبهدروغپردازیواحتکارخودرومیکنندکهایندیدمنفیدرجامعههمدیدهمیشود.سالگذشتهبودکهنادر
قاضیپور،عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس،ازاحتکار90هزارخودروتوسطدوشرکتبزرگخودروسازیپردهبرداشت.حالاگر
چنینادعاییهمتکذیبشود،اینپرسشهمچنانمطرحاستچرادرحالیکهخودروسازانازنبودقطعهوفشارتحریمرنجمیبرند
طیماههایاخیرچندینوچندباراقدامبهراهاندازیطرحهایپیشفروشوفروشفوریکردند؟طرحهاییکهتنهایکیازخودروسازان
ازقبلآن13هزارمیلیاردتومانبرسرمایهخودافزود.البتهروزگذشتهســعیدلیاز،اقتصاددان،نیزموضوعدپویخودروازسوی
تولیدکنندگانرابهطورکلیردکرد.امادراینکشمکشتولیدداخلینبایدمشکاتوفسادهایموجوددرحوزهوارداترافراموش
کرد.دراینزمینهروزگذشتهامیرخجسته،رئیسفراکسیونمبارزهبامفاسداقتصادیمجلس،بااشارهبهوارداتخودروازسویچهار
خانوادهاظهارکرد:یکیازاینخانوادهها1۲۵هزارخودروبااظهارنامهجعلیواردکردهکهتمامیخودروهاقاچاقمحسوبمیشود.

در حالی این روزها خودروســازان خود را از هر گونه
اتهام دپو یا گرانفروشــی خود تبرئه میکنند که هیچ
فرصتی را برای پیشفروش ،فروش فوری و گرانکردن
خودرو از دست نمیدهند .در این زمینه دیگر این مردم
عادی یا مخالفان دولت نیســتند که انگشت اتهام را به
سمتآنانمیگیرند،بلکهبهنظرمیرسداینشرکتها
همچنان بــه حمایتهای مختلــف دولت دلخوش
کردهاند و از نگرانی خاصی نســبت به نارضایتی مردم
و حتی خطر ورشکســتگی ندارند .گویا برای آنها دیگر
اهمیتینداردکهپرداختجریمههایدیرکردبرحجم
نقدینگی موجود میافزاید و تــورم کاذب در اقتصاد به
وجود میآورد .این شــرکتهای دولتی همچنین به
جای اینکه پاسخگوی متقاضیان و رسانهها باشند ،در
قامت منتقد ظاهر میشوند و از نبود سرمایه مینالند.
در حالی که تنها یکی از این شــرکتها حدود ۱۳هزار
میلیاردتومانسودازطریقپیشفروشخودروبهجیب
زده است .هچنین شــیوه دیگر آنها منتگذاری بر سر
مشتریانودالخواندنآنهاست.درواقعخودروسازان

هر گاه با اعتراضی مواجه میشوند خریداران را یا دال
مینامند و یا روی دیگری از ماجرا را به میان میکشند
و میگویند که مشــتریان از تاخیر در تحویل خودرو
اســتقبال هم میکنند ،زیرا در نهایت عاوه بر خودرو،
آنها به ســود نقدی این تاخیر هم دست یافتهاند .اما در
اینزمینهبایداظهارکردکههمدستکردنمردمباخود
برایاجراییکسیاستنادرستوالقایاینپروپاگاندا
دیگر به شیوهای منسوخ تبدیل شده است که درنهایت
این شیوه سودی برای خودروسازان نخواهد داشت .از
دیگرسوپرسشایناستکهخودروسازانبرچهاساسی
این ســود را به مردم میپردازند؟ آیا آنها در بخشها و
کشورهای دیگری سرمایهگذاری کردهاند که به منابع
خاصی دسترسی دارند یا در این زمینه دست در جیب
دولتودرواقعبیتالمالدارند؟آنهابهشکلیازاستقبال
مردم برای تاخیر در تحویل خودروها سخن میگویند
که گویــی از عواقب تورمزای پرداخت این ســودهای
نقدی خبر ندارند و نمیدانند که این رفتار در بلندمدت
منجر به نارضایتیهای عمومی میشود .اگر هم عمده

مشتریان آنها داان هستند که تحویل چند خودروی
ارزانقیمتبهجاییکخودرویگرانقیمتباکیفیت
راترجیحمیدهند،اینامرنیزریشهدرسیستممعیوب
فروشاینخودروسازهاداردکهآنرابایداصاحکنند.
دپوکاریخودروسازاندروغمحضاست!
ســعید لیاز اقتصــاددان در گفت وگــو با خبر
آناین به وضعیــت کنونی بازار اشــاره کرد و توضیح
داد :همیــن حاا نیــز ثبات بــازار خــودرو و بهبود
وضعیت نســبت بــه دو ماه قبــل ناشــی از افزایش
عرضه خودرو به بازار است ،خودروســازان از افزایش
قیمتخودرودربازارهیچمنفعتیندارندوهرچهغیراز
ایندروغمحضاست.همانطورکهگفتمماندنخودرو
در خودروسازیها نیز ناشی از کسری قطعات است از
اواخر مهر ماه ،عاوه بر تولیــد ۴۰۰۰خودرو به صورت
روزانه ،نزدیک به  ۲۰۰هزار خودرو با تکمیل قطعات به
بازار عرضه میشوند .خودروســازان از دولت گله دارند
که در اثر بیعملی و بیتصمیمی در سال  ۱۳۹۷بیش
از  ۲۰هزار میلیارد تومان خســارت به خودروســازان
تحمیلکرد.
تحویل10هزارخودرو

امروزمشکاتمربوطبهصنعتخودروسازیتنهابه
داخل محدود نمیشود ،بلکه پرونده واردات غیرقانونی
خودروهمچنانبازاست.دراینزمینهرئیسفراکسیون
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره واردات خودرو
توسط چهار خانواده با استفاده از رانت و ثبت سفارش
غیرقانونی خودرو توسط این افراد ،اظهار کرد :واردات
 ۱۲۵هزار خودرو توســط یکی از چهار خانواده صورت
گرفته است .امیر خجســته همچنین افزود :مجلس
به دنبال آن اســت افرادی که خودرو ثبتنام کردهاند
آن را دریافت کنند و برهمین اســاس در کمیســیون
اصل  ۹۰و کمیسیون صنایع مصوب شد که این کار از
سوی خودروسازان صورت گرفته و  ۴۰۰هزار خودرو با
قیمتقبلیتحویلمردمشودو ۱۰هزارخودروتحویل
ثبتنامکنندگانمیشود.

شرطهمتیبرایمجلسدرطرحتسهیلتسویهبدهیبانکی

اگراصلطرحدولتتصویبشوداجرامیکنیم!
حجمسپردههایبانکیازنقدینگیسبقتگرفت

آرمانملی-زینبمختــاری:رئیسکل
بانک مرکزی تاکید کرد :بانکها به دلیل فشارهای
تحریمی ،حجم نقدینگی و معوقات ،مشکات جدی
دارندکهنبایدمشکاتآنهاراتشدیدکرد.عبدالناصر
همتیبانکهارامحورتوسعهخواندواظهارکرد:نباید
وقتی از مشکات بانکها صحبت میکنیم خدمات
مهم سیستم بانکی را فراموش کنیم .از سوی دیگر،
روزگذشتهبانکمرکزیماندهکلسپردههایشبکه
بانکی کشور تا پایان فروردینماه امسال را ۲۰هزار و
۸۲۵هزار میلیارد ریال اعام کرد؛ با توجه به حجم
نقدینگی ۱۸۸۲هزار میلیارد تومانی که پیش از این
اعام شده بود ،میزان ســپردههای شبکه بانکی از
نقدینگی کشور پیشی گرفته است.سیستم بانکی
بیمار ایران همواره در بستری از مشکات مختلف به
سربردهاست.اقتصاددانانومسئوانبانکینیزمدام
برضرورتاصاحنظامبانکیکشورتاکیدکردهاند.اما
تمامیطرحهاولوایحمربوطبهاصاحاینسیستمدر
طولاینسالهامسکوتماندهاست.حجمنقدینگی
در سال گذشته بیش از ۲۳درصد رشد نشان داده و
کارشناسان ،یکی از مهمترین عوامل آن را مشکات
شبکه بانکی و شــیوههای غلط بانکداری میدانند.

بــازار

داود سوری
کارشناس بانکداری و استاد دانشگاه

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

سال سوم
شماره 498

رئیسکل بانک مرکزی نیز که خود از مدافعان اصاح
نظام بانکیست ابراز کرده است مشکات سیستم
بانکی به دلیل فشارهای تحریمی و معوقات افزایش
یافته و نمیتوان مشکات آنها را تکذیب کرد؛ اکنون
باید به کمک آنها شتافت تا در این شرایط از خدمات
ارزنده آنها در داخل کشــور محروم نشویم .همتی
تاکید کرده اســت :بســیاری از تکالیفی که دولت
و مجلس برای اقتصاد تعییــن میکنند را بانکها
اجرایی میکنند.
تعیینتکلیفبدهکارانبانکی
رئیسکل بانــک مرکزی در جریان بررســی
«کلیات طرح تســهیل تســویه بدهی بدهکاران
غیرجاری شــبکه بانکی کشــور» در صحن علنی
مجلس اظهار کرد :ما در جلسه کمیسیون اقتصادی
نظرات خود را مطرح کردیم کــه اگر همین متن
مصوب کمیسیون اقتصادی در صحن تصویب شود
ماباآنموافقیمودراجراهمدچارمشکلنمیشویم.
او با بیان اینکه دولت به صورت مشروط با این طرح
موافق است گفت :در جلسه هیات دولت درخواست
کردم که به این طرح رای مثبت دهند البته مشروط
به آنکه همان چیزی که در کمیســیون اقتصادی

تصویب شد در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.
همتی همچنین تصریح کرد :میخواهیم مشکل
خیل عظیمی از مردم و بنگاهداران حل شــود .دو
میلیارد تومان ســقف مجاز برای برخــورداری از
مزایای این طرح۲۱۰ ،هزار شــخصیت حقوقی و
بنگاهداران را شامل میشود؛ در حالی که اگر مبلغ،
باای دو میلیارد تومان باشد یعنی۴۰هزار بنگاهدار
مشمول آن میشوند .در این طرح ،سقف مجاز برای
برخورداری از مزایای آن برای شــخصیت حقیقی
۵۰۰میلیون تومان است که شامل ۲۹میلیون نفر
میشود؛ یعنی ۲۹میلیون نفر در سیستم بانکی وام
گرفته و با این طرح مشکل بدهی آنها حل میشود.
او تاکید کرد :با این طرح میتوان منابع را به سمت
تولید هدایت کرد.
تهران؛صدرنشینسپردهها
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد بیشترین
مبلغ ســپردهها تا پایان فروردینمــاه مربوط به
استان تهران با مانده ۱۱هزار و ۴۱۷هزار میلیارد و
۹۰۰میلیون ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان
کهگیلویهوبویراحمد معــادل ۵۴/۳هزار میلیارد
ریال است.

ارز (تومان)

سکه و طا (تومان)
سکه

فروش

خرید

ارز (بانک مرکزی)

فروش

خرید

سکه یک بهار قدیم

4120000

4090000

دار آمریکا

4221

4200

سکه تصویر امام

4205000

3900000

یورو اروپا

4735

4712

سکه نیم بهار

2220000

2210000

پوند انگلیس

5278

5240

سکه ربع بهار

1430000

1410000

دار کانادا

3231

3199

سکه یک گرمی

960000

950000

دار استرالیا

2972

2927

هر گرم طای  18عیار

405141

394131

لیر ترکیه

745

734

بورس

خودرو /قیمت بازار (تومان)
رانا LX

81000000

سایپا ( 111سفید)

49000000

عنوان شاخص

درصد

تغییر

پژو 405

76500000

تیبا (تنوع رنگ)

52500000

کل

1/36

3386/20

پژو پارس دوگانه سوز

99000000

ساینا (اتوماتیک)

79000000

قیمت

1/36

923/42

پژو  206تیپ 2

78000000

وانت زامیاد(گازسوز)

84000000

بازار اول

1/43

2628/48

رنو تندر 90

124000000

مزدا  3تیپ4

399000000

بازار دوم

پیکاپ دو کابین

194000000

بسترن B30

180000000

صنعت

رنو ساندرو اتوماتیک

173000000

وانت کارا تککابین

84000000

 30شرکت

1/24
1/48
2/11

6146/16
3310/77
237/86

..

سهشنبه
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دلیلکاهشنیافتن
قیمتکااها

نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی
ایران معتقد است ،آنچه در روزهای
گذشتهدربازارارزرخدادهنهیکروند
کاهشــی که تداوم نوسانات شدید
ماههای گذشــته بــوده و در چنین
فضایی ،تصمیمگیری برای فعاان
اقتصادی امری دشــوار است .پدرام
سلطانی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :آنچه اقتصــاد ایران در ماههای
گذشته با آن روبهرو شده ،تجربه یک
دوره نوسان شــدید نرخ ارز است که
چه در روند صعودی و چه در حوزه
نزولی ،قابل رصد است .این نوسانات
شدید باعث میشــود تولیدکننده،
فروشنده و مصرفکننده با یک عدم
اطمینان جدی روبهرو شوند .به گفته
او ،وقتی نرخها صعودی میشــود،
مشخص نیست که در چه نقطهای
خواهد ایستاد و وقتی بازار برای چند
روز کاهش قیمت نرخ دار را تجربه
کند ،فعاان اقتصــادی نمیدانند
این روند تا چه زمانی ادامه مییابد.
سلطانیگفت:دربازارتولیدسینگالی
که از بازار ارز گرفته میشود به یک
دوره حداقل یک ماهه یا بیشتر از آن
نیاز دارد و نمیتوان انتظار داشت با
کاهشیشدن قیمتها در چند روز،
ناگهان بهای کااهــای مصرفی در
بازار کاهش پیدا کند.

راهکارحلمشکات
بانکها

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

9میلیون
موتورسیکلت
فاقدبیمهنامه

رئیس کل بیمــه مرکزی اظهار
کرد :ما صندوق تامین خسارتهای
بدنــی را بهعنوان یــک مجموعه
قوی میبینیم که نه تنها پشتیبان
افــراد زیاندیده ،بلکه پشــتیبان
شرکتهای بیمه اســت و در زمان
مقتضی میتواند به شــرکتهای
بیمه کمک کند .با تشریح و تبیین
وظایف و مسئولیتهای صندوق و
گزارش عملکرد آن ،قطعا از میزان
فشارهای اقتصادی نهادهای دیگر
بر صندوق کاسته میشود .غامرضا
سلیمانی،افزود:هماکنون ۹میلیون
راکب موتورسیکلت فاقد بیمهنامه
در کشور تردد میکنند.

کـوتـاه

کاهشنرخدارلوازمخانگیرا
ارزاننمیکند

ایســنا  :ســخنگوی انجمــن صنفــی
تولیدکنندگان لوازم خانگــی گفت :کاهش نرخ
دار در بازار آزاد تاثیری بــر قیمت لوازم خانگی
ندارد ،چرا که صنعت لــوازم خانگی از ارز نیمایی
استفادهمیکندکهنرخآندرماههایاخیرافزایش
هم داشته است .محمدرضا غزنوی با بیان استفاده
صنعت لــوازم خانگی از ارز نیمایــی ،اظهار کرد:
قیمت ارز نیمایی در ســال گذشته حدود ۷۰۰۰
تومان بود اما در حال حاضر به حدود۱۱هزار و۵۰۰
تومانرسیدهاست.اوافزود:اگرقیمتلوازمخانگی
متناســب با نرخ ارز آزاد تغییــر میکرد ،در حال
حاضر قیمت این کاا باید سه برابر قیمتهای سال
گذشته میشد ،اما استفاده از ارز نیمایی باعث شد
که قیمت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۸۰تا
۱۲۰درصد افزایش داشته باشد .غزنوی همچنین
کاهش نرخ ارز آزاد و نزدیکشدن قیمت آن به نرخ
ارز نیمایی را دارای تبعات مثبت دانست ،چرا که به
گفته او صادرکنندگانی که تاکنون به دلیل تفاوت
نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی ،انگیزهای برای عرضه ارز
حاصل از صادرات در سامانه نیما نداشتند ،حاا با
نزدیکشــدن نرخ ارز آزاد و نیمایی برای این کار
انگیزه پیدا میکنند.

بهدفترمشقکاغذدولتی
نمیدهند

ایسنا:رئیس اتحادیه صحاف شهرستان تهران
بابیاناینکهوزارتارشادبرایتولیددفترمشقکاغذ
دراختیارواحدهایتولیــدیقرارنمیدهد،گفت:
فرآیندتولیددفترمشقازچندماهگذشتهآغازشده
وپیشبینیهابرآناستکهبازارباکمبودیمواجه
نخواهد بود اما قیمت تمامشــده محصوات رشد
قابلتوجهی داشته است .جلیل غفاری رهبر افزود:
اعضای اتحادیه صحاف شهرستان تهران انواع دفتر
مشق،دفترروزنامهوانواعسررسیدراتولیدمیکنند
کهازابتدایاردیبهشتماهبرنامهطراحیوتولیدرادر
دستورکارخودقرارمیدهند.اوبابیاناینکهاوجکار
تولیددفترمشقدرمردادماهاست،خاطرنشانکرد:از
میانهمردادماهکارعرضهدفترمشقآغازمیشودکهبا
توجهبهشرایطبازارمواداولیه،قیمتمحصولنهایی
نسبتبهسالگذشتهرشــدخواهدداشت.غفاری
رهبرادامهداد:باایجادمشکاتیدربازارکاغذ،اتحادیه
رایزنی و درخواســتهایی از وزارت ارشاد و وزارت
صمت داشته که متاسفانه وزارت ارشاد اعام کرده
کاغذدولتیبهتولیددفترمشقاختصاصنمیدهد.
غفاریرهبریادآورشد:رفعنیازتولیدکنندگانازبازار
آزادانجاممیشودکههزینهخریدهربندکاغذاز۴۰۰
تا۵۵۰هزارتوماناستوایندرحالیاستکهقیمت
تمامشده یک دفتر مشق ســاده منگنهای در سال
گذشته  ۱۷۰۰تا  ۱۸۰۰تومان بود و در حال حاضر
پیشبینیمیشوداینرقمبه ۲۵۰۰تا ۲۶۰۰تومان
افزایشیابد.اوبابیاناینکهســادهتریندفترمشق
برای مصرفکننده در سال جاری قیمتی در حدود
 ۴۰۰۰تومانخواهدداشت،افزود:تعدادمعدودیاز
تجارتوانستهاندارزنیماییبرایوارداتکاغذدریافت
کنندومحصواترابهبازارعرضهکنندکهتاحدودی
ازالتهاببازارکاستهاست.

ریزش۳۰درصدیقیمتانواع
میوهوصیفیجات

مهر:رئیــس اتحادیه بارفروشــان از کاهش
۱۰درصــدی قیمــت تمــام میوهها ،ســبزی و
صیفیجات خبر داد و گفت :از دهــم تا پانزدهم
مرداد تمام قیمتها مجــددا ۲۰درصد دیگر افت
میکنند و دلیل این مســاله فراوانی تولید است.
مصطفی دارایینــژاد با بیان اینکــه تولید میوه و
صیفیجات نسبت به ســال قبل حدودا  ۱/۵تا دو
برابر شده است ،افزود :هندوانه در طول یک هفته
اخیر بین  ۲۰تا  ۲۵درصد کاهش قیمت داشــته
چرا که محصول دشــت مغان ،شــیراز ،ورامین و
بوئین زهــرا در حال عرضه به بازار اســت و عرضه
این محصول به شدت افزایش یافته است .رئیس
اتحادیه بارفروشان گفت :قیمت هندوانه از کیلویی
 ۱۵۰۰تومان به حدود ۹۰۰تا ۱۰۰۰تومان رسیده
اســت .دارایینژاد درباره قیمت سیبزمینی نیز
افزود :قیمت سیبزمینی کهنه (سردخانهای) در
میدان مرکزی میوه و ترهبار کیلویی  ۳۵۰۰تومان
و سیبزمینی نو بین  ۴۵۰۰تا  ۵۰۰۰تومان است
ضمن اینکه برای هفته آینده پیش بینی داریم نرخ
این محصول حدود هزار تومان دیگر کاهش یابد .او
گفت :از  ۱۵مردادماه نیز قیمت سیبزمینی روی
پایه  ۳۰۰۰تا  ۳۵۰۰تومان قرار میگیرد.

چرانفتگرانشد؟

ایرنا:قیمت نفت که هفته گذشته را با آرامش
نسبی به پایان برده بود دوباره با باا گرفتن تنشها
بر سر نفتکشهای توقیف شــده و البته تعطیلی
بزرگترنمیداننفتلیبیدودرصدباارفت .اگرچه
آمریکاهموارهتاشمیکندتااهمیتخاورمیانهرا
درتعیینقیمتنفتخامنادیدهبگیرداماهمچنان
تحواتدرایننقطهازجهانبیشترینتاثیررابربازار
نفتوقیمتآندارد.ازهمینروستکهتوقفیک
نفتکشانگلیسیدرتنگههرمزبهتنهاییاینقدرت
را دارد تا قیمت طای سیاه را جابهجا کند .بنابراین
با وجود اینکه توقیف این نفتکش زمانی اتفاق افتاد
کهبازارهایهفتگینفتبستهبوداماقدرتخودرا
برای تغییر قیمتها تا دیروز حفظ کرد تا با شروع
معامات شاهد جهش قیمت در بازار باشیم .البته
اینتنهاعاملاثرگذاربرقیمتنفتنبودهوتعطیلی
بزرگترین میدان نفتی لیبــی و عواملی مانند افت
تقاضای جهانی و البته افزایش ذخیرهســازی در
آمریکا بعد از چند هفته کاهــش ،مانع از باا رفتن
بیشترقیمتهادراینبازارشدتادرنهایتنفتبرنت
بایکدارو ۲۷سنترشدهمراهشود.بااینرشددو
درصدی،نفتبرنتدرهربشکه ۶۳دارو ۴۷سنت
قیمتگذاریشد.

کـوتـاه

عدمواریزیارانهبرخیافراد
کاربانکهابود

عدمواریزیارانهبرخیخانوارهادرتیرماهدرحالی
شائبهحذفیارانهآنهاراایجادکردکهدرنهایتبانکها
مسئولیت این عدم پرداخت را بر عهده گرفتند .به
گزارشایسنا،یارانهتیرماهدرساعت۲۴روزچهارشنبه
( ۲۶تیرماه)بهحسابسرپرستانخانوارواریزشد،اما
روزپنجشنبهبرخیخانوارهااعامکردندکهیارانهآنها
واریزنشدهاست.درشرایطیبهنظرمیرسیدکهاین
عدمواریزمیتواندازدومحلحذفیارانهخانوارهاکه
بایددرسالجاریبراساسقانونبودجهانجامشودیا
اختااتفنیدرسازمانهدفمندییاسیستمبانکی
باشد که در ابتدا واکنشی از سوی مسئوان مربوطه
وجودنداشتامادرادامهشریعتمداری-وزیرتعاون،
کار و رفاه اجتماعی  -اعام کرد که حذف یارانه انجام
نشده و اگر موردی بوده ناشی از اختال فنی است .به
دنبال این موضوع پیگیری از سازمان هدفمندی نیز
بااینتوضیحهمراهشدکهاختالبانکیموجباین
عدمواریزبودهاست؛بهطوریکهبانکسپهاعامکرده
ایجادمشکاتفنیمربوطبهآنبانکسببتاخیردر
پرداختیارانهنقدیسرپرستانخانوارشدهاست.در
عینحالکهاینبانکاعامکردهبودامکانبرداشت
یارانه نقدی کلیه دارندگان حساب در این بانک از
ساعت ۱۵:۴۰دقیقه روز پنجشنبه ۲۷تیرماه فراهم
شدهاست.بااینوجودبرخیافرادیکهیارانهدریافت
نکردهبودند،اعامکردندکهیارانهآنهاروز(یکشنبه)به
حسابشان واریز شده است .البته تمامی افرادی که
مورد پرسش قرار گرفتند و یارانه آنها واریز نشده بود
تنهامنحصربهدارندگانحسابدربانکسپهنبودهو
برخیدربانکهایدیگرحسابداشتندکهیارانهآنها
نیزباتاخیرواریزشدهاست.گفتنیاستکهبهدنبال
انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی ،در اواخر
سال  ۱۳۹۶بود که حساب سازمان هدفمندسازی
یارانهها با هدف تسریع در عملیات و فرایند واریز
یارانهها،حذفواسطههایغیرضروروافزایشکنترل
برجریاناتنقدیحساباینسازمانبهبانکمرکزی
منتقلشد.برایناساساز پایانسال،۱۳۹۶یارانههای
نقدیتوسطبانکمرکزیوباهمکاریشبکهبانکیبه
حسابسرپرستانخانوارهاواریزمیشود.

تایید نرخهای متفاوت
نان در تهران

نایبرئیساتاقاصنافایرانمعتقداستکهعدم
افزایشقیمترسمینان،واحدهاینانواییرابهسمت
گرانفروشیسوقدادهاست.ویضمنتاییدنرخهای
متفاوتناندرتهرانابرازکردکهجرایموبازرسیهای
فعلیجوابگویجلوگیریازتخلفاتنیست.مجتبی
صفاییدرگفتوگوباایسنا،دررابطهباوضعیتقیمت
ناناظهارکرد:اتاقاصنافدرسالهایاخیربارهاپیگیر
افزایش قیمت نان بوده است و نمیتوان بدون دلیل و
استدالمنطقیقیمتهاراسرکوبکرد.اوادامهداد:
عدمافزایشقیمتنانبدونتوجهبهرشدمولفههای
تاثیرگذاربرهزینهتولید،نانواییهارابهسمتتخلفاتی
همچونکمفروشیوگرانفروشیسوقمیدهد؛ازاین
رواگردولتبهدنبالافزایشقیمتناننیست،بایداز
رشدهزینهمولفههایتاثیرگذاربرقیمتنانجلوگیری
کند .اوافزود:بهطورمثالدرسطحشهرتهراننوسان
قیمت نان وجود دارد که جرائم و بازرسیهای فعلی
جوابگوی جلوگیری از تخلفات نیست .نایب رئیس
اتاق اصناف ایران اظهار کرد :در شرایط فعلی نباید به
طور حتم به دنبال افزایش قیمت نان بود اما میتوان
قیمتراباواقعیتهمخوانیدادودرکنارآندولتدر
راستایکاهشهزینههایتمامشدهتولیدناناقداماتی
را انجام دهد .او اظهار کرد :نان آزادپز و دولتی هر دو با
توجه به شــرایط خاص خود نرخگذاری شدهاند ،اما
نانهایسفارشی،خارجازشرایطنرخگذاریهستند
وایندرحالیاســتکهواحدهایآزادپزنیزباتوجه
به سهمیه خود از آرد یارانهای استفاده میکنند .این
اظهاراتدرحالیاستکهبررسیهایمیدانینشان
میدهد بسیاری از واحدهای نانوایی اقدام به افزایش
قیمت یا کاهش وزن نان یا هــر دو تخلف به صورت
همزمان کردهاند .این موضوع بهویژه مساله متفاوت
بودن قیمت نانهای عرضه شده از سوی واحدهای
نانواییبهاصطاحآزادپزدرنقاطمختلفشهر،چندی
پیشازرئیساتحادیهنانوایانسنتیپیگیریشدکه
بیژنمقدمبهدفاعازاینموضوعپرداختواعامکرد
که نانواییهای آزادپز به دلیل تهیه آرد به نرخ آزاد ،در
قیمتگذاریمحصواتخودآزادهستند.

افتتاح آزادراه همت -کرج
تا پایان تابستان

معاون اول رئیسجمهوری به همــراه وزیر راه و
شهرسازی امروز صبح به منظور بررسی روند اجرای
کار و پیشرفت عملیات اجرایی آزادراه همت -کرج از
اینپروژهبازدیدکردند.بهگفتهسیدحسینمیرشفیع-
معاونشرکتساختوتوسعهزیربناهایحملونقل
کشور -به ایسنا ،تردد در مســیر آزادراه همت-کرج
ظرف دو ماه آینده و امکان برگشــت از این مسیر تا
پایانسالفراهممیشود.اینآزادراهراتکمیلکننده
کریدوربینالمللیشرقبهغرباستوموجبتسهیل
دسترسی اهالی شمال کرج به استانهای شمالی و
تهرانازمحورجدیدمیشودوبارترافیکیدرونشهری
کرج رابااتصالمحورجدیدبهجادهچالوسوکاکدر
دو مسیر رفت و برگشت کاهش خواهد داد .طول این
پروژه۱۴/۵کیلومتراستکهازانتهایحوزهمنطقه۲۲
شهرداریتهرانآغازوباعبورازمنطقهگرمدرهوکاک
کرجدرمحدودهمنطقهحصاربهجادهچالوسمتصل
می شود .بر اساس اطاعات شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور ،این پروژه در سه قطعه
طراحیشدهاستکهقطعهاولآن حدفاصلانتهای
منطقه ۲۲شهرداریتهرانتامنطقهگرمدرهبهطول
 ۵/۵کیلومتر تکمیل شده و با اتصال به آزادراه تهران
کرج در حال بهرهبرداری است؛ قطعه دو آزادراه نیز از
محدودهگرمدرهتاشهرکجهاننماشهرکرجبهطول
۴/۶کیلومتراستوقطعهسهنیزازشهرکجهاننماتا
جادهچالوسبهطول۴/۵کیلومترطراحیشدهاست.
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گفتوگویکوتاه

«آرمانملی»بسترهایرشداقتصاددیجیتالرابررسیمیکند

دورخیز ایران به سوی اقتصاد هوشمند

امرا ...امینی در گفتوگو با «آرمان ملی»:

«دمخروس»خودروسازانبیرونزدهاست

قطعهسازان مستقل عرصه را به رانتجویان باختهاند

اقتصاداستارتاپیجایاقتصادنفتیرا میگیرد؟

آرمانملی-زینبمختاری:یکیازوعدههایبزرگدولتحسنروحانی،هموارکردنراهبرایهوشمندسازیاقتصادایرانوتحققهدفدولتالکترونیکبود.اکنونبه
نظرمیرسدوزارتخانهمتولیامورزیرساختهایالکترونیکبهخوبیبهوظایفخوددرراستایهوشمندسازیاقتصادوکوچبهسویمدیریتاستارتاپیواقفاست.وزیر
ارتباطاتوفناوریاطاعاتگفتهاستبهزودیشرکتهایفناوریاطاعاتجایشرکتهاینفتیواقتصاددیجیتالجایاقتصادنفتیرادررتبهبندیشرکتهایایرانی
خواهندگرفت.ازسویدیگروزارتاقتصادنیزباطرحهایتوسعهاقتصاددیجیتالدرجدیدتریننمایشگاهالکامپحضوریافتهتااهمیتفناوریهاینوینبرایمجموعه
دولت،بیشازپیشروشنشود.ایندرحالیستکهبرخیفعااناینحوزهبهشدتازمقرراتدستوپاگیرکاردرحوزه ITناراضیهستند.

وزیــرارتباطاتدرافتتاحیهبیســتوپنجمین
نمایشگاهالکامپباشعارآیندهبهتر،وعدهدادهاستتا
از طریق برنامه اشتغال و طرح نوآفرین این وزارتخانه،
تاسالآینده ۶۸هزارشــغلایجادشود.محمدجواد
آذری جهرمی این روند را سرآغاز تحقق رویای ایران
هوشــمند و تبدیل آن به یک واقعیت غیرقابل انکار
دانسته است .او همچنین از وجود درهای عمیق میان
دانش دیجیتالی جوانان و مدیران ســنتی که جای
خود را هم ترک نمیکنند ســخن گفته و نوید داده
است وزارت ارتباطات با ایجاد بســترهای ازم برای
توسعهدیجیتالی،عصرجدیدیرادربازارکسبوکار
ایرانآغازخواهدکرد.ازسویدیگر،حضورهیاتهای
عالیرتبهکشورهایهمســایههمچونآذربایجان،
روسیهوترکیهوهیاتهاییازکشورهایچین،عراق،
ارمنستان،قطروافغانستان،برایمعرفیپیشرفتها
و فرصتهای موجود در فناوری اطاعات و ارتباطات
ایران در نمایشــگاه الکامپ ،زمینه صادرات خدمات
اســتارتاپی و ایجاد انگیزه برای ایدههــای جدید را
فراهم آورده است .معرفی اســتارتاپهای موفق در
حضور رئیسجمهوری و وزیر ارتباطات نیز میتواند
انگیزهبخشجوانانفعالدراینحوزهواطمینانخاطر
آنانبهتوجهویژههیاتدولتبهحوزهدیجیتالباشد.
آذریجهرمیدراینهمایشتصریحکردهاست:مادر
دورهویژهایازتاریخقرارداریم.سطحزندگیاجتماعی
ارتقایافتهومردم،بسیاریازکارهایخودراتنهابایک
کلیک انجام می دهند .تحول دیجیتال نگرشهای
مدیران به صنایع مختلف را تغییر داده است و همه به
دنبالبهرهگیریازآنبرایافزایشبهرهوریهستند.
همینامرموجبمیشوداقتصاددیجیتالدرآیندهای
نزدیکتبدیلبهاقتصادبرتردنیاشود.درهمینرابطه،
وزارت ارتباطات در این دوره از نمایشــگاه ،از خدمت
بزرگ اســتارتاپی خود برای اتصال صاحبان ایده به

عرضه1/3میلیونواحدتادوسالآینده

مسکن،موتوراقتصادرا
روشنمیکند؟

بخش مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد با رکود
مواجه شده و به همین دلیل ،دولت تولید و عرضه
یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی تا دو سال
آیندهرادردستورکارقراردادهاست.بهگزارشایسنا،
نشسترئیسجمهوربا مدیرانارشدبخشمسکن
درروزهایاخیر،نتایــجامیدوارکنندهایرادراین
حوزهبههمراهداشت.حسنروحانیدراینجلسه
اظهار کرد :بنیاد مسکن انقاب اسامی در بخش
مسکن روستایی ۲۰۰هزار مسکن در سال جاری
و ۲۰۰هزارمسکنســالآیندهایجادووزارتراهو
شهرسازینیزامسالوسالآیندهدرمجموع۴۰۰
هزارمسکنراایجادو ۵۰۰هزارمسکننیزتکمیل
میکند.بخشمســکندارایرابطهپیشینبا۷۸
بخشاقتصادورابطهپسینبا ۵۶بخشاقتصادیبا
ضریبانتشار۱/۲است.یعنیبهازایهریکاشتغال
۱/۲اشتغالغیرمستقیمایجادشدهاست.همچنین
سهممسکنوساختماندراشتغالمستقیمکشور
حدود ۱۲درصدوتعدادشاغاناینبخشنیز۳/۱
میلیوننفرهســتند.بااینحالاینبخشازسال
 ۱۳۹۱وارد رکود شد و رشد قیمت در سال ۱۳۹۷
نیزرونقمعاماتاینبخشرادرپینداشتوبازار
بارکودتورمیمواجهبود.کارشناسانهموارهتاکید
میکنندکهمســکنبهعنوانیکحوزهپیشران،
تواناثرگذاریبرسایربخشهارادارد.بههمیندلیل
دولت مسیر رونقدهی به این بخش با لحاظ توان
طرفتقاضارادردستورکارقراردادهاست.هماکنون
زمینومصالحســاختمانیمهمترینمولفههادر
قیمت مسکن هستند که سازندگان چالشهایی
را در این حوزه پیش رو دارند .به طور مثال قیمت
سیمانطیچهارماهاخیرازکیلوییششتاهفت
هزارتومانبهکیلویی ۱۸هزارتومانافزایشیافته
است .در بخش زمین نیز در کانشهرها رشد سه
تا چهار برابری قیمتها را شاهد بودهایم .دولت در
نظر دارد با ارائه زمینهای خود ،عرضه مسکن در
بافتهای ناکارآمد را تســریع کند؛ با وجودی که

ســرمایهگذاران و بسترســازان خدمات دیجیتالی
رونماییوطرحنوآفرینرارســمامعرفیکردهاست.
آذریجهرمــیتاکیدکردهاســت:انقابصنعتی
چهارممعاداترادرجهانماتغییردادهاست.
طرحنوآفرینومشکلسرمایهگذاری
«طرح نوآفریــن اشــتغالزایی وزارت ارتباطات
قرار است ۶۸هزار شــغل ایجاد کند ».این گفته وزیر
ارتباطات است .اما طرح نوآفرین چیست؟ صاحبان
ایدههای نو و جوانان خاق در حوزه ایجاد اشــتغال
درزمینههایکاریجدیدمعموابامشــکلبزرگی
بهنــامتامینســرمایهروبهروهســتند.اکنوناین
طرح که چند روزیست کار خود را رسما آغاز کرده،
میکوشد مشکل تاریخی صاحبان ایده و خاقیت را
حلکند.وظیفهاصلیطرحنوآفرین،اتصالصاحبان
فکر و خاقیت به صاحبان سرمایه و کسانی است که
میتوانندبستررشدوتوســعهیکایدهخامرافراهم
آورده و آن را به یک کسب و کار سودده بدل کنند .در
حقیقت ،طرح نوآفرین پیشبینی کرده است در این
بستر نو ،تا ۶۸هزار شغل ایجاد شود .نگاهی به سایت
این طرح بر روی اینترنت ،نشــان میدهد که طرح
توانسته اســت تا حدودی با مخاطبان خود ارتباط
برقرارکند؛تالحظهتنظیماینگزارش،طرحنوآفرین،
بر اساس دادههای سایت خود ۲۱۶،عدد شرکت نوپا
را ثبت کرده است که به دنبال جذب سرمایه و یافتن
برنامهشتابدهیمناسبهستند.همچنین۳۰۶عدد
تیمنوپانیزدراینطرحثبتنامکردهاندکهآنهانیزدر
قالبگروههاییباحداقلدونفر،درپیجذبسرمایهو
برنامهشتابدهیبودهاند.اماآنچهدراینآمارجایتامل
دارد ،تعداد کم سرمایهگذارانی است که برای شرکت
در این طرح ،اعام آمادگی کردهاند .آمار این ســایت
نشان میدهد تا کنون تنها ۹سرمایهگذار خطرپذیر
یا صندوق سرمایهگذاری جسورانه و یا صندوقهای

پژوهشونوآوریبرایدراختیارگذاشتنسرمایهخود
برایتعالیاینایدههادراینطرحثبتنامکردهاند.به
نظرمیرسدنیازاســتدراینزمینهبهگزارشهای
مقطعی به رئیسجمهوری و مسئوان اکتفا نشود و
گزارشهاوآگهیهاییازموفقیتایدههایاستارتاپی
به مردم نیز ارائه شود تا از این طریق صاحبان سرمایه
نیزبااینحوزهجدیدکاریآشناشدهوجذبسرمایه
صورتگیرد.
استفادهازظرفیتهایاتاقبازرگانی
به گفته وزیر ارتباطات قرار است در آیندهای
نزدیک ،شرکتهای استارتاپی جای شرکتهای
نفتی را در اقتصاد ایران بگیرند .اکنون نیز طرحهایی
شبیه به نوآفرین یا کارفا که در جهت پیوند صاحبان
ایدهوصاحبانسرمایهخدمترسانیمیکنندعاوه
بر ایجاد اشتغال میتوانند نقطه شروع خوبی برای
پر و بال دادن و گسترش ایدههای نوین و خاقانه
دیجیتالی باشند تا از این منظر رویای ایران هوشمند
تحقق یافته و خدمات مختلف در آیندهای نزدیک در
بستردیجیتالیبهمردمعرضهشوند.استقبالایرانیان
ازاستارتاپهاوخدماتاینترنتیهمچوناسنپ،بلد،
چیلیوری،تپسیوانواعدیگربیانگرآناستکهزمینه
رشدازلحاظپذیرشافکارعمومیبهخوبیمهیاست.
در صورتی که به ایدههای اینچنینی بها داده شود و
صاحبان فکر جدی گرفته شوند ،با تیمسازیهای
موفق راه برای هوشمندسازی اقتصاد و خدمات
اجتماعیهموارخواهدشد.درهمینزمینهمیتوانبه
اتاقفکراتاقبازرگانیایراننیزاشارهکرد.اتاقبازرگانی
ایران ،به صورت هفتگی جلساتی را با عنوان اتاق فکر
برگزار میکند که در آن ،صاحبان ایده ،صاحبان
سرمایه و مشاوران در زمینههای مختلف ،دور یک
میز به معرفی خود میپردازند و با هم آشنا میشوند.
در این جلسات معموا صاحبان ایدههای خاقانه به

ماده ۶قانونساماندهی،دستگاههاراموظفبهارائه
زمینهای مازاد کرده ،عمده دستگاههای دولتی
نسبتبهعرضهزمینامتناعمیکنند.البتهشخص
رئیسجمهور تاکید ویژهای بر اجرای این موضوع
دارد و فهرستی از این زمینها نیز استخراج شده و
درحالپیگیریاست.محوردوم،اصاحمحدودهو
حریمشهرهاست.بخشدومبرنامهاقدامملیتولید
و عرضه مسکن مربوط به عرضه ۲۰۰هزار واحد تا
سال ۱۴۰۰در مجموعه شهرهای جدید است .در
بخشبنیادمسکنوحوزهمجموعهشهرهایجدید،
موضوعاصلیمربوطبهتامینتسهیاتبانرخهای
معمول است و بحثی که در جلسه با رئیسجمهور
صورتگرفتاینبودکهدرســالهایاخیرسهم
مســکن از کل تســهیات اعطایی بانکها روند
مناسبینداشتهاستواینکهایننرخبایدبهحدود
 ۲۰درصد برسد یعنی ۲۰درصد تسهیات بانکی
بهحوزهمسکنتعلقبگیردکهپشتیبانمالیبرای
طرحاقدامملیونیزسرمایهگذاریبخشخصوصی
درحوزهمسکنباشــد.یکیازنکاتیکهدرجلسه
دستاندرکارانحوزهمسکنبارئیسجمهورتحلیل
شد و بخشی از کاهش عرضه واحدهای مسکونی
درسالهایاخیربهآنمرتبطبود،بحثمربوطبه
تزریق تسهیات بانکی به بخش مسکن بود؛ البته
پرداخت تسهیات بانکی به حوزه مسکن در سال
 ۹۷نسبت به سال  ۹۶بهبود پیدا کرد و  ۱۳درصد
مجموع تسهیات پرداختی بانکها را شامل شد؛
اما بحث مطرحشده در این جلسه این بود که برای
رونقبخشیبهبازارمسکناینسهمبایدبه۲۰درصد
افزایشپیداکند.بنابراینامیدواریمبانکمرکزیدر
تحلیلهایخودبهاینجمعبندیبرسدوپشتیبانی
اینتسهیاتباشد.حسینهاشمیتختینژاد،عضو
کمیسیونعمرانمجلسگفتهاست:برایتسریع
درپروژههایمسکنسازیدرکشوربایدمشوقهای
اقتصادیدرنظرگرفتهشود،دراینرابطهمهمترین
مسأله،ارائهزمینرایگانبرایساختمسکناست.
او افزود :موضوع بعدی ،ارائه مصالح ساختمانی به
صورتشرایطیبهسازندگاناست،ازاینرووزارت
راهوشهرسازیدراینراستا،بازارتعهدیمصالحرا
طراحی کرد ،البته این طرح هنوز عملیاتی نشده و
بایدهرچهسریعترمحققشود.

جوانکدهایبورسیاجارهایدر
بازارسهام

پای اموات به بورس باز شد
«ممکناستفردی۱۰کدبورسیدراختیارداشته
باشدوحتیممکناستازکدبورسیفردیکهفوت
شدههماستفادهشود».اینجملهتنهابخشیازروایت
سوءاستفادههاییاستکهامکاندارددربازارسهامرخ
دادهباشد.بهگزارشتجارتنیوز،برایخریدوفروش
سهامدربورسبهصورتآناینیاروشهایدیگر،هر
فردبایدیککدبورسییاکدسهامداریداشتهباشد.
سامانهمعاماتبرخط(آناین)دردیماهسال۱۳۸۹
آغاز به کار کرد و همین موضــوع موجب نفوذ بازار
سرمایهدرجامعهوافزایشصدورکدهایبورسیشد.
تعدادکدهایفعالحاضردربورسکمترازدومیلیون
نفربودهونشانمیدهدتعدادسهامدارانواقعیبازار
سهامکمترازمیزانکدهایبورسیصادرشدهاست.
هجومبهکارگزاریها
یککارمندکارگزاریمیگوید:دربسیاریازموارد،
افرادازکارمندانکارگزاریدرخواستکردهاندکهدر
صورتعدممشــکلواختالدرآیندهنامشانبرای
دریافت کد بورسی ثبت شود زیرا کد بورسی را برای
خودنمیخواهندوبهدرخواستیکیازاقوامآمدهاند.
سودهایکانتنهابایکامضا
پسازبحراناقتصادیکهدرتابستانسال۱۳۹۷
بهوجودآمد،همزمانباافزایشقیمتدار،بازارسهام
نیزبارشدشاخص،هرروزرکوردهایتازهایرابهثبت
میرساند.دراینزمانکارگزاریهاازحضورگسترده
مردمبرایدریافتکدبورســیبــرایخودوحتی
بستگان ،به ویژه در زمانهای نزدیک به عرضههای
اولیهخبردادند.کارمندیکیازکارگزاریهایبورسی
میگوید:زمانیکهخبرورودیکعرضهاولیهبهبورس
دادهمیشود،میدانیمکهروزسختیرادرپیشداریم.
بسیاریازافرادبرایدریافتکدبورسیبهکارگزاری
میآیندودراینروزکارگزاریبسیارشلوغمیشود.
برخیافرادخودکدبورسیدارندامابستگانودوستان
خودرابهکارگزاریمیآورندوباپرکردنفرماینافرادو
تنهایکامضاواثرانگشتازآنها،کدبورسیآنهارابرای
خوداستفادهمیکنند.
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معرفیکاملطرحهایخودپرداخته،مشاوراندرباره
آن نظر میدهند و در صورتی که طرحها مورد عاقه
سرمایهگذارانباشد،همکاریآغازمیشود.اکنوننیز
کهیکیاهدافدورهنهمهیاتنمایندگاناتاقتهران
تقویتاستارتاپهااعامشدهوازاولویتهایایندوره
از فعالیتهای اتاق است ،وزارت ارتباطات میتواند
با امضای توافقنامههایی ،صاحبان ایده را به این اتاق
معرفی کند تا بدین ترتیب برای طرحهای مفید و
کارشناسانه جوانان سرمایهگذاری صورت پذیرد.
گفتنی ست اتاق تهران اعام کرده بود که احتماا
کمیسیونیرابهاستارتاپهااختصاصخواهددادتادر
اینزمینهاثرگذاریبیشتریحاصلشود.
همکاریارگانهابااستعدادهایدیجیتال
پیشبینی میشود در ســالهای آینده بخش
بزرگی از مشاغل نابود شــوند .این روند طبیعی که
در ســایه رشــد فناوری و تغییر و تحول در سبک
زندگی جوامع رخ میدهد ،ضرورت توجه به ایدهها
و فرصتهای شغلی نو را گوشــزد میکند .اکنون
به نظر میرســد این نگرش در بدنه دولت به وجود
آمده اســت و وزارت ارتباطات نیز بهعنوان متولی
آن ،در توســعه فناوریهای نوین گامهای موفقی
برداشته اســت .وزیر ارتباطات در گزارش به مردم
که در صفحه خود در اینستاگرام منتشر میکند از
نتایج شرکت در چهلمین اجاس وزرای ارتباطات
کشورهایآسیاواقیانوسیهنوشتهوتاکیدکردهبود
که رشد قابل توجه جوانان و استارتاپهای ایرانی و
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در این حوزه از
محورهایسخنرانیاوبودهاست.همچنینمعرفی
رشد چشمگیر شــرکتهای اســتارتاپ در ایران
و زیرســاختهای ارتباطات و فنــاوری اطاعات
کشور در مجمع جهانی اقتصاد در دالیان چین نیز
ازدیگرگامهایبینالمللیایــنوزارتخانهبودهکه
این انگیزه را در صاحبان خاقیت ایجاد میکند که
ممکن اســت حتی بتوانند ایدهای خود را در قالب
اســتارتاپهایایرانیبهکشورهایدیگرنیزصادر
کنند .اما در کنار تمامی این تاشها و استعدادها،
مشکاتجدینیزبرسرراهرشددیجیتالیوتوسعه
بسترهای ITدر کشــور وجود دارد .مقررات دست
و پاگیر و عدم سیاستهای باثبات در حوزه واردات
صنعت دیجیتال کشور ،صدای فعاان این صنعت
را درآورده است .متخصصان حوزه  ITاز مشکات
موجود بر سر راهشــان بهعنوان خودتحریمی یاد
میکنندوآنرامانعبزرگیبرســرراهتحققآرمان
ایران هوشــمند میدانند .پیچیدگیهای موجود
در روند ثبت سفارش در ســازمان تنظیم مقررات
ارتباطاتوســازمانصمتوتعلــلدرتامیننیاز
بخــش  ITدر طوانیمدت موجب کند شــدن
روند توسعه زیرســاختهای دیجیتال و در نهایت
تنزل کیفیت این حــوزه خواهد شــد .امری که با
سیاستهای دولت در راستای حذف موانع اقتصاد
دیجیتالکامادرتضاداست.
تک رارفسادکارتهایبازرگانی
از نظر فعاان بــازار بورس اوراق بهــادار ،عرضه
اولیه همیشه یک موقعیت جذاب و ارزشمند برای
سرمایهگذاریاندکوکوتاهمدتبهحسابمیآید.
یکیازفسادهاورانتخواریهادراینزمینهازسوی
کارگزاریهاوافراددیگروباچشمپوشیسازمانبورس
انجاممیگیردکهسببنارضایتیبرخیسهامداران
شدهاســت.اتفاقیکهدرسالگذشتهدربارهصدور
کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیــز رخ داد و در
چارچوب آن افرادی با انجام فعالیتهای اقتصادی
بدون آنکه پیشینهشان مشــخص باشد به اقتصاد
کشورضربهزدند.
امواتهمدربورسمعاملهمیکنند
حسینفهیمی،مدیرعاملشرکتسپردهگذاری
مرکزیاوراقبهاداروتســویهوجوه(سمات)باتایید
موضوعاستفادهازکدهایدیگرانعنوانکرد:کدهای
بورسی که مورد سوءاستفاده قرار میگیرند ،کدهای
معاماتیهستندکهدراختیارفرددیگریقرارمیگیرد؛
حال این فرد میتواند کارمند یــک کارگزاری یا فرد
دیگریباشد.اینکدیابارضایتیابدوناطاعشخص
دردسترساینافرادقرارگرفتهاست.اوافزود:استفادهاز
کدبورسیتوسطافرادغیرمرتبطیاکارگزاریها،بدون
اطاعشخصموردنظرموجبشدههرازچندگاهیدر
بخشتخلفاتورسیدگیبهتخلفاتسازمانبورسو
دبیرخانههیاتداوریپروندههاییازایندستشکل
بگیرد.فهیمیادامهداد:اینموضوعدیگرامکانپذیر
نیستوایناختیارازافرادسلبشدهکهازکدمعاماتی
دیگراناستفادهکنند.درحالحاضرصدورکدبورسی
برای اشخاص صرفا از طریق ســامانه سجام صورت
میگیرد.افــرادعاوهبراینکهبایــداطاعاتدقیق
خود را اعام کنند ،این اطاعات راســتیآزمایی هم
میشود و همچنین نیاز به احراز هویت فرد نیز است.
درهمینزمینه،روابطعمومیشرکتسپردهگذاری
مرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوه(سمات)نیزباتایید
موضوعسوءاستفادهازکدهایبورسیعنوانکرد:یکی
ازعلتهایمهمراهاندازیسامانهسجام،وجودتخلفات
فراواندراستفادهازکدهایبورسیدیگرانبود.ممکن
است فردی ۱۰کد بورســی در اختیار داشته باشد و
حتیممکناســتازکدبورسیفردیکهفوتشده
هماستفادهشود.

آرمانملی-امیرداداشــی:پسازریزشنرخ
داروقرارگرفتنآنرویکانــال ۱۱هزارتومان،حاا
بسیاری از شهروندان منتظر کاهش قیمت کااهایی
نظیرخودروهستند.چراکهبسیاریازکااها،ازجمله
خودروزمانیکهنرخارزروبهافزایشبود،بافاصلهقیمتخودراباآنتطبیق
دادند.حالپرسشایناستکهآیااکنوناینانتظاردرستیاستکهافراد
درصددکاهشقیمتخودروباشندیاتشدیدتحریموکاهشتولیدسایه
خودرابرسراینصنعتافکندهواجازهریزشقیمتهارانمیدهد.دراین
زمینه«آرمان»گفتوگوییباامرا...امینی،اقتصاددانوتحلیلگرصنعت
خودروسازی،انجامدادهاستکهدرادامهمیخوانید.
چند هفتهای است که نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته
و بهرغم اینکه در روزهای گذشته با اندکی افزایش هم راه شده،
همچنان در کانال  11هزار تومان ق رار دارد .در این زمینه عده
زیادی از شهروندان در انتظار کاهش قیمت سایر محصوات
نشستهاند.آیاچنیندرش رایطکنونیمیتوانانتظارداشتکه
بهتبعکاهشقیمتارز،نرخخودرونیزبشکند؟
البتههنوزقیمتارزتثبیتنشدهاستکهبخواهیمدراینبارهتحلیل
دقیقی ارائه دهیم ،اما برای پاسخ به پرسش مطرحشده درباره اینکه نرخ
ارز اصوا چه مقدار روی قیمت خودرو تاثیر میگذارد باید دید که تولید
هر خودرو تا چه حد وابسته به ارز و کااهای وارداتی است .خودروسازان
هیچگاهاعامنکردندکهچنددرصــدازقطعاتهرخودروییکهتولید
میکنندوارداتیاستوچنددرصدازآندرداخلتولیدمیشود.اگرچنین
گزارشیارائهشوددیگرهرفردیکهسوادخواندنونوشتنداشتهباشد
میتواندبایکجمعوتفریقمتوجهشودکهتولیدهرخودروچهمقدارارز
میبرد.دراینصورتمیتوانمشخصکردزمانیکهارز ۱۱هزارتومان
است هزینه تمامشــده تولید هر خودرو چقدر آب میخورد و زمانی که
نرخهادرمحدوده ۴۰۰۰تومانقرارداشــتنداینهزینهچهمیزانبود.
البتهبیتوجهیبهاینگزارشهاهمریشهدرنبودشفافیتدارد.مافقط
طبقتجربهدریافتهایمکههرگاهتحریمهاتشدیدمیشودخودروسازانبا
سقوطتولیدمواجهمیشوندوقیمتهاچندبرابرافزایشمییابدوهروقت
همکهسدیدرمقابلروابطبینالمللیوجودندارد،تولیدبهحدمطلوبی
وجودداردوقیمتهاحداقلدرکارخانهثابتهســتند.وقتیکهتولید
خودروهایینظیرپراید،پژو،سمندو...درهالهایازابهامباشدکارشناسان
هم نمیتوانند تشخیص دهند که نرخ ارز دقیقا تا چه میزان روی قیمت
خودروتاثیرمیگذارد.
البته به نظر میرسد بیش از تحریم این نرخ ارز بوده است
کهدردورههایمختلفجهشقیمتخودروراهمدرپیداشته
است.زی رادرسالهاییکهدولتهایمختلفبهدایلمختلف
نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داشتهاند ،قطعهسازان
دچار تنبلی شدهاند و خودروسازان هم ب رای صرفه بیشتر به
قطعاتخارجیرویآوردهاند.حالزمانیکهنرخارزدچارجهش
میشود ،آنها چارهای جز دست به دامانشدن قطعهسازان
رکودزده داخلی ندارند و درنهایت با کمبود قطعه ،ت ولید آنها
کاهش مییابد و در ش رایط کمبود ت ولید هم قیمتها افزایش
مییابد.نظرشمادراینبارهچیست؟
بهطورکلیخودروسازیمادریکیدودههاخیروابستگیشدیدیبه
خارجپیداکردهاست.دلیلآننیزهمانطورکهدرپرسشهماشارهشد
بهاینموضوعبازمیگرددکهطیسالهادولتنرخارزراپاییننگهداشته
وصرفهوارداتبیشازتولیدبودهاست.اینامردراینسالهاباعثشدهتا
قطعهسازانداخلیهمکرکرهخودراپایینبکشندوتبدیلبهواردکننده
شوند .درواقع آنها پیشبینی نمیکردند که چنین روزهایی را در مقابل
خوددارند.اماپیشازاینهمسایهتحریمبرسراقتصادایرانوجودداشتو
کارشناسانپیشبینیمیکردندکهفنرفشردهشدهارزهمیکروزرهاشود
ورکوردهایتاریخیرابهثبتبرساندکهحالایناتفاقدرسال ۹۷رخداد
وپیامدهایآنتاامروزنیزادامهداشتهاست.پسزمانیکهیکصنعترا
وابستهبهخارجوبهتبعآنارزمیکنندبایدهمچنینشرایطیبهوجودآید.
حالاینانتظاردرستیاستکهدرجامعهبهوجودآمدهکهپسازریزش
نرخارز،قیمتخودروهمدرمدارنزولیقراربگیرد،ولیزمانیکهدرعمل
تولیدیصورتنمیگیرد،اصاکااییوجودنداردکهبخواهندقیمتآنرا
کاهشدهند.دستاندرکاراناینصنعتهمنشاندادهاندکهعاقهایبه
اینموضوعنداردوحتیازباانگهداشتنقیمتهااستقبالمیکنند.زیرا
هرچقدرهممسئوانزیربارانحصاریبودنبازارخودرونروند،ماهمچنان
تاکیدداریمکهاینبازارانحصاریاستوطبقبایستههایعلماقتصادهر
گاهکهطرفعرضهدرانحصارگروهیخاصدرآید،دیگرقیمتهایمد
نظرمشتریاناهمیتیندارد.درایراننیزاکنوندوخودروسازبزرگدولتی
وجودداردکهخودقیمتهاراتعیینمیکنندوکسیهمتوانمقابلهباآنها
راندارد؛چراکهمتولیانآناجازهندادهاندکهدرطولدهههارقیبیبرایآنها
بهوجودآید.درنتیجهاگراکنونقیمتارزحتینصفهمشودانحصارگران
بازارخودروبهبهانههایدیگرینظیرافزایشهزینهدستمزدکارگرانزیربار
کاهشقیمتنمیروند،درحالیکهاگربررسیکنیمممکناستحقوق
کارگرانهمدرحد ۱۰تا۲۰درصدفقطافزایشیافتهباشد.
اگر بخواهیم بررسی موردی هم انجام دهیم به نظر
میرسد خودرو دنا بهترین مثال در این زمینه است .چ را
در حالی که از این محصول بهعنوان خودرو تماما ملی یاد
میشود،درمدتاخیربهبهانهتحریمورشدقیمتارزپیشتاز
افزایش قیمت بود .اگر تولید این خودرو تا این حد وابسته به
خارجاستچ راازآنباعنوانتماماملییادمیشود؟
اینهادروغپردازیهاییاستکهگاهوبیگاهانجاممیشودورصدیهم
رویآنانجامنمیگیرد.مگرمشتریانهنگامتولیدمیتوانندبررسیکنند
کهآیا۱۰۰درصدقطعاتبهکاررفتهرویاینخودروساختداخلهستند
یاازخارجتامینمیشود؟خودروسازانباچنینحرفهاییمیخواهند
بگویندکهخودکفاشدهاند،امازمانیکهتحریمآغازمیشود«دمخروس»
آنهابیرونمیزند.
آیا اکنون توان قطعهسازان داخلی بهقدری رسیده که
بتوانندت ولیداتخودراجایگزینمحصواتخارجیکنند؟
تحققاینامرشروطیداردکهبایدرعایتشود.متاسفانهاکنونمنافع
قطعهسازانرابهخودروسازانگرهزدهاندودراینزمینهرانتهاییشکل
گرفته که قطعهسازان مستقل بیپناه ماندهاند و عرصه را به رانتجویان
واگذار کردهاند .اگر هم دولت بخواهد کمکی انجام دهد ،تســهیات به
قطعهسازانی میرسد که عاقهای به تولید ندارند و کمک دولت را خرج
وارداتوخریدسهامخودروو...میکنند.
مسئوانوزارتصمتنیزهموارهگ رانیهارابهداانارتباط
میدهند .بااخره این داان چه کسانی هستند؟ مگر وظیفه
برخوردباآنهابردوشوزارتصمتنیست؟
بالطبعدااندرباارفتنقیمتهادستدارند،امابایدتوجهداشتکه
خودایندااندراینوزارتخانهرشدپیداکردهاندکهتوانستهاندبهرانت
اطاعاتیدستیابند.ازسویدیگرحتمافضابرایدالیوجودداردکهآنها
همچنانرشدقارچگونهدارند.وزارتصمتاصوااعتقادیبهتولیدندارد
ودادنآدرسهایغلطدنبالفرافکنیاست،آنهادستبهدستداان
گذاشتهاندواینفقطشهروندانوتولیدکنندگانهستندکهزیانمیبینند.
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گفتوگـو
یادداشــت

سفریبااهدافمتعدد

عبدالرحمن فتح الهی
کارشناس مسائل خاورمیانه

عادل عبدالمهدی ،نخسـت وزیر عـراق برای بـار دوم به ایران
سـفر کرد؛ سـفری که در شـرایط حسـاس کنونی منطقـه ،ذیل
تنش ایـران و ایـاات متحده آمریکا بـا دایل و اهـداف متعددی
صـورت گرفتـه اسـت .بـه نظـر میرسـد اولیـن و مهمتریـن
دلیل حضـور مجدد نخسـت وزیـر عـراق ،پیگیـری تاشهای
دیپلماتیـک بغـداد در خصـوص میانجیگری در تنـش تهران-
واشـنگتن باشـد .به هر حـال بعد از شکسـت سـفر آبه شـینزو،
نخسـت وزیر ژاپن در کاهش و تعدیـل اختافات ایـران و آمریکا
و پـس از آن عملیاتـی شـدن گام دوم تهران در کاهـش تعهدات
برجامی با افزایش سـطح غنیسـازی و نیز سـاقط کـردن پهپاد
آمریکایـی ،شـرایط به سـمتی پیـش رفت کـه روز بـه روز تنش
ایـاات متحده بـا ایران بـه نقطه بحرانـی خود نزدیک میشـود.
در این شـرایط بغداد که بیش از دیگر کشـورهای منطقه و حتی
جهان از پررنگتر شـدن اختافـات تهران – واشـنگتن به دلیل
وابستگی بسـیار شـدید به هر دو طرف تخاصم آسـیب میبیند،
سـعی دارد در سـایه حضـور مجـدد عـادل عبدالمهـدی و عدم
تکرار خطاها ،نقاط ضعف و اشـتباهات تاش همتـای ژاپنیاش
میـزان موفقیـت میانجیگـری خـود را افزایـش دهـد .البته در
شـرایطی کـه بـرای چهارمین بـار پیاپـی کاخ سـفید از پذیرش
عـادل عبدالمهـدی در آمریـکا امتنـاع ورزیـد ،به نظر میرسـد
که نمیتـوان از دل تـاش نخسـت وزیر عـراق شـاهد موفقیت
بود .بـه ویـژه آن که بـه عقیـده بسـیاری از ناظرین تنـش تهران
– واشـنگتن بـه قـدری جـدی اسـت کـه عمـا میانجیناپذیر
مینمایـد .امـا به هـر حـال عـدال عبدالمهـدی در تاش اسـت
که اکنـون با تکـرار حضـورش در تهـران حداقل شـرایط را برای
تعدیـل تنـش در منطقـه خاورمیانـه فراهـم آرود .خصوصـا که
طی یـک هفته اخیر تحـوات جـاری در خلیج فـارس ،وضعیت
امنیتی پررنگی را در ایـن آبراه مهم جهانی به وجود آورده اسـت.
از این رو بغداد بـرای حفظ امنیـت در این منطقه بـه دلیل نقل و
انتقال انرژی و کاا سـعی دارد که طرف ایرانـی را به نگاهی دیگر
دعـوت کنـد .ایـن مسـاله زمانـی بیشـتر خودنمایـی میکنـد
که طبـق اخبار واصلـه وزیـر دفاع انگلسـتان هـم پیش از سـفر
عادل عبدالمهـدی به ایران در تماسـی تلفنی از وی درخواسـت
میانجیگـری در توقیف نفتکش انگلیسـی را داشـته اسـت .لذا
ایـن مهـم نیـز از جمله دایـل دیگـری در حضـور مجـدد عادل
عبدالمهـدی در تهـران اسـت .در کنار ایـن نکات بعـد از تکمیل
کابینه عـادل عبدالمهـدی (البته بجـز وزیر آمـوزش و پرورش)
اکنون نخسـت وزیر عراق با دسـت بازتر و قدرت عمل بیشـتری
میتوانـد پیگیـر توافقات پیشـن بغداد ،هـم در سـفر قبلی خود
عبدالمهدی بـه تهـران و هم نتایـج و دسـتاوردهای سـفر آقای
روحانی به عراق باشـد .البتـه در کنار این مسـاله اکنون تحوات
داخلی عراق به خصـوص در حـوزه امنیتی با اقدام نخسـت وزیر
عـراق در رابطه بـا نیروهای حشدالشـعبی بـه نظر میرسـد که
اکنون بـرای تکمیـل عملیاتی شـدن این پروسـه نخسـت وزیر
عراق نیـاز به هرماهـی تهـران در این رابطـه دارد .از ایـن رو یکی
دیگـر از اهـداف سـفر نخسـت وزیری عـراق بـه ایـران میتواند
به ایـن مهـم اختصـاص یابـد .از آن سـو حملـه جمعه گذشـته
اسـرائیل به اسـتان صاحالدیـن عـراق و مواضع حشدالشـعبی
در این اسـتان سـبب شـده تـا تبـادل نظـر در ایـن رابطـه میان
بغداد و تهـران هم به عنـوان یکی دیگـر از دسـتورکارهای عادل
عبدالمهـدی در این سـفر مطـرح باشـد .مضافا اکنـون تحوات
دیگر عراق ،چـه اقتضائات حسـاس کنونی در مناسـبات اربیل-
بغداد و نیـز روابط ترکیـه با عراق در سـایه حمات مکـرر هوایی
و حضـور نظامـی آنکارا در شـمال عـراق کـه اتفاقا بعـد از حادثه
تیراندازی بـه دیپلماتهای ترکیه در اربیل که به کشـته شـدن
معـاون کنسـولگری ترکیـه بـه همـراه دو دیپلمـات دیگـر این
کشـور انجامید ،وارد دور جدیدی شـده اسـت ،از دیگر مسـائلی
اسـت که میتوانـد در این سـفر کانـون رایزنـی دو طرف باشـد.

خــــبـــر

سرتیپامیرحاتمی:

پخشفیلمدوتابعیتیهادرمجلس
فاقدسندیتاست

وزیر دفاع گفت :طبق اعام سپاه پاسداران فیلم دوتابعیتیها
کهدرکمیسیونامنیتملیوصحنمجلسپخششدهبهلحاظ
موضوعی مشابهت دارد ،اما به لحاظ اصالت فیلمی که در صحن
مجلس پخش شده فاقد سندیت و اعتبار رسمی است .ایسنا
نوشت؛سرتیپامیرحاتمیدرپاسخبهسوالعلیرضارحیمیدر
نحوهدسترسیبهفیلماعترافاتومستندمربوطبهدوتابعیتیها
و علت پخش آن در صحن علنی مجلس گفت :هر نمایندهای
میتواند از وزیر مسئول درباره وظایفش سوال کند اما وظایف
وزارت دفاع هم روشن است .وزیر دفاع افزود که این وزارتخانه
وظیفهای در حوزه اطاعات و امور امنیتی نیروهای مسلح ندارد
ومسئولیتمستقیمیدراینبارهمتوجهوزیرنیست؛بلکهنقش
معاونت پشتیبانی فرمانده کل قوا را دارد .وی افزود :موضوع این
سوال نسبت به من با ابهام قانونی مواجه بود البته مطالب آقای
رحیمی به دستگاههای مختلفی ارتباط دارد که سر جای خود
میتواند رسیدگی شود .امیر حاتمی ادامه داد :اقدام یکی از
نمایندگان در نمایش فیلمی در صحن مجلس موضوعی است
کهبررسیآندرصاحیتهیاتنظارتبررفتارنمایندگاناست
و در صاحیت ورود وزیر دفاع یا هیچ مقام اجرای دیگری نیست.
وزیر دفاع اظهار کرد :به دلیل این که تهیه و انتشار فیلم به سپاه
پاسداران منتسب شده بود از سازمان اطاعات در این باره سوال
کردم که آنها مکتوب و مستند پاسخ دادند و من این پاسخ را به
کمیسیون امنیت دادم و اکنون هم آن را خدمت ریاست مجلس
میدهم .سپاه پاسداران اعام کرده دو فیلمی که در کمیسیون
امنیت به صورت داخلی و دیگری در صحن مجلس نمایش داده
شدهبهلحاظموضوعمشابهتدارد،ولیبهلحاظاصالتمتفاوت
است و فیلم پخش شده در صحن فاقد سندیت و اعتبار رسمی
است و انتساب به سپاه را غیر مسئوانه اعام کردند .وزیر دفاع
درباره پرونده دری اصفهانی که در فیلم پخش شده در صحن
به او اشاره شده بود گفت :پرونده متهم در آن زمان در مراحل
رسیدگی بوده و امروز دادرسی آن خاتمه یافته و حکم در حال
اجراست؛ کلیه مراحل این پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و
وزارت دفاع قضاوتی در مورد محتوای آن پرونده نمیتواند داشته
باشد و ما اطاعی از محتوا نداریم.
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نقددولتپنهانعلیهدولتمستقرشرافتمندانهنیست

انتخاباتمجلس98درحالنزدیکشدناستوهرچهمیگذرددوبارهبحثهاحولمحورانتخاباتافزایشمییابد.

آرمانملی-محمدحسینلطفالهی:
«آرمانملی»درگفتوگوبا«محمدعطریانفر»،روزنامهنگاروعضوشورایمرکزیحزبکارگزارانسازندگیبهبررسیموضوعاتیچونتاثیرحضوراصاحطلبان
درقدرت،عملکرداینجریانسیاسیوراهبردهاییکهبرایانتخاباتآیندهمدنظرقرارگرفته،پرداختهاست.اینگفتوگورادرادامهمیخوانید.
کســبقدرتبرایاصاحطلبانچه
موضوعیتیداردوبهچهدایلیآنهامایلبه
کسبقدرتبرایاثرگذاریدرصحنهسیاسی
کشورهستند؟
در رقابتهای سیاســی ،گروههای رقیب تاش
میکنند برای تحقق اهداف خود به قدرت دســت
پیدا کنند .یعنی کسب قدرت وجه طریقتی است و
موضوعیتندارد.موضوعیتکسبقدرت،خدمتبه
مردموانجامتکالیفسیاسیاست.کسانیکهدرمقام
انتخابکنندگی قرار میگیرند ،انتخابشوندگان را
مقیدبهانجامبرخیتکالیفمیکنند.درنتیجهمیتوان
گفتکسبقدرتابزاریبرایبهثمررساندناهدافو
اموردیگریاستکهبهآنخدمتمیگوییم.اگرکسانی
که برای خدمت توسط مردم به قدرت میرسند ،آن
قدرترادرطریقاهدافانتخابکنندگانبهکارببندند،
امرمشروعیرخداده،امااگرقدرتدرمسیردیگریبه
کاربستهشود،ابزارینامشروعخواهدبود.بهطورکلی
تا زمانی که قدرت در مســیر حقیقی و طبیعی خود
بهکاربستهشــود،مایهخیروبرکتاستوخسرانی
نخواهدداشت.
شمامشروعیتکسبقدرترامعطوف
بهنتیجهکردید.قدرتیکهبدوننتیجهیعنی
همانخدمتوقدمبرداشــتندرراهاهداف
انتخابکنندگانباشدچهحکمیدارد؟
حتماحراماست.کسانیکهدرقدرتقرارمیگیرند
ودرمسیرنادرستآنرابهکارمیبندند،بعدازمدتیبه
عناصرضدمردمتبدیلمیشوند.تمامیتطلبیاغلب
ازهمیننقطهآغازمیشود.یکنفرممکناستتوسط
مردمبرگزیدهشدهباشد،امابعدازمدتیراهخودراتغییر
دهدوروبهرویمردمبایستد.اینقدرت،نامشروعبوده
وبهمرورزمانبهدیکتاتوریبدلخواهدشد.
واردجزئیاتشویم.حتماهمینقاعدهرا
درخصوصاصاحطلباننیزصادقمیدانید.
آیاحضوراصاحطلباندرمجلسآننتیجهو
ثمررادارابودهکهحضوراینجریاندرانتخابات
مجلس1398راتوجیهکند؟
اساساهویتاصاحطلبانبامشارکتدرانتخابات
تعریفمیشود.بهمفهومدقیقترمفهوماصاحطلبی
با سیاستورزی دموکراتیک گره خورده و رکن مهم
سیاستورزیدموکراتیک،حضوردرانتخاباتاست.
ازهمینرو،نهتنهادرســالهای 92و 94بلکهدرهر
زمان و زمینهای که مردم ساختار سیاسی را مقبول و
مشروعمیدانندوباحضوردرانتخاباتبهعنوانمبدأ
مشروعیتقرارمیگیرند،همهکسانیکهتعلقخاطری
بهمردمدارندازجملهاصاحطلبان،بایددراینحضور
مشارکتفعالداشتهباشندوتاشکنندتانمایندگی
مردمرادرارکانقدرتبهمنظورخدمترسانیعهدهدار
شوند.اینمفهومبهآنمعناستکهنهتنهادرانتخابات
مجلس 98بلکه تا هرزمانی که مردم با حضور در پای
صندوقهامشروعیتمیدهند،اصاحطلباننیزباید
درانتخاباتحضورفعالداشتهباشندوتاشکنندتادر
راستایتحققیافتناهدافجمعیمردم،گامبردارند.
نتایجحضوراصاحطلباندرقدرتمدنظر
است.وقتینمایندگانازعدموجوداختیارات
ازمبرایپیشبردامورســخنمیگویندو
مدعیهستندبااینوضعیتنمیتوانگامهای
موثریروبهجلوبرداشت،حضوردرقدرتچه
توجیهیدارد؟
کسیکهمیگویداختیارنداردبایدمشخصاروشن
کند که منظورش از اختیار چیست .نهادهایی که در
حوزه قدرت تعریف میشوند ،هر کدام در چارچوب
مشــخصی واجد حقوق ،اختیارات و مسئولیتها
هستند .منطق مشارکت سیاسی حکم میکند ،در
هر نهادی که حضور پیدا میکنید ،پیشاپیش سهم
اختیاراتوتکالیفراکهبایدمتوازنباشد،دانستهاید.
قانونگذار وقتی نهادی را تعریف میکند متناسب با
مسئولیتیکهمطالبهآنرادارد،حقوقواختیاراتازم
رانیزدراختیارآننهادقرارمیدهد.کسانیکهازعدم
وجوداختیارسخنمیگویند،بایدروشنبگویندکهآیا
منظورشانازاختیارسهممشخصشدهدرقانوناست
یامطالبهبیشازآنرادارند؟طبعادرمجلسنمیتوان
فراترازاختیاراتیکهقانونبراینمایندگانتعیینکرده
مطالبهایداشت.برخیاوقاتمادچارنوعیکجفهمی
میشــویم و بهدنبال توجیه برمیآییم .برخی چون
درحوزهمســئولیتهایخودقادربهانجامدرستو
صحیحوظایفوتکالیفخودنیستندیاباتسامحکوتاه
میآیند و نمیتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند،
ادعامیکننداختیاراتازمراندارند.اینادعاچندانبا
صداقتوواقعیتانطباقندارد.درنتیجهضعفعملکرد
اشخاصاستکهدامنگیرجریاناصاحاتشدهومردم
چیزیفراترازاختیاراتیکهدرقانونبراینمایندگان
مشخص شده مطالبه نمیکنند .آن نمایندهای که
میگویدباقانوناساسیاولمجلساختیاراتبیشتری
داشتوحااآنامکانوجودنداردازسرناآگاهیسخن
میگویدوادعایاوازبنیادباطلاســت.آنکسیکه
امروز گام به عرصه انتخابات نهاده و قصد نمایندگی
مجلس دارد و در انتخابات شرکت میکند ،بر اساس
اینقانوناساسیموجودرقابتمیکند.طبیعیاست
کهاگراینفردچیزیفراترازقانوناساسیفعلیراطلب
کند،ادعایباطلیمطرحکرده.اینادعامانندآناست
کهمورچهایســوالکندکهچرامورچهاست؟شما
درسعهوجودیوسعهخلقتیخودمیتوانیدادعایی
داشتهباشید.ظرفیتوجودنمایندگانمجلسعبارت
استازنمایندگیمردموتاشبرایپیشبردخواست
آنها منطبق بر قانون اساسی فعلی .کسی حق ندارد

چنینمقایسهایانجامدهد.وقتینمیتوانندپاسخی
برایمردمداشتهباشند،درپیتوجیهبرمیآیندواین
بیاختیارینوعیتوجیهاستکهازجانبنمایندگان
میشنویم.
یعنیاختیــاراتراکافــیمیدانیدو
یهاراناشیازضعفعملکردنمایندگان
نارضایت 
میدانید؟
قطعاهمینطوراســت.مصوباتمجلسبهطور
طبیعی باید مطابق با قانون اساســی باشد .آنچه در
مجلس مصوب میشود باید به شورای نگهبان برود.
اگرازعملکردهارضایتموجودنباشد،بحثدیگری
است .اینکه اجازه داشته باشیم ایراد بگیریم چرا این
کار را کردی ،یعنی باید این حق را به مردم بدهیم که
ازنمایندگانایرادبگیرندچرابهآنمصوبهرأیدادی.
مردمبراساسقانوناختیاراتخودرابهنمایندهواگذار
میکنندتابراساستشخیصسیاسیدرجهتمنافع
مردمقانونیرامصوبکند.دیگرنمیشودکهبرسرهر
مصوبه مردم بیایند و یقه نماینده را بگیرند که چرا بر
اساستشخیصخودعملکردی؟نمایندهاختیاری

نهادهاییکهدرحوزهقدرت
تعریفمیشوند،هرکدام
درچارچوبمشخصی
واجدحقوق،اختیارات
ومسئولیتهاهستند.
منطقمشارکتسیاسی
حکممیکند،درهرنهادی
کهحضورپیدامیکنید،
پیشاپیشسهماختیارات
وتکالیفراکهبایدمتوازن
باشد،دانستهاید

4ساله دارد .شــورای نگهبان هم همین گونه است.
امکانداردخطادرمســالهواردشود،کمااینکههمه
خطامیکنند.
ازتاشاصاحطلبانبــرایرایزنیبا
مسئواندرخصوصانتخاباتآیندهسخن
گفتهبودید.باتوجهبهتغییراتاخیرواضافه
شدنچهرههاییچونمحمددهقان،هنوزبر
هماننظرهستید؟
در گذشــته که امکان رایزنی نبود امید داشتیم
که بتوان گفتوگو و همفکری کرد .اکنون نیز همان
شرایطحاکماست،تغییراتیصورتگرفتهوکماکان
ما امید داریم که بتوانیم رایزنــی را آغاز کنیم .بعضا
مقایسههاییصورتمیگیردمیانشخصیتحقیقی
وجامعیتفردیعناصریکهدرگذشتهبودندوامروز
افراد جدیدی جایگزین آنها شــدند .تصوری که نزد
اصاحطلبان از حقوقدانهای دوره گذشــته وجود
داشت ،این نکته را یادآوری میکند که وزن فردی و
علمیآنهاازنیروهایجدیدبرتربودامامابایدبهخروجی
توجهکنیموکارکردگراباشیم.بایددیدآیااینافراددر
مقام عمل به تکلیف خود مطابق با قانون اساسی چه
رویکردیدرپیشمیگیرند.چهبسامنصوبانجدید
بهلحاظعملکریازگذشتگانبهترعملکنند.زمان
اینموضوعرامشخصخواهدکرد.بهعنواننمونهدر
سال96میانآقایروحانیوآقایرئیسیرقابتیوجود
داشــت و اصاحطلبان مایل بودند که آقای روحانی
مجددارئیسجمهورشود.امروزهمانرقیبدرمقام
ریاستقوهقضائیهقرارگرفتهوبسیاریازاصاحطلبان
وقتیبهایــنجایگزینیمینگرند،ازآناســتقبال
میکنند؛چراکهاحساسمیکنیمتغییرخوبیصورت
گرفتهوفردیکهجایگزینشده،ازمنظرصاحیتهای
فردی،نگاهوجهتگیریبهتراست.برهمینپایهوقتی
نگاهمیکنیممیبینیمیکیازاعضایجدیدکهسابقا
نماینده مجلس بوده ،به تفکــر پایداری تعلق خاطر
نشانمیدادهودربارهاصاحطلبانسخنانیمیگفته
اســت که در جنبههای رواداری نمیگنجید .حال
ممکناستعملکردخوبیدرمقامجدیدداشتهباشد.
اینسهحقوقدانبرگزیده،سخنانیرادرآغازماموریت
خوداظهارکردندکهازنیتآنهابرایپاسخگوبودنخبر
میدهد.ایننگاهاگردرمقامعملهمواقعیتپیداکند،
طبیعتابایدازآناستقبالکرد.
شایدرأیآوردناینحقوقدانانناگزیر
بود،امارأیدهندگانبهلیســتامیدشاکی
هستندکهچرالیستامیدبایدبارأیخودازاین
افرادحمایتکند؟

ما میتوانیم به عملکرد نمایندگان انتقاد داشته
باشیم،اماوقتیبهکسینمایندگیدادیمنمیتوانیم
بگوییمچرااینگونهتصمیمگرفتی.نمایندهدرموقعیتی
کهقرارداردباتوجهبهاقتضایزمانودرمقامنسبیت،
دست به انتخاب میزند و هر اقدام ما در امر سیاست،
نسبیاست.مابینخوبوخوبتر،خوبوبدوبدوبدتر
دستبهانتخابمیزنیم.بایدبررسیکنیم،انتخابما
در کدام یک از سه بستر مورد اشاره صورت میگیرد.
باید استدال نمایندگان را پرسید و بعد نسبت به آن
داوری کرد .به صرف اینکه فردی در مقطعی تاریخی
اقدامی ناشایست انجام داده نمیتوان نمایندگان را
تخطئهکرد.منشخصاجزومنتقدینفراکسیونامید
هستم اما انصاف حکم میکند حرف طرف مقابل را
شنیدوبعدنظرداد.
دولتهمازاختیاراتاندکگلهدارد؟آیا
میتوانباهماناستدالیکهمطرحکردیداین
گایهدولتراهمناشیازضعفدانست؟
دقیقاهماناستدالهادرخصوصدولتنیزصادق
است.دولتاگراختیاریمیخواهدکهبراساسقانون
است،رأینافذیداشتهوبایدعملکند.ازهیچچیزنیز
نبایدهراسداشتهباشد،اگرهماختیاراتیفراقانونی
میخواهد،ازطریققانونایحهبنویسدودرخواست
کند.نبایداینتصوربهوجودبیایدکهچونخوبعمل
نشدهوبرایتحققاهدافتاشازمصورتنگرفته،
بهانهتراشیمیشود.مشکلماسختکوشنبودناست.
مااختیاراترادوستداریماماازمسئولیتشانهخالی
میکنیمیاخستهمیشویم.بایدبهیادداشتهباشیمکه
اختیارات هرگز ارث پدری نبوده و نیست .اختیارات
مسئوانودیعهاستکهدراختیارآنهاقرارمیگیرد.
عملکرددولترادرسالهایاخیرچطور
ارزیابیمیکنید؟
اصلیترین انتقاداتی که به دولت وارد میشود در
حوزهاقتصاداست.برآوردموفقیتیاعدمموفقیتدر
هرحوزهایبایدباتوجهبهشرایطزمانیوظرفیتهای
موجودصورتبگیرد.بهعنواننمونهدرحوزهاقتصاد،
بایدچندینموضوعراموردتوجهقرارداد.مشــخصا
اقتصادماپاسخگویشأنومنزلتمردمنیستوحق
مردمبسیاربیشازاینهاست،بخشمهمیازتوفیقیا
عدمتوفیقاقتصادبهمناسباتجهانیبازمیگردد؛چرا
کهاقتصادایراناقتصادبستهاینیست.اقتصادمااقتصاد
بازارآزاداستوایناقتصادازروابطمنطقهایوجهانی
تاثیر میپذیرد .وقتی در حوزه بینالملل فشارهایی
علیهاقتصادکشورماناعمالمیشود،تبعاتآنهویدا
میگردد.امروزپیوســتبرجامازکفمارفته،یعنی
برخیازدسترسیهایمابهمنابعوبازارهایمالیقطع
شدهاست.بخشبزرگیازمشکاتاقتصادیماناشیاز
همینمسالهاست؛بخشیازتقصیربهدولتبازمیگردد
و بخشــی نیز ارتباطی به دولت ندارد .بنابراین باید
منصفانهشرایطرانگریست.بخشدیگریازمصیبت
در اقتصاد ما نیز به خسرانهای گذشته بازمیگردد.
نقشدولتهادراقتصادرابایدمانند«دوامدادی»دید.
دولتپیشازتوسعهواعتدالیعنیدولتاحمدینژاد
آنچنانبدعملکردهکهطبیعیاستتاسالهاشاهد

مشکلماسختکوشنبودن
است.مااختیاراترادوست
داریماماازمسئولیتشانه
خالیمیکنیمیاخسته
میشویم.بایدبهیادداشته
باشیمکهاختیاراتهرگز
ارثپدرینبودهونیست.
اختیاراتمسئوانودیعه
استکهدراختیارآنهاقرار
میگیرد
تبعاتش باشــیم .در آن زمان یک ظرفیت اقتصادی
بیشاز700میلیاردداریکهازباارفتنناگهانینرخ
انرژیبهدستآمد،دودکردندوبههوافرستادندوعما
خزانهایخالیبهدولتیازدهمتحویلشد.اگرهزینه
بیش از منابع باشد ،شما به فقر میرسید .دولتهای
نهمودهممنابعسرشارراازبینبردوهیچجایگزینینیز
برایآنهاپیدانشدولذایکفقرعمومیازدولتاحمدی
نژاد برای دولت بعدی به ارث رســید .مساله دیگری
که باعث شــده وضعیت اقتصاد چنین باشد ،ضعف
عملکردمدیراناقتصادیاست.اینهاچونحوصلهکار
وزحمتندارندونمیخواهندتاشکنندتاراهیبرای

عبورازبحرانبیابند،بهانهجوییمیکنندودولتباید
پاسخگویعملکردمدیرانشباشد.
نقشتخریبهادرعملکرددولتراتاچه
میزانموثرمیدانید؟بعدازسال96عماطرح
دولتدرسایهمطرحشدوتاششدنهادی
موازیدولتایجادشود.ایننهادچهنقشیدر
طرحریزیتخریبهاعلیهدولتداشت؟
وجوددولتدرسایه،بهمعنایواقعیکلمهاشکالی
ندارد .معموا دو جریان سیاســی کــه باهم رقابت
میکنند،جناحپیروزدولتمستقرورسمیراتشکیل
میدهدوجناحشکســتخوردهدولتدرسایهرابه
وجودمیآورد.ایندولتغیرمستقر،تصمیمدارددر
دوره بعدی انتخابات مجددا رقابت کند و کار سختی
پیش رو دارد .در نتیجه نفس تشکیل دولت در سایه
ایرادیندارد.ایجادجریاننقد؛نقددقیقومنطقیاز
سویدولتدرسایهعلیهدولتمستقرنیزفاقداشکال
استوچهبساسودهمداشتهباشد.نمونههاییخوب
ازاینرابطهکامامنطقیوپذیرفتهشده،دردنیاوجود
دارد .بهعنوان نمونه در آمریــکا ،دموکراتها بعد از
شکستدرانتخاباتریاستجمهوری2016کهبیکار
ننشستند.آنهاتاشکردندبااعمالواعامنقدخود
پیروزیدرانتخاباتآیندهرابهنوعیتسهیلکنند.بعضا
اماعملکرددولتسایه،غیراخاقیمیشود.
بهوضعیتاصاحطلبانبرسیم.اتفاقیکه
برایآقاینجفیافتادباعثشداینزخمکهنه
اختافاتسربازکندوطرفینانتقادهاییرا
نسبتبههممطرحکنند.ایناختافاتازکجا
ریشهمیگیرد؟
این سوال پذیرفته نیست .چرا به اختافات درون
جریانیمیگوییدزخمکهنه؟
خب؛اززمانشــورایاولدرگیریها
واختافاتیوجودداشــتهکــهکاررابرای
اصاحطلبانسختکردهاست.
زخم کهنــه نباید گفــت .فعالیت مــا در حوزه
اصاحطلبی بهصورت جبههای اســت .فرق حزب و
جبههازآنجهتاستکهدراحزابتوافقیحداکثری
میان اعضا وجود دارد اما در جبهه این توافق حداقلی
اســت .البته در حزب هم اختافــات و تفاوتهایی
وجودداردامامشخصاستایندرجبههبیشتردیده
میشود.یعنیمجموعهایازاحزاببنابرشرایطخاص
برپایهحداقلهابایکدیگرتوافقمیکنندتانتایجمد
نظرحاصلشود.درچنینوضعیتیجبههاصاحات
نظریاتمختلفیراپوششمیدهد.ازجملهکارگزاران،
اتحادواعتمادملی.روشناستکهاختافنظروجود
داشتهباشد.مهمآناستکهایناختافاتباگفتوگو
و مذاکره به پیشبرد امور منجر شوند .در نتیجه زخم
کهنهایمیانمشارکتوکارگزارانوجودنداردوصرفا
اختافاتیطبیعیاست.
اختافایندوحزبتاثیرگذارجریان
اصاحاتبرسرموضوعآقاینجفیچهبود؟
آقای نجفی یکی از ایقترین مدیران جمهوری
اسامی اســت .بارها گفتهام که در وزارت آموزش و
پرورش هیچکس نیست که بتواند وزیر شود و سالم
خارجشود؛چراکهادارهایننهادبسیارسختاست،اما
آقاینجفیموفقعملکرد.ایشاندرسازمانمدیریت
و برنامهریزی ،وزارت علوم و اساسا هر کجا بود موفق
عملکرد.درمسالهشهرداری،کارگزارانمعتقدبودند
بنابرمسائلجانبیونهاصلیصاحنیستآقاینجفی
شهردارشود.اگرحاشیههایاطرافزندگیشخصی
آقاینجفیدرمیاننبود،مانیزمعتقدیماومیتوانست
بسیارموفقعملکند.حزباتحادامامیگفتحاشیهها
اهمیتنداردومدیریتوتوانایشانبایدمدنظرباشد.
صاحیتهای ذاتی آقای نجفی مورد تایید همگان
بوداماباوربهعنــوانیکحزبعملگرایتکنوکرات
اینبودکهکاربایدمعطوفبهنتیجهباشد.یعنیوقتی
میخواهیمازآقاینجفیاستفادهکنیمبایدهمهشرایط
اورادرنظربگیریموببینیمآیابااینشرایطنتایجحضور
اوبهنفعمردمیاستکهرأیآنهارادراختیارگرفتهایم
یا خیر؟ ما میگفتیم شهرداری عرصه مشاع است و
دیگراندخالتخواهندکردوباتوجهبهمسائلشخصی
آقاینجفیمشکاتیایجادخواهدشد،دوستاناتحاد
اما پافشــاری میکردند و خب؛ متاسفانه دیدیم که
نتیجهچهشد.
مشکاتشخصیآقاینجفیبهشورا
اطاعدادهشدهبود؟
از مسائل شخصی آقای نجفی سربسته اطاعی
وجود داشت .در هر حال تصمیم گرفتند که از آقای
نجفیحمایتکنندودرنتیجهنمایندگانکارگزاران
درشورانیزازایشانحمایتکردندامامسائلحاشیهای
حل نشد و کســی هم کمک نکرد .خود آقای نجفی
که دوست عزیز ما بوده و هست نیز کمکی نخواست.
نتیجه چه شد؟ مدیریت شهری برای مدتی تعطیل
شد .این همان ایرادی بود که ما از ابتدا وارد میکردیم
کههراتفاقیمیخواهدبیفتدبایدمنتجبهنتیجهباشد.
زمانی که ما تاکید داشتیم مهندس محسن هاشمی
شهردار شود ،عدهای فکر میکردند که اا و ابد نباید
کسی از شورا خارج شود .مردم به ما رأی ندادهاند که
شاهددرگیریهاماباشند.مردمرأیدادهاندکهتاثیر
رأیخودرابهصورتملموسدرشهرببینند.مردمکار
میخواهند.دعواهایحیدرینعمتیماچهنفعیبرای
مردم دارد؟ مدام میگفتند فانی قول داده از لیست
خارجنشود.وحیمنزلکهنیست.آنزمانمصلحت
بود کسی خارج نشــود ،بعد این نیاز به وجود آمد که
تصمیمجدیدیاتخاذشود.اینکارهاغلطاستواین
روابطبایداصاحشود.

گــزارش

قاضیمسعودیدردادگاهپروندهبانکسرمایه:

متهمینبعدازجلسهسکته
میکنندیابیمارمیشوند!

بیستویکمینجلسهازدورسومرسیدگیبهپرونده
بانکسرمایهبهصورتعلنیدرشعبهسومرسیدگیبه
مفاسداقتصادیبهریاستقاضیمسعودیمقامبرگزار
شد.قاضیمسعودیمقام،درابتدایبیستویکمین
جلسهازرسیدگیبهاینپروندهضمنتفهیممفاد193
و  194قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
اظهارکرد:جلسهقبلمانیرهبریمدافعاتخودرابیان
کردونوبتبهوکیلمدافعایشانرسید.وکیلویاگر
مدافعاتیدرخصوصاتهاممشارکتدراخالعمدهو
 28فقره خیانت در امانت دارد بیان کند .وکیل مدافع
رهبری پس از حضور در جایگاه گفت :موکل خوشان
دفاعیاترامطرحکردندومدنظرشانایناستکهامروز
دفاعیمطرحنکنیم.درحالتهیهایحهایهستندکه
در دفاع آخر آن را تقدیم میکنیم .قاضی مســعودی
مقامپسازخواندننامعلیرضاکلهرفرزندغامرضااز
او پرسید :آیا اتهام انتسابی مشارکت در اخال عمده
از طریق اخال در نظام پولی و بانکی به مبلغ2هزار و
145میلیاردو702میلیونریالراقبولدارید؟متهم
کلهرپسازحضوردرجایگاهگفت:خیر.قاضیگفت:
دفاعیاتخودرابیانکنید.کلهرعنوانکرد:اینجانب
از تاریخ 31فروردینماه 94تا یکم مهرماه 94مشاور
مدیرعامل و دبیر جلسات هیات مدیره بانک سرمایه
بودم و بهدلیل بیماری صعب العاجی که مدارک آن
موجوداستبهصورتمستمردربانکحضورنداشتم.
درآنمقطعمحدودکهبهعنوانعضوکمیتهاعتباری
حضور داشتم صورتجلســات هیات مدیره را تنظیم
میکردموازاعضابرایشــرکتدرجلســاتدعوت
میکرد.ویافزود:درموردشــرکتکژالاینجانببه
صراحتمخالفتخودرابیانکردم.تمامدوستانیکه
اینجا هستند و خود من همه بر اساس اصول اسنادی
اینجاهســتیم.ضابطینودادسرایمحترمتشکیل
پروندهدادند.اگراصولاسنادمهماستمندراصلسند
مخالفتصریحخودرااعامکردهام.قاضیمسعودی
مقامخطاببهمتهمکلهرگفت:آقایبیرانوندگفتند
درجلسهتصمیماتیگرفتهمیشدوبعداشمادرتاریخ
موخرآندراسنادتغییراتایجادومخالفتخودرااعام
میکردید.دراینراستاتوضیحدهید.کلهربیانکرد:این
ادعارابهصورتکاملردمیکنم.آقایبیرانونددرجلسه
کمیتهاعتباریحضورنداشتندواصادرجلساتهیات
مدیرهمطرحنمیشد.اینکارمصداقآدرسغلطدادن
است.ویافزود:درخصوصشرکتپژواکهممخالفت
خودراصراحتااعامکردم.درموردشرکتزیبایکیش
همطبقمقرراتوقوانینامضاکردم.منشأتضرربانک،
یکسالپسازخروجمنازبانکبودهکهتماموثایقرا
آزادکردندکهسندآنراطیایحهایتقدیممیکنم.
پس امضای مصوبه سوم هم طبق مقررات بوده است.
این متهم خطاب به بیرانوند گفت :وقتی هیات ندیره
تصمیممیگرفتبافاصلهدریکچکنویسامضاها
را میگرفتم .صورتجلسه را تنظیم میکردم و مجدد
امضامیگرفتموپسازاباغرونوشتخدمتاعضای
هیاتمدیرهارسالمیشد.منطبقمقرراتوقوانین
امضاکردموازدادگاهدرخواستصدوررایبرائتدارم.
قاضیمسعودیمقامازمتهمکلهرپرسید:شماراچه
کسیواردبانکسرمایهکرد؟کلهرپاسخداد:مهندس
قادری.قاضیپرسید:مدرکتحصیلیشماچیست؟
متهمپاسخداد:اقتصاد.قاضیمسعودیمقامخطاب
بهاینمتهمگفت:گویاشمادرهمهجابودیدوعکس
همدارید.برایبیماریخودهمبایدسندداشتهباشید
زیرا ما تصاویری داریم در بعد از ظهرها که شما سالم
هستید.نمیدانمداستانچیستکهبعدازجلساتما
یا متهمین سکته میکنند یا بیمار میشوند .متهم از
قاضیخواستکهبرایتاییدبیماریخودبرایپزشکی
قانونینامهزدهشود.
مهرهکلیدیدرفسادشبکهای
در ادامه قهرمانی پس از حضــور در جایگاه در
رابطه با اظهارات متهم کلهر ،گفت :در رابطه با مهره
کلیدی و اساسی در فساد شبکهای و اقیانوسی بانک
سرمایه صحبت میکنیم .ایشان در گذشته با وزارت
دفاع همــکاری میکردند و شــرکتهای حاجی
محمدجواد و حاجی میری توسط ایشان همراهی
میشدهاست.ویاقداماتگستردهایرادرخصوص
ضمانت نامههای کارتن خوابها ایفا میکند .آقای
کلهر مدتی در سرکت سایه گستر بودند و میلیاردها
از سهام این شرکت منتقل شده و پول آن برنگشته
است .نماینده دادســتان با طرح این سوال که این
سهام توسط چه کســانی و برای چه کسانی تامین
شده اســت؟ ادامه داد :یکی از شرکتهای کارتن
خواب شــرکت فنل کژال اســت که 110میلیارد
تومان به ذینفعی قیرپاسارگاد ضمانت نامه گرفته
است .سندی هســت که آقای کلهر بهعنوان دبیر
هیات مدیــره امضا نمیکنــد و در آن قید میکند
که آقای بخشایش این سند را امضا نمیکند .با این
جمله به هیات مدیره القا میکند که پشت شرکت،
صندوق آتیه صبا اســت و نیاز به کارشناسی ندارد.
امضای بیرانوند را میگیرند تا پرداخت شود .آقای
بیرانوند متوجه میشود و به زاهدی نامه میزند که
اعضای کمیته اعتباری  4نفر هســتند اما این سند
چرا  2امضا دارد؟ اینجا بیرانوند بو برده اســت .وی
افزود :نهایتا آقای کلهر مجبور به امضا میشود .یعنی
همان روغن ریخته نذر امامزاده شدن است .بعد از
صدور ضمانت نامه و پرداخــت آقای کلهر صورت
مجلس را بر میدارند و باای آن مینویسند مخالف
هســتم در صورتی که مخالف اصا امضا نمیکند
و این مرسوم نیست .این ســند اسکن شده است و
رنگ و نوع آن متفاوت است .یعنی ضمانت نامه صادر
شده و فساد شکل گرفته است و طراحی میکردند
خودشــان بیرون بروند و بقیه درگیر شوند .بعد از
همه این اتفاقات به زاهدی نامه میزنند که درست
نیست بخشایش ماده  129است .این را هم در اسناد
بانکی میگذارند تا امروز بیایند و از خود دفاع کنند.
تعدادی سکه هم اخذ شده است که متاسفانه قابل
ردیابی نبوده اســت .نماینده دادستان تاکید کرد:
بارها ایشان را خواســتیم و گفتند مریض هستند
حتی بارها ایشان را توبیخ کردیم و خواستیم واقعیت
رابگوینداماتوجهینکردند.درخواستاشدمجازات
برای ایشان دارم.
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اینفوگرافیک

آنچه باید درباره
نفتکش انگلیسی توقیف شده بدانید

وزن

 49683تُن

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

طول نفتکش

 183متر

توان حمل

46576000

لیتر مایعات (نفت یا مواد شیمیایی)

سال ساخت

 2018میادی
تحتپرچمکشورانگلستان

چه ترامپ
چه ملکه

محسن رضایی ،دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام
جمهوری اسامی در توئیتی
نوشت« :ما به دنبال جنگ
نیستیم ولی در مقابله به مثل
کوتاه نخواهیم آمد ،چه صدام
باشد چه ترامپ چه ملکه».

قاعــده
مقابله به مثل

عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان ،در
بیانیه ای نوشت« :اقدام
ایران در توقیف نفتکشها از
مصادیق قاعده مقابله به مثل
در حقوق بینالملل است».

شماره آیاماو* این شناور

9797400

اجرای مقررات
دریانوردی

محمدجواد ظریف در توئیتی
ماجرای توقیف نفتکش
بریتانیا در تنگه هرمز را با
توقیف نفتکش ایرانی در
جبل الطارق مقایسه کرد و
نوشت« :برخاف دزدی دریایی
در جبل الطارق ،اقدام ما در
خلیج فارس اجرای مقررات
دریانوردی بوده است».

بندرعبــاس

مقابله
به مثل

جرمی هانت ،وزیر خارجه
بریتانیا ،بعد از یک تماس
تلفنی با همتای ایرانی اش،
محمد جواد ظریف ،گفته ایران
در پی توقیف نفتکش خود در
جبل الطارق ،این موضوع را از
دریچه «مقابله به مثل»
می بیند

مسیرحرکتاحتمالی نفتکش
بهسمتعربستانسعودی

ایران

بندر جوبیل

منـامه

نفتکش انگلیسی tena impero

تنـــگه
هــرمز

رادار خود را خاموش کرده
وبهسمتآبهایایرانتغییر
مسیردادهاست

دوبــی

ابــوظبی

خلــیج فارس

بحــرین
دوحــه

قطر

عربستان
سعـودی

امــارات

اینفوگرافیک :روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا :کیوان وارثی

* شماره آیاماو یک مرجع منحصر به فرد از طرف سازمان بینالمللی دریانوردی برای کشتی ،صاحبان کشتی ثبت شده و
شرکتهای مدیریت است .شمارههای آیاماو برای بهبود ایمنی و امنیت دریایی و کاهش تقلبهای دریایی تعریف شده است

ایستگـــاه آخـــر

یادداشــت

نقطهقوتاستراتژیکایراندربرابراقداماتلندنوواشنگتن
 -1اقــدام انگلیــس در
عباس آخوندی
توقیــف کشــتیای کــه
استادیار دانشگاه تهران محموله متعلق بــه ایران را
حمل میکرد ،خاف قانون
و مقررات دریانوردی و بیشتر در قالب یک نمایش خوشرقصی انگلیس
برای ترامپ صورت گرفت .او میگوید که در اجرای تحریم اتحادیه اروپا
دستبهاینکارزدهاست.حالآنکهباوجودگذشتچندینسالازتصمیم
اتحادیه اروپا در اینباره ،هیچیک از کشــورهای عضو آن را تاکنون اجرا
نکردهاند و اکنون انگلیس رندانه در آستانه خروج از اتحادیه به فکر اجرای
آن افتاده اســت .افزون براین تصمیمهای یکجانبه فاقد ارزش حقوقی
بینالمللی است .به هر روی ،هرچند ،غرب در مفهوم کلیِ خود به دلیل
موقعیت سیاســی متعارضی که با ایران دارد ،با ایران همراهی نداشت،
ولی اقدام بریتانیا را نیز تحسین نکرد .بقیه کشورهای جهان حتی جانب
احتیاط بیشتری گرفتند -۲ .هرچند دستگاه اداری انگلیس در مرحله
تصمیمسازی مستقل از دولت مســتقر در این کشور عمل میکند ،ولی
تصمیمگیری برعهده دولت مستقر اســت .دولت در وضعیت فعلی در
انگلیس در حضیض ضعف خود قرار دارد و نمیتواند هیچ تصمیم جدی
بگیرد .حتی با فرض آنکه یکی از دو کاندیدای حزب محافظهکار به قدرت
برسند ،در شرایطی که اقدام پیشین آنان فاقد وجاهت قانونی بینالمللی
بوده و همچنین موقعیت ازهمپاشــیدگی درونحزبیشان ،هیچکدام
در وضعیتی نیســتند که بتوانند تصمیم پرریسکی بگیرند .از همینرو،
همچنانکهجرمیهانت،وزیرامورخارجهانگلیساعامداشته،مجبورند
که زمان بخرند و به اقدامهای دیپلماتیک تن دهند -۳ .بوریس جانسون
که بهگفته رسانهها احتمال به قدرت رسیدنش در هفته آتی بیشتر است،

نماد یک انگلیســی نوعی اســت .پُرگو ،رِند و متمایل به تحمیل هزینه
تصمیمهای خود به دیگری است .لیکن ،اینبار کمتر کسی حاضر است
هزینه اقدامهای انگلیس را بپردازد .آمریکا ،آشکارا میگوید که هر کس
در منطقه کشتی در حال تردد دارد ،خود هزینه دفاع از مال خود را بپردازد.
با توجه به تمایل رسمی انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا ،این اتحادیه نیز
حاضر نیست که هزینههای مخاطراتی که انگلیس خلق میکند بپردازد.
امارات هم بهخوبی متوجه شده که در این بازی ،نگاه آمریکا و متحدانش
به وی ،در نقش یک گاو شیرده اســت که باید دوشیده شود و در صورت
وقوع حادثهای اولین کشوری اســت که صدها بلکه حتی تا هزارمیلیارد
دار صدمه خواهد دید .بنابراین تا حدودی پا پس کشیده است -۴ .نقطه
قوت استراتژیک ایران که به صورت مستقل و قدرتمند عمل میکند ،در
این موقعیت ناشی از دو واقعیت است .یکی قدرت نظامی و درک درست از
موقعیت خود و دیگر بازیگران منطقهای و دیگری اقدام در چارچوب قانون
ومقرراتبینالمللیاست.صورتمسالهایناستکهاینکشتیانگلیسی
با یک کشتی صیادی در آبهای تحتمسئولیت ایران تصادم میکند و با
بیتوجهی از کنار آن عبور میکند و اکنون با دستور مقام قضائی در توقیف
اســت .البته این موضوع باید به صورت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
لیکن،نکتهمهم اعمالقانوندریاهاازسویایراناست.هرچند،طرفداران
نظریهنظمجهانیمبتنیبرزور؛واقعگرایان،تنهابهزورتکیهمیکنند،ولی
حتی ترامپ که سمبل این نظریه است ،نتوانست اصل حداقل مشروعیت
بینالمللی اقدامهای خود را بهطور کامــل نادیده بگیرد .از یاد نبریم که
هنوز اقدام از مجرای دولت و وزارت امو ِر خارجه ،پایبندی به برجام و عمل
در چارچوب آن و رفع موانع  FATFامکان عمل گستردهتری را فراروی
ایران قرار میدهد و راهکار است.

پرچم نیمه برافراشته آژانس بینالمللی اتمی

یوکیاآمانودرگذشت

مقامات ایرانی درگذشت آمانو را تسلیت گفتند

رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی درگذشت .در یادداشت آژانس انرژی
اتمی به کشــورهای عضو آمده اســت :یوکیا آمانو ،رئیسآژانــس بینالمللی
انرژی اتمی در سن  ۷۲سالگی درگذشــت .در این یادداشت آمده است :آژانس
بینالمللی انرژی اتمی با تاسف خبر درگذشت یوکیا آمانو ،رئیس این آژانس را
اعام میدارد .پیش از این اعام شــده بود که آمانو به دلیل بیماری خواهان
کنارهگیری از سمتش در آژانس بینالمللی انرژی اتمی شده بود .در بیانیه
آژانس درباره فوت آمانو آمده است« :طی یک دهه گذشته آژانس با حمایت
اعضا و پشــتکار کارکنان به نتایج ملموسی برای رسیدن به هدف اتم برای
صلح و توسعه دست یافته است» .پرچم آژانس بر فراز ساختمان اصلی این
سازمان برای بزرگداشت آمانو به حالت نیمهافراشته در آمده است .آمانو
قرار بود در ماه مارس سال جاری میادی به دلیل بیماری از
سمت خود کنار برود .این در حالی است که دوره چهار ساله
سوم او در این مقام در نوامبر سال  ۲۰۲1به پایان میرسید.
از رافائل گروســی ،نماینده آرژانتین در آژانس و همین
طور کرنل فیروتا ،رئیس دفتر رومانیایی آمانو به عنوان
نامزدهای جانشینی او نام برده میشود .آمانو پنجمین
مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سال  ۲۰۰۹پس
از محمد البرادعی عهدهدار این پســت شــد .وی که
فارغالتحصیل دانشــکده حقوق دانشگاه توکیو بود،
از سال  1۹۷۲در وزارت امورخارجه ژاپن مشغول به
کار شد .در ماه آوریل  ۲۰۰1در مقام نماینده ژاپن با

عنوان کارشناس دولتی در هیات سازمان ملل متحد در زمینه مسائل موشکی
منصوب و درست سه ماه بعد از آن وارد گروه متخصصان سازمان ملل در زمینه
مطالعات منع گسترش و خلع ساح هستهای شد .وی در سفارتخانههای ژاپن
در ویتنام ،واشنگتن و بروکسل نیز حضور داشت و همچنین یکی از اعضای هیات
اعزامی ژاپن به کنفرانس خلع ساح هستهای در ژنو بود.
تسلیت مسئوان ایرانی
وزارتامورخارجهجمهوریاسامیایرانباابرازتاسفازدرگذشتیوکیاآمانو،
مدیرکل فقید آژانس بینالمللی انرژی اتمی و با تمجید از فعالیتهای حرفهای
ایشان مراتب همدردی خود را با دولت و ملت ژاپن ،خانواده و همکاران ایشان ابراز
داشت .وزارت خارجه در بیانیهای تاکید کرد :آقای آمانو در پیگیری حرفهای
و بیطرفانه موضوعات و مســائل خلع ساح در دوران فعالیت خود
در آژانس ،نقش برجسته و تاثیرگذاری در کمک به ارتقای صلح
و امنیت بینالمللی ایفا کردند ، .محمدجــواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ایران نوشت« :از شــنیدن خبر درگذشت نابهنگام یوکیا
آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،غمگین هستم .فکر و
دعایماباعزیزانویاست.غریقآرامشباشد.ایشانازهمانابتدا،
حامیسرسختبرجامبودوماانتظارداریمکهجانشین
ایشان نیز همین مسیر را دنبال کند» .سیدعباس
عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه کشورمان
نیز نوشت« :از درگذشــت آمانو عمیقا متاثر شدم.
ما همکاری نزدیکی با یکدیگر داشــتیم .من کار
حرفهای و متبحرانه او را به عنوان مدیرکل آژانس
مورد ستایش قرار میدهم که به بسته شدن کامل
پرونده موســوم به ( PMDابعاد نظامی احتمالی
برنامه هستهای ایران) و  15گزارش متوالی آژانس
در تایید پایبندی کامل ایران به برجام منجر شد.
روحش در آرامش الهی باشد».
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جامعـه
کوتاهاجتماعی

حریقدرکمینالهزار

فارس :عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت تغییر کاربری
مناســب برای مکانهای تاریخی گفت :الهزار تبدیل به انبارهای
لوازم برقی شده و اگر یکی از آنها طعمه حریق شود ،نیمی از این محل
تاریخی نابود خواهد شد .حســن خلیلآبادی افزود :در این محل
خانه ،سینما و تئاترهای تاریخی وجود دارد و انبار10تنی لوازم برقی
دراینمحدودهزیاداست.اودربارهتغییرکاربریدرمیدانحسنآباد،
اظهار کرد :اینکه گفته میشود این میدان تبدیل به مهمانپذیر شود
بهدلیلاینکهکنترلافرادممکننیستوترددزیادمیشود،میتواند
آسیبزا برای این اثر تاریخی باشد و پیشنهاد مناسبی نیست.

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

سال سوم
شماره 498

نایبرئیسفدراسیونفوتبالدرگفتوگوبا«آرمانملی»:

درهایاستادیومرویبانوانبازمیشود
آرمان ملی  -وحید استرون :معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در سفر خود به قزوین از وعده دولت برای ورود زنان به
ورزشگاه توسط وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت :این موضوع در حال پیگیری است .معصومه ابتکار همچنین به ایجاد سازوکارها
و زیرساختهای برای ورود زنان به ورزشگاه اشاره کرد و افزود« :تاکنون نیز زنان در چندین مسابقه ورزشی در کنار مردان حضور
داشتهاند وخوشبختانه در طول مسابقات مشکل خاصی به وجود نیامده است ،برای توسعه این موضوع اقدامات ازم در حال پیگیری
است» .ظاهرا این بار دولت و فدراسیون فوتبال قصد دارد درهای استادیومها را بنا به درخواست و نامه رئیس فیفا باز کند.

توزیعسوختدر 9استانمرزی

آرمانملی:وزیر کشور گفت :سوخت در 9استان مرزی که در
شرقوغرب کشور واقع هستند ،با هماهنگی وزارت نفت در اختیار
تعاونیها و مســئوان منطقه قرار میگیرد و آنها با قیمتهای
مناســب این ســوخت را به طرف مرز صادر میکنند .رحمانی
فضلی خاطر نشــان کرد :از محل درآمدهای این ســوختها در
جهت پرداخت کمکهای نقدی به مردم این مناطق تا شعاع 20
کیلومتری و هم تقویت زیرساخت ها مدارس و در برخی مناطق
حتی توزیع شــیر برای دانش آموزان از این محل اختصاص داده
شود .وزیر کشور در ادامه به پرداخت حقالکشف به مرزبانان در
صورت تایید رئیسجمهوری نیز خبر داد.

مدارسروستاهاهوشمندمیشوند

تســنیم :سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش گفت :در
تفاهمنامه با وزارت ارتباطات ،مدارس شهرهای زیر 20هزار نفر و
حاشیه شهرها و روستاها هوشمند میشوند .سید جواد حسینی
ادامه داد :اکنون 22درصد مدارس ما هوشمند هستند و 77هزار
مدرســه ما به نوعی به خدمات اینترنتی متصلاند ولی باید این
تعداد افزایش یابد12 .هزار محتوای آموزشی هوشمند را تولید
کردهایم .بیشاز122هزار کاس درس ما هوشمندسازی شدهاند
و تخته هوشمند در کاسها وجود دارد ،البته نرخ برخورداری از
امکانات فناورانه در کشور متفاوت است.

منعواگذاریداروخانههادردفترخانهها

آرمان ملی :رئیس سازمان غذا و دارو در متن نامهای به رئیس
کانونسردفترانگفت:قبلازانعقادهرگونهقراردادمابینموسس
داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد ،از دانشگاه
علوم پزشکی مربوطه استعام شود .در متن نامه دکتر محمدرضا
شانهساز آمده است :طبق گزارشات واصله ،تعدادی از موسسین
داروخانههای کشور ،بدون اطاع دانشگاه علوم پزشکی ذیربط
و قبل از تایید صاحیت کمیســیون قانونی ماده  ،20به اشکال
متفاوت اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اســناد رســمی به
افراد غیرمینمایند که این موضــوع مغایر با ماده  3قانون مربوط
به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب
 1334/3/29بــوده و باید پرونده فــرد واگذارکننده غیرقانونی
پروانه ،به مراجع ذیصاح قضائی ارجاع شود.

انتقادپلیسازصداوسیما

ایسنا :رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مطالبه مبالغ
گزاف صدا و سیما برای فرهنگســازی در حوزه ترافیک خبر داد
و از آن انتقاد کرد .سردار ســید کمال هادیانفر اظهار کرد :همه
دستگاهها در حوزه ترافیک باید فرهنگسازی کنند تا بتوانیم آمار
حوادث و جانباختگان حوادث ترافیکی را کاهش دهیم  .بهدنبال
این هستیم تا در تفاهمنامهای  ،صدا و سیما اقدام به فرهنگسازی و
تولید برنامههایی در حوزه تغییر رفتار رانندگی کند اما خواهش ما
این است که این سازمان از ما مطالبات ریالی نداشته باشد.

جلوگیریازخروجآبهایمرزی

آرمان ملی :رئیس فراکسیون مرزنشــینان مجلس گفت:
حل مشــکات کولهبران و جلوگیری از خروج آبهای مرزی و
اعتبارات مصرفی آن در دستور کار فراکسیون مرزنشینان است.
جلیل رحیمی جهان آبادی افزود :تاشهایی برای مشــکات
کولهبراندرکمیسیونتلفیقبرایکاهشعوارضخروجیخروج
مرزنشینان ،تاش برای افزایش اعتبار مناطق مرزی در حوزههای
عمرانیواختصاصبودجهبیشتریبهشهرهایمرزیتنهابخشی
از فعالیتهای فراکسیون مرزنشینان بوده است.

مراتعایامخاکسترشد

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

کودکانکاردوبارهبهخیابانبازمیگردند

مهر :عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
گفت :ســاماندهی کودکان کار و خیابان با قوه قهریه امکانپذیر
نیســت زیرا پس از جمع کردن این کودکان مجــددا ًبه خیابان
بازمیگردند .حســن خلیلآبادی افزود :وجود کــودکان کار از
پدیدههای اجتماعی اســت که با قوه قهریه و برخورد فیزیکی از
بین نمیرود .درباره کودکان کار نباید صورت مساله را پاک کرد.
ساماندهی کودکان کار و خیابان از وظایف سازمان بهزیستی است
و جزو وظایف شــهرداری تهران نیست که مداخله کند .سازمان
بهزیستی باید این کودکان را از طریق برنامهریزی ساماندهی کند
و شهرداری تهران درخصوص کودکان کار و خیابان فقط میتواند
فضایی را برای پناه دادن تهیه کند.

تبکریمهکنگوریشهکننمیشود

آرمان ملی :معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دام
از ابتای  ۶1نفر به بیماری تب کریمه کنگو و مرگ  5تن بر اثر این
بیماری خبر داد .کریم امیری گفت 5 :مورد فوتی در  3استان رخ داد
که  3فوتی در سیستان و بلوچستان 1 ،فوتی در اردبیل و  1فوتی هم
در استان گیان ثبت شده است .این بیماری در اندام کنهها دوام پیدا
میکند و از آنجا که کنهها را نمیشود کاما از بین برد ،نه در ایران و نه
در هیچجای دنیا چنین شرایطی فراهم نمیشود .بنابراین بقای این
بیماری در هر کشوری که به آن مبتا شود ،باقی میماند.

در سال گذشته درهای استادیوم آزادی در چند
بازیبینالمللیهمچونبازیدوستانهایرانوبولیوی
وبازیپرسپولیسوکاشیمادرفینالجامباشگاههای
آسیا به روی بانوان باز شد .اما این امر با مشکاتی نیز
همراه بود و بانوان از انتخاب گزینش تماشاگران زن
گایه داشتند .شــاید نامه جیانی اینفانتینو (رئیس
فیفا) به فدراسیون فوتبال ایران و خطر تعلیق فوتبال
ایران،باعثشدهکهمسئوانبیشازهرزماندیگری
برای حضور بانوان در استادیومها برنامه ریزی انجام
دهند .ظاهرا قرار است بانوان برای بازیهای مقدماتی
جام جهانی  2022در استادیوم آزادی حضور داشته
باشــند .البته فیفا هم از موافقت فدراسیون فوتبال
ایران برای حضور بانوان در ورزشــگاهها خبر داده و
خواستار این است که این مساله قبل از بازی اول ایران
در انتخابی جام جهانی در ورزشــگاه آزادی که برابر
کامبوج است حل و فصل شود.
امکان حضور بانوان مهیا شده است
بااینحالنایبرئیسفدراسیونفوتبالبه«آرمان
ملی» میگوید :امکان حضور بانوان در مسابقات تیم
ملی در مقدماتی جام جهانی مهیا شده و همانطور
که آقای تاج قول حضور خانوادهها را در ورزشگاهها
دادهاند ،مجموعــه تصمیم گیری در فدراســیون
بهدنبال این هســتند تا امکان حضــور خانوادهها را
در اســتادیومها برای این بازیهــا مهیا کنند .قطعا
امکانات در اســتادیومها باید در شــأن زنان ما باشد
و همه دستگاهها باید برای رســیدن به این هدف به
فدراسیون کمک کنند تا شــرایط ازم برای حضور
بانوان در بازیهای تیم ملی فراهم شود .لیا صوفی

زاده در ادامه خاطرنشــان میکند :حضور بانوان در
استادیوم آزادی از سالهای قبل آغاز شده و مطالباتی
به حق از سوی قشر بانوان در این رابطه مطرح میشد،
ولی بسترهای حضور آنها مناسب نبود .خوشبختانه
این فرصت حاا به وجود آمده و بهزودی شاهد حضور
پرشورخانوادههادراستادیومهاخواهیمبود.درکنگره
فیفا که با حضور تمامی کنفدراسیونهای جهان در
پاریس برگزار شــد به نگاه برابر و متوازن نســبت به
فوتبال زنان و مردان تاکید شد و مباحث بسیار مثبتی
در این رابطه مطرح گردید .نگاه کلی در این کنگره به
این سمت بود که درآمدهای اقتصادی ،پشتیبانی و
برگزاری رویدادها بین جنسیتها وجود نداشته باشد
و کشور ما نیز این موضوع را قبول کرد و در حال حاضر
به این سمت در حال حرکت هستیم .او درباره خطر
تعلیق فوتبال ایران از ســوی فیفا نیز میگوید :فعا
این موضوع مطرح نیســت و ما خود را برای پذیرایی
از خانوادهها در مسابقات مقدماتی جام جهانی و در
اســتادیوم آزادی آماده میکنیم .بعد از ارســال آن
نامه از سوی رئیس فیفا هنوز مسابقهای بدون حضور
بانوان برگزار نشده که ما را بخواهند تعلیق کنند .ما در
بازی دوستانه ایران و بولیوی و پرسپولیس -کاشیما
شاهد حضور پرشور بانوان و خانوادهها در استادیوم
بودهایم ،اما هنوز مشخص نیست که چه سهمیهای
برای زنان در نظر گرفته خواهد شــد .شاید بر اساس
استانداردهای بلیت فروشــی این امر صورت بگیرد
یا اینکه سهمیه برابر برای زنان و مردان در ورزشگاه
در نظر گرفته شــود ،اینها را کمیتههــای مربوطه
فدراسیون تعیین خواهند کرد.

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

«آرمانملی»ازافزایششرطبندیوقمارآناینگزارشمیدهد

سایهجرمبرسرسایتهایشرطبندی

آرمان ملی -رهــا معیری:
سالهاست که با گســترش فضای
مجازی ،سایتهای شــرطبندی و
قمار آناین به یک معضل اجتماعی
تبدیل شــده و در جایی که بسیاری
از جوانــان در آرزوی یــک شــبه
پولدار شدن هســتند ،این سایتها،
طرفداران بسیاری پیدا کرده است.
شــرکت  ،Betfairبزرگتریــن
شرط بندیهای آناین را در جهان
برگــزار میکند و بر اســاس برآورد
این شرکت ،شرط بندها 5.5میلیارد
دار برای مســابقات جــام جهانی
سال گذشــته هزینه کردند .چندی
پیش پیام صادقیان بازیکن اســبق
تیم پرســپولیس در سن 27سالگی
تصمیم گرفت به جــای فوتبال یک
سایت شرطبندی را در کشور ترکیه
راهانــدازی کنــد .همچنین کمیته
اخــاق فدراســیون فوتبــال پس
از بررســی پرونــده دیدارهای لیگ
دسته اول که بیشترین شرطبندی
در آن صورت میگیرد به جزئیاتی از
حضوریکفوتبالیستدرشرطبندی
نتایج چند دیدار رســیده که طی آن
مبالغمیلیاردیجابهجاشدهاست.
اعامشمارهحسابپیرمرد
روستایی
طبــق آمــار فعالیتهــای این
سایتها هر روز در کشــور افزایش
پیدا میکند و بــه گفته پلیس فتا در
سال گذشــته بیش از  300حساب
مرتبط با حدود  100ســایت قمار و
شرطبندیمسدودشد.محسنیکی
از افرادی است که سال گذشته حدود
18میلیونتومانپولراازاینطریقاز
دست دارد .او در رابطه با فعالیتهای
اینسایتهایشرطبندیبه«آرمان
ملی» میگوید :شرطبندی فوتبال
اعتیادآور اســت و یک سال مشغول
پیش بینی و شرطبندی در مسابقات

فوتبال بودم .در ابتــدا باید از طریق
صرافیها 50تا 70دار را به شــماره
حســابی که اعام کرده بودند ،واریز
میکردیم تا بتوانیــم به پیش بینی
مســابقات بپردازیم .اما بعد از مدتی
به ما شــماره حســاب داخلی اعام
کردند و ما هــر  10روز یکبار حدود
500هزار تومان به آن حســاب واریز
میکردیم ،روزهای اول پول کمتری
برایشرطبندیمیدادموکمترخطر
میکردم ،اما هر چقدر که گذشــت
دل و جرأت پیــدا کــردم و به امید
اینکه پولهای بیشتری ببرم ،مبالغ
بیشتریراشرطبندیمیکردم.
او در ادامه میگوید :روند فعالیت
ســایتهای شــرطبندی بــه این
صورت اســت که چند کارشناس
استخدام میشوند و برای بازیهای
مختلفدرصدشانسبرایبردوباخت
تیمها را مشخص میکنند .آنوقت
با توجه بــه تعیین این شــانسها،
درصدهای مختلفــی برای کاربران

مشخص میشــود .برای مثال برای
بازی دو تیم رئال مادرید و آاوس که
شانس برد تیم رئال را بسیار محتمل
میدانند به اینگونه امکان شــرط
بندیرابرایکاربراندرنظرمیگیرند
که اگر تیم رئــال مادرید برنده بازی
شد ،شما به ازای یکمیلیون تومان
که شرط بندی میکنید 7درصد آن
یعنی  70هزارتومان برنده خواهید
شد .اگر دو تیم مساوی کنند شما 5
برابر این عدد یعنی 5میلیون تومان
برنده خواهید شد و اگر تیم آاوس
برنده شود شــما 12برابر این پول را
برندهخواهیدشد.
شرطبندیجرموحراماست
همانطــور کــه گفتــه شــد
شــرطبندی در کشــور ما جرم به
حســاب میآید و روز گذشته (31
تیر)دادستانکلکشوربخشنامهای
مبنی بر ایجاد وحــدت رویه درباره
ســایتهای قمار یا شــرطبندی
در فضــای مجــازی را خطــاب به

دادستانهای سراســر کشور اباغ
کرد .یک جامعهشناس و پژوهشگر
اجتماعــی نیز در رابطــه با گرایش
بیــش از انــدازه جوانــان بــه این
سایتهای شــرطبندی به «آرمان
ملی» میگوید :چنــد عامل در این
رابطهبسیارتعیینکننداست،اولین
موضوعبیکاریجوانانوالبتهآرزوی
یکشبه ره صدســاله رفتن ،است.
خیلیازآنهامیخواهندبدونزحمت
پولدار شــوند و به راحتی در دام این
ســایتها که بهصورت حرفهای و با
اتاق فکرهای فکر ،اداره میشــوند،
میافتند .این یک واقعیت است که
جامعه ما از فضیلت کار فاصله گرفته
و برای تامین آینده خــود بهدنبال
راههایی با کمترین زحمت اســت.
ضمن اینکه میدانــد این عضویت
در وبســایتهای شــرطبندی
معموا به نفع گردانندگان و مدیران
آنهاســت ودرصد کوچکی به اعضا
میرسد.ســعید علیزاده با اشاره به
اینکه همیشــه قمار و شرطبندی
یک موضوع بسیار اعتیاد آور است،
میافزاید :گذران اوقات فراغت یکی
دیگرازعواملترویجاینسایتهاست.
عدهایبرایگذرانجذاباوقاتفراغت
خود به چنین سمتی میروند و برای
اینگذراننیزهزینهایانجاممیدهند
وامیدوارهستندکهاینهزینهبرگردد
و به ســودی هم برســد .این موضوع
شرطبندی همچنین نشان میدهد
که امکان برونریزی هیجانات برای
جامعه جوان کشور وجود ندارد و ما به
شیوهمناسبایننیازراپاسخنگفتیم.
عاملدیگریکهدراینزمینهمیشود
مطرح کرد ،این است که کنترلهایی
روی شــکلگیری این گروهها برای
خالیکردن جیب افراد وجود ندارد و
اینقدرکهدرگیرمسائلفرعیشدیم،
بهمسائلاصلیتوجهنشدهاست.
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فروش نوزاد ،آسیب
پنهانجامعه

عضو شورای شهر تهران گفت:
آمار دقیقی از تخلف کودک و نوزاد
فروشیدرپایتختوجودندارد،چرا
کهاینمعضلجزآسیبهایپنهان
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،الهام فخــاری گفت :نوزاد و
کودک فروشی یک آسیب پنهان
است و شرایط اقتصادی و مسائلی از
این دست میتواند در شکلگیری و
گسترش این معضل نقش بسزایی
ایفا کند ،اما تأکید میکنم آماری
در این باره احصا نشــده اســت .او
با تاکید بر اینکه اولویت شــورای
شهر مدیریت شهری است ،گفت:
کمیته اجتماعی شــورای شــهر
تهران اولویتهــای کاری خود را
دارد که بخش مهمی از آن مدیریت
شــهری اســت و در بحث آسیب
شناســی بافتهای شــهری باید
با نگاه وســیعتری به عنوان فعال
اجتماعی توجه کرد.

ثبتجهانیدومین
دیوار بزرگ جهان
در گرگان

پیشدبستانی

از مسئوان آموزش و پرورش تقاضا داریم
که دقیــق بگویند برای هــر مقطع تحصیلی
چقدر به مــدارس دولتی بایــد واریز کنیم.
چون در هر مدرســه که میروی یک مبلغ را
میگویند .مسئوان باید از طریق صداوسیما
اطاعرسانی کنند.
اسدی از تهران

اوقاتفراغت

بهترین مکان براي گــذران اوقات فراغت
جوانانونوجواناناستفادهازباشگاههایورزشي
اســت اما هر روز به دلیل نامعلومي قیمت این
اماکن افزایش ميیابد .بهتر است براي سهولت
اســتفاده جوانان از امکانات ورزشــي نظارت
بیشتريازسويمسئوانذيربطصورتگیرد
تا شاهد افزایش قیمت خودسرانه مسئوان این
باشگاه ها نباشیم.
یک شهروند از تهران

قلیان

چرا مسئوان قلیانها و مکانهایی که در آنها قلیان
میکشند را جمعآوری نمیکنند .مگر نه اینکه
قلیان از سیگار مضرتر است ،از مسئوان تقاضا
داریم که فکری به حال این اماکن بکنند.
اکرمی از تهران

چاههایغیرمجاز

چاههــای غیرمجازی که بــرای آبیاری و پر
کردن استخر در بعضی از خانههای شهر تهران
زده میشود واقعا باعث تاسف است .از مسئوان
شرکت آب و فاضاب تقاضا داریم که نسبت به
این موضوع رسیدگی کنند.
سعیدی از تهران

زندگیدشوار

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

پدیدهماشینخوابی
در تهران

معاون حمل و نقــل و ترافیک
شــهرداری تهران با بیان اینکه ما
با پدیده ماشــین خوابی در تهران
مواجه هســتیم اظهار کــرد :ما
جوانانی را میبینیــم که با کمک
یکدیگر ماشین خریده و محاتی
را به عنوان پاتــوق و گعده در نظر
گرفته و ماشــین خوابی میکنند.
به گزارش ایســنا ،محســن پور
ســید آقایی افزود :تهران بهشت
بیقانونی اســت و باید نظارتها
ر ا افزایــش دهیم .ایــن جوانان از
شهرهای دیگر به دلیل نبود شغل
به تهران میآینــد و میبینیم که
محات تهران بین آنها تقســیم
شده اســت و بچههای یک استان
در یک محله و استانهای دیگر در
محات دیگر جمع میشوند و در
خودروهایشان میخوابند.

شرایط زندگي واقعا سخت و دشوار شده است.
به عنوان حقوق بگیر جامعه در پرداخت به موقع
اجاره خانه ،پرداخت ودیعه آن و خرید مایحتاج
ضروري عاجز شــدهام .لطفا افرادي که در رأس
امور هستند من را راهنمایي کنند که با این حقوق
ماهیانه چگونه زندگي کنم؟
یک شهروند از تهران

جوابیهسازماناتوبوسرانی

پیرو درج مطلبــی در تاریخ  98/4/17تحت
عنوان«اتوبوسرانی»بهاطاعمیرساند:خاموش
نمودن دســتگاه کارتخوان توســط راننده در
خط( 359میدان راهآهن-میــدان هفتم تیر)
و اخذ وجه نقد از مســافران اعام میدارد :این
شرکت جهت آگاهی مسافران محترم ،از طریق
نصب برچسب در اتوبوسها با عنوان در صورت
خرابی دستگاه کارتخوان سفر رایگان است اقدام
نموده ،لذا شهروندان محترم میتوانند مراتب را
با ذکر اطاعات کامل اعم از شماره اتوبوس ،زمان
و خط مورد نظر به سامانه 1888اعام تا پیگیری
ازم صورت پذیرد.
محمدرضارضاییمنش
مشاورفرهنگیواجتماعیمدیرعامل
و مدیر روابط عمومی
پیرو درج مطلبــی در تاریــخ 98/4/1تحت
عنوان«خطــوط مترو و بیآرتی برای ســربازان
رایگان اعام شود» به اطاع میرساند :با عنایت
به تعیین نرخ کرایه توســط شورای اسامی شهر
تهران و لزوم تصمیمگیری در مورد ارائه تسهیات
حمل و نقلی از سوی آن شورا لذا اقدامی از طریق
این شرکت مقدور نیست.
محمدرضارضاییمنش
مشاورفرهنگیواجتماعیمدیرعامل
و مدیر روابط عمومی

نکــته

توزیع متادون
در میان معتادان تقلبی

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

گــزارش

«آرمان ملی» گزارش میدهد

بهخطرافتادنسامتافراد
باکاهشقیمتموادمخدر

کاهش قیمت مواد مخدر ،افزایش آمار
معتادان را در پی دارد
آرمانملیـسرویساجتماعی:متاسفانه
طی سالهای گذشته شاهد کاهش چشمگیر
قیمت مواد مخدر هســتیم که خــود میتواند
پیامدهای منفی بسزایی را بهدنبال داشته باشد،
چراکه بنا به اظهارنظر کارشناسان پایین بودن
قیمت مواد مخدر میتواند عاملی برای افزایش
آمار معتادان در جامعه باشد.
گفتنی اســت بنا به تحقیقات صورتگرفته
هرگاه قیمــت یکی از انواع مواد مخــدر در بازار
کاهش یابد بهیقین آمار استفاده از آن نیز بهطرز
قابل توجهی افزایش پیــدا میکند که این خود
میتواند یکی از مهمتریــن دایل افزایش آمار
معتادان در جامعه باشد ،بهگونهای که متاسفانه
حتی در برخی از اوقات شــاهد این مهم بودهایم
که برخــی از نوجوانان و جوانان بــرای ارضای
حس کنجکاوی خود و تنها به دلیل پایینبودن
قیمت مواد مخدر و دسترسی آسان آن اقدام به
مصرف مواد مخدر کردهاند که این خود میتواند
زمینهساز اعتیاد بسیاری از نوجوانان و یا جوانان
شود.
افزایش گرایش به اســتفاده از مواد
مخدرصنعتی
بهطور کلی باید در نظر داشــت که در سایه
افزایش بیرویــه قیمت مواد مخدر ســنتی و
در مقابل کاهش چشــمگیر قیمت مواد مخدر
صنعتی شاهد گرایش هرچه بیشتر افراد نسبت
بهمصرفموادمخدرصنعتیهستیمکهاینخود
میتواند تبعات منفی گستردهای را نیز بهدنبال
داشته باشد ،چراکه براســاس آمار منتشرشده
میزان مرگومیر ناشی از استفاده از مواد مخدر
صنعتی به نسبت استفاده از مواد مخدر سنتی
بسیار باا و قابل توجه اســت که این خود جای
بسی درنگ دارد .به عبارت سادهتر هرگاه در بازار
شــاهد پایینآمدن قیمت مواد مخدر صنعتی
باشــیم بهیقین میتوان انتظار داشت که آمار
مرگومیر و یا افراد اســتفادهکننده نیز بهطرز
عجیبی افزایش یابد.
کاهش قیمت عامل توزیع گسترده
مواد مخدر
بنابهنظرکارشناسانموادمخدرباپایینآمدن
قیمت مواد مخدر صنعتی شاهد توزیع گسترده
آن در میان نوجوانان و دیگر افراد جامعه هستیم،
هرچند در این فرصت باید یادآور شــد که یکی
از مهمترین اهداف کاهــش قیمت مواد مخدر
را میتــوان جذب هرچــه بیشــتر نوجوانان و
جوانان به اســتفاده از مواد مخــدر عنوان کرد،
چراکه جامعهشناســان معتقد هستند که این
اســتراتژی محصول جنگ نرم اســت و هدف
اصلی دشــمن افزایش آمار معتادان در جامعه
است .امروزه متاسفانه به دلیل افزایش تبلیغات
غیرواقعی در شــبکههای اجتماعــی مبنی بر
اینکه برخی از مواد مخــدر رایج در جامعه مانند
«گل» اعتیادآور نیست ،شــاهد گرایش هرچه
بیشتر برخی نوجوانان ،جوانان و بزرگساان به
مصرف آن هستیم ،در حالیکه طبق تحقیقات
به عمل آمده این ماده مخدر نیز مانند دیگر مواد
مخدر اعتیادآور است و حتی میتواند پیامدهای
منفی بســیار بیشــتری را نیز به دنبال داشته
باشد .بنابراین رواج بیش از اندازه تبلیغات سوء
درباره عدماعتیادآوربودن برخی از مواد مخدر و
همچنین دسترسی آسان و قیمت پایین آن نیز
تاثیر بسزایی در افزایش اعتیاد در میان نوجوانان
داشته اســت ،بهگونهای که متاســفانه امروزه
مصرف «گل» بهراحتی در میان خانوادهها رواج
یافته اســت که این خود میتواند آســیبهای
اجتماعی گسترده را نیز به دنبال داشته باشد.
تقلبیبودن مواد مخدر ارزانقیمت
یکی از دایل کاهش قیمت چشمگیر مواد
مخدر را میتوان تقلبیبــودن آن عنوان کرد،
چراکه براساس تحقیقات صورتگرفته بسیاری
از مواد مخدر ارزانقیمتتقلبی و ازکیفیت بسیار
پایینی برخوردار هســتند که این خود میتواند
تاثیر بســزایی در ســامت افراد داشته باشد ـ
هرچند باید عنوان کرد کــه مصرف مواد مخدر
خود از اساس ویرانگر است ـ بهگونهای که طبق
آمار موجود بسیاری از افراد به دلیل استفاده از این
نوع مواد مخدر جان و یا سامتی خود را از دست
دادهاند که این خود میتواند زنگ خطری جدی
برای سامت جامعه محسوب شــود .بنابراین
بهراحتی میتوان این ادعا را داشت که ارزانشدن
مواد مخدر خود میتواند حامل پیامهای منفی
بسیاری باشد.
افزایــش تعــداد ابراتوارهــا در
کشورهایهمسایهشرقی
پرواضح اســت که یکی از مهمترین دایل
کاهش چشــمگیر قیمت مواد اعتیــادآور را
میتوان افزایش تعداد ابراتوارها در کشورهای
همســایه شــرقی عنوان کرد .بنا به اظهارنظر
مسئوان امروزه شــاهد افزایش بیرویه تعداد
ابراتوارهــای تولید مواد مخــدر صنعتی در
کشــورهای همســایه هســتیم که این خود
میتواند تاثیر بسزایی در پایینآمدن قیمت آنها
داشته باشــد .هرچند در این مجال باید یادآور
شد که به دلیل افزایش میزان تولید و همچنین
قاچاق آن متاسفانه در برخی از موارد نادر خود
عوامل تاثیرگذار در پایینآمدن قیمت برخی از
مواد افیونی محسوب میشود.
در پایــان باید خاطر نشــان کرد کــه انجام
فرهنگسازیهای مناســب ،ارائه آموزشهای
ازم و همچنین نظارت هرچه بیشتر خانوادهها
تاثیر بسزایی در بیتاثیرشدن کاهش قیمت مواد
مخدر در افزایش میــزان مصرف آن و همچنین
باارفتن آمار معتادان خواهد داشت.
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«آرمان ملی» بررسی میکند
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تازمانیکهبیکاری،فقرومهاجرتدرجامعههستنمیتوانپدیدهکودکانکارراساماندهیکرد
آرمانملی-وحیداسترون:هنوزآماردقیقیازتعدادکودکانکاردرکشوروجودندارد،امابرخیازکارشناسانتعداداینکودکانرابین 5تا7میلیونبرآوردمیکنند.کودکانکار
وخیابانمحصولفقرجامعههستندوبسیاریازآنهابرایسیرکردنشکمخودیاخانوادهشانکهاکثرآنهاازشهرهایداخلیاکشورهایهمسایهبهکانشهرهایایرانمهاجرت
کردهاند،میزونیمکتمدارسرارهامیکنندوراهیبهجزءخیابانوکارطاقتفرسادرکارگاههاندارند.دراینبینبسیاریازآنهاآیندهمناسبیدرانتظارشاننیستوازکودکیدر
معرضانواعآسیبهایاجتماعیقراردارند.درچنددههگذشتهدولت،مخصوصاسازمانبهزیستیدرتاشبودهکهاینکودکانرابهنوعیسازماندهیکندوازتبعاتاجتماعیآن
درجامعهبکاهد،اماهرباراینطرحهاباشکستمواجهشدهاست22.خردادامسالیکباردیگربهزیستیتهرانعزمخودرابهکارگرفتتاشایداینباربتواندبخشقابلماحظهای
ازکودکانخیابانیراجمعآوریکنداماهمانطورکهپیشبینیمیشدیکباردیگراینطرحمانندسالهایگذشتهباشکستمواجهگردید.بیاتنژادمدیرکلبهزیستیاستان
تهراندلیلتوقفاینطرحرادرکمبودفضابراینگهداریکودکانکاروخیابانیعنوانکردوآنهابادادنتعهددوبارهبهآغوشخیابانبازگشتند.ایندرحالیاستکهآییننامه
ساماندهیکودکاندرمردادماه 1384بهتصویبهیاتوزیرانرسید.دراینآییننامهسازمانبهزیستيکشورموظفاستباهمکاريومشارکتشهرداري،انجمنهايخیریه،
تشکلهايغیردولتي،نیرويانتظاميوبااستفادهازمددکاراناجتماعي،کودکانکارراسازماندهيکند،اماازآنسالهرباراینطرحباشکستروبهروشدهاست.دراینرابطه
«آرمان»بادکترمحمدزاهدیاصل،مددکاراجتماعیگفتوگوییانجامدادهکهدرادامهمیخوانید.

در سالهای گذشته طرحهای زیادی
برای جمعآوری و ساماندهی کودکان کار در
کشوربرگزارشد،اماهربارراهیبهجزءتوقف
نداشتند .آییننامه ساماندهی کودکان کار
و خیابان نیز در ســال  84به تصویب هیات
وزیران رسید ،به نظر شما چرا این آییننامه
ضمانتاجراییندارد؟
مادرهمهعرصههایاجتماعیقانونداریم،ولی
بخشیازساختارقانونهایمصوبدارایاشکااتی
اســت و به همین دلیل در اجرا بــا محدودیتها و
اشکااتیهمراههستندودرنهایتمنجربهشکست
میشوند .قانون ساماندهی کودکان کار در سال77
تدوین و تصویب شد و در سال  84به تصویب هیات
وزیران رسید .در همان سال نیز ما جلسات بسیاری
برگزار کردیم که این قانون در ساختار با مشکاتی
همراه اســت .یکی از مشــکات این آییننامه در
فرابخشیبودن موضوع اســت .چندین سازمان و
دســتگاه باید با نظارت وزارت کشور(به نمایندگی
از دولت) این کار را به ســرانجام برسانند ،ولی تمام
کار برعهده بهزیستی اســت و بهیقین این سازمان
بهتنهایینمیتوانداینحجمازکودکانکاروخیابانی
راساماندهیکند.دراینرابطههمدلیوهماهنگی
وجود ندارد و بعضا مــوازیکاری صورت میگیرد
و دود آن به چشــم بچههای معصومی میرود که
ناخواسته بهجای رفتن به پشــت میز مدارس ،در
کنار خیابــان کار میکنند12 .دســتگاه از جمله
شهرداریها ،اداره اتباع ،اداره کار ،فنی و حرفهای،
آموزشوپرورش ،دانشــگاهها ،کمیتــه امداد و در
نهایتسازمانبهزیستیدرگیراینموضوعهستند.
فقر و افزایش مهاجرت به دلیل بیکاری
یکی از دایل عمده بروز این پدیده در جامعه
است ،چطور دولت میتواند این کودکان را به
آغوشتحصیلوزندگیعادیبازگرداند؟
زمانیکه فقر اقتصادی همــراه با فقر فرهنگی
در جامعه از حد متعــارف خود بگذرد و در حقیقت
نانآوران خانواده مانند پدر و مادر نتوانند شــکم
خانوادهشان را ســیر نمایند ،پدیده کودکان کار به
وجود میآید .این پدیده ارتباطی به اجازه خانواده
و پدر ندارد و ممکن اســت که سرپرست خانواده
فرزنــدش را وادار بــهکار در کارگاه و خیابان کند.
از ســوی دیگر آن کودک ممکن اســت احساس
مسئولیت نسبت به خانواده داشته باشد و با انجام
کارهای ســخت کمکحال پدر و مادرش شــود.
در شکل سوم این موضوع ،افراد سودجو و باندهای
مافیایی این بچههای مظلوم را شناسایی میکنند
و آنها را بهکار میگیرند .در حقیقت بیشترین سود
رااینباندهایمافیاییمیبرندورقمبسیارناچیزی
نصیب بچهها میشــود .تا زمانی که این شرایط در
جامعه وجــود دارد و روزبهروز نیز بیــکاری ،فقر و

یادداشــت

مهاجرتتشدیدشود،هیچکسنمیتوانداینپدیده
را کنترل نماید .زمانی که نهادهای مسئول ما اعام
میکنندکه18میلیوننفرزیرخطفقرهستند(البته
رقم فقر بیشتر از این آمار است) از دل این فقر ،انواع
آسیبهایاجتماعیازجملهکودکانکاروخیابان
پدید میآید .البته کلمه «آســیب» خیلی برازنده
این کودکان مظلوم نیست و کودک 13-12ساله
برای کمک به معیشت خانواده با غیرت و کارهای
طاقتفرسا به خیابان میآید .وقتی در جامعه تورم
و گرانی وجود دارد و معیشت عادی و حداقل توسط
سرپرســتهای خانوار که معموا یک فرد است و
باید هزینههای پنج یا ششنفر را تامین کند ،انجام
نمیشود،اینپدیدهگسترشپیدامیکندوتازمانی
کهریشهاینموضوعیعنیوضعیتمعیشتجامعه
بهبودپیدانکند،طبیعتااینمشکلنیزوجودخواهد
داشــت و هر روز بر تعداد کــودکان خیابان افزوده
میشود.ازسویدیگراینپدیدهصرفابابرخوردهای
انتظامیوقضائیقابلحلنیست.بهفرضمحالنیز
ما توانســتیم با میل و رغبت بچهها ،این کودکان را
از ســطح خیابان جمعآوری کردیم و در استادیوم
100هزار نفری آنها را اسکان دادیم ،حاا باید برای
آنها چه کاری انجــام دهیم و چــه برنامهای برای
اشتغالوتامینهزینههایزندگیشانداریم.دولت
نمیتواند آنها را به کانون اصاح و تربیت بفرســتد
چونجرمیرامرتکبنشدهاند،اگربخواهیمبههمه
آنها آموزش دهیم تا گلفروشی ،پاککردن شیشه
ماشینها و کارهای سختی که متناسب با سنشان
نیست انجام ندهند ،آیا این بستر در کشور ما وجود
داردبرایاینحجمازکودکانشغلیاامکانتحصیل
رایگان فراهم کند؟ قطعا با توجه شــرایط موجود
جواب ما خیر اســت .امروزه مــا دانشآموختگان
و فارغالتحصیان بســیاری داریم که بخش قابل
توجهای از آنها بیکار هســتند ،پس چه انتظاری از
کودکانی داریم که شــشماه تا یکسال آموزش
ببینندوبهشغلدستپیداکنند.همهاینعواملرا
وقتیکناریکدیگرمیگذاریمآنوقتمیبینیمکه
نمیتوانکودکانکارراساماندهیکرد.
باید به صحبتهای شــما وجود بیش
از 20هزار کودک کار اتبــاع در تهران را نیز
اضافهکنیمکهخانوادههایآنهاازکشورهای
همسایهباهزارامیدبهایرانمیآیندتازندگی
بهتریداشتهباشند،امازندگیآنهاسختتر
میشود .بنا به آماری که چند روز پیش اعام
شد۹0درصدکودکانخیابانیاتباعهستند.
بله؛ مهاجرت اتباع خارجی که بیشــترین آنها
افاغنه هســتند و به امید کار از مرزهای شرقی وارد
کشور میشــوند ،یکی از دایل حضور کودکان در
خیابان اســت ،اما من اعتقاد نــدارم که90درصد
کــودکان کار در تهــران افاغنه باشــند و این آمار

جوان نوکیسگی در جامعه
مجتبی خراجی
جامعهشناس

تجملگراییبهعنوانیکبحثروانشناختیاجتماعیریشهدر
فرهنگوآدابورسومیکجامعهدارد،موضوعیکهدرآنجامعهبه
سمتکمالسوقدادهمیشود.افزایشفاصلهطبقاتیدرجامعهیک
نوعاشرافیتگراییومصرفگراییاشرافگرابهوجودمیآوردودر
ایناختافطبقاتیاستکهمصرففخرفروشانهونمایشیدرجامعه
افزایشپیدامیکند.پایهتمامیجوامعمتعادلطبقهمتوسطاست
کهمتعارفمصرفشاننهفخرفروشانهاستونهشکلخاصیدارد.
درریشهیابیومطالعهآسیباجتماعیبهنام«تجملگرایی»آنچه

در حقیقت بســیار کمتر اســت .زمانی که بستر
اشتغال برای این مهاجران مهیا نباشد ،آنها مجبور
به کارهای خیلی ســخت و با کمترین دســتمزد
میشوند .تا چندسال پیش بیشترین آمار کارگران
ساختمانی ما را افاغنه تشــکیل میدادند و وقتی
گرانی مسکن و کاهش ساختوساز در کشور ما رخ
داد و بیشتر سرپرست خانوار بیکار شدند ،طبیعتا
آنها فرزندانشان را وادار به کار در خیابان میکنند.
ازسویدیگروقتیبیکاریوخشکسالیدرشهرهای
کوچکتر و روستاهای داخل کشــور نیز رواج پیدا
میکند،خانوادههابایدبهشهرهایبزرگترمهاجرت
کنند.بااینشرایطمهاجرتکردنبسیاردشواراست
وزندگیسختترمیشود.امروزهبرخیازهموطنان
ما که به کانشــهرها مهاجرت کردهاند در حاشیه
شهرهاقراردارندوطبیعیاستکهوقتیکسیآنها
را در شهر بزرگی مانند تهران نشناسد ،فرزندشان را
واداربهکارمیکنندیاهمراهباخودبرایکاربهخیابان
یا کارگاهها میبرند ،متاسفانه این معضل روزبهروز
گسترشپیدامیکند.سالگذشتهبودکهمسئوان
اعام کردند برحسب مطالعه انجامشده روی نمونه

در این روزهای گرم وقتی سر
هر چهارراهی میرویم بچههای
زیادی را میبینیم که در حال کار
و تکدیگری هستند .باید در
اقدام اول باندهای بهکارگیری
کودکان را شناسایی نماییم و با
آنها برخورد جدی صورت گیرد.
همهمیدانیمکهبخشقابل
توجهای از این کودکان اسیر
اینباندهایمافیاییهستندو
از آنها سوءاستفاده میشود.
بیشک یکی از دایلی که
کودکان را از مسیر زندگی سالم
دورمیکند،همینباندهای
مافیاییاست

۵00نفر در استان تهران ،نزدیک به 30.۵درصد از
کودکانکاروخیاباندختربودهو۶9.۵درصدازآنها
پسرهستند۶3.7.درصدازاینکودکاناتباعافاغنهو
حدودچهاردرصدازآنهاتبعهپاکستانهستند.تنها
نزدیکبه3۶درصدازاینکودکانایرانیهستندکه
در مراکز پذیرش شده و خدمات دریافت میکنند،
اما امسال به10درصد رسید ،پس این آمار سندیت
ندارد.

بیش از هر موضوع دیگری خودنمایی میکند خودکمبینیها در
جامعهماست،مسالهایکهباعثمیشودبرخیافرادبرایجبرانش
دستبهریختوپاشهایبیحدوحصربزنندوعرصهزندگیراهر
روز بر خود و خانواده تنگ و تنگتر کنند .امروز یکی از نشانه های
تجملگرایی را در پوشش های انسانی شاهد هستیم ـ موضوعی
کهباوجودتاکیداتموکددینمبیناساموآموزههایاجتماعی
بهشدت نهی شده ـ متاسفانه بهعنوان یک هنجار بدان نگریسته
میشود .توجه به پوششهای مختلف انسانی برای پنهانکردن
برخیحقارتهاوخودکمبینیهاباعثشدهتاامروزشاهدآنباشیم
کهعدهایبرایمثالتمامتمرکزخودرابرخریدخودروهایلوکس
وگرانقیمتیکهخارجازتوانمالیزندگیشاناستمعطوفکنند،
چراکهاینپوششباتوجهبهنمودخارجیوعینیکهداردبهاندازه
کافیمیتواندفردرادرجامعهموردتوجهقراردهد.تجملگراییکه
درگامنخستضربهمحکمیبراقتصادخانوادهزدهوعدمجبرانش

با این اوصــاف نمیتوان نقش باندهای
مافیاییرادراینرابطهکتمانکرد،وهمانطور
که مدیرکل بهزیســتی تهران میگوید در
واقعیت وجود دارد .آنها کودکان را وادار به
انجامکارهایسختمیکنند،نظرشمادرباره
اینباندهاچیست؟
من نیز با این صحبت موافقم و بچههای مظلوم
گرفتار این باندها میشــوند و وظیفــه برخورد و
شناســایی با این باندها برعهده دولت و نهادهای
مربوطهاست.چطوروقتیمیخواهیمدرحوزههای
دیگر کاری انجام دهیم ،همه اقشــار و سازمانها
را بســیج میکنیم تا یک اتفاق مثبت در کشور رخ
دهد ،اما به این حوزه و حوزههای مشــابه آنگونه
که باید ورود پیدا نمیکنیم و تدبیری که ازم است
نمیاندیشــیم .در این روزهای گرم وقتی ســر هر
چهارراهی میرویم بچههای زیادی را میبینیم که
در حال کار و تکدیگری هستند .باید در اقدام اول
باندهای بهکارگیری کودکان را شناسایی نماییم و
با آنها برخورد جدی صورت گیرد .همه میدانیم که
بخشقابلتوجهایازاینکودکاناسیراینباندهای
مافیاییهستندوازآنهاسوءاستفادهمیشود.بیشک
یکیازدایلیکهکودکانراازمسیرزندگیسالمدور
میکند،همینباندهایمافیاییاست.
یکی از بزرگترین مشکاتی که آینده
اینکودکانراتهدیدمیکند،کودکینکردن
آنهاست ،چون زمانی برای کودکیکردن و
تفریح ندارند و وقتــی روزگار را در خیابان
ســپری میکنند بدون محافظ در معرض
آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند .به نظر
شما این امر تا چه اندازه میتواند روی آینده
آنهاتاثیرگذارباشد؟
همهکنوانسیونهایحقوقکودکدردنیا و نیز
در متون اسامی ما ،به واژه کودکیکردن و تفریح
بچهها تاکیدات بسیار دارد و سامتی ،تحصیل و
آموزشیکحقمسلمبرایهمهکودکاندرجهان
است .در برخی از کنوانســیونها 10یا11مورد را
برای سامتی روح و جسم کودکان ذکر کردهاند و
دولتها موظف به اجرای آن هستند ،اما وقتی این
بچهها از محبت محروم میشوند و بالعکس مورد
ظلمقرارمیگیرند،وقتیتغذیهمناسبیندارندواز
حمایتوتحصیلمحرومهستندبهطورناخواسته
در مسیر درستی قرار نمیگیرند و چندسال بعد
یکی از افراد بزهکار جامعه میشــوند .بیشترین
کودکان خیابانی کودکانی هســتند که خانواده
دارند .بچههای فروشنده در مترو ،کودکان دارای
خانواده هستند اما چون والدین این کودکان برای
تامین مخارج زندگی ،کار و پول ندارند ،مجبورند
که کودکان خود را برای کســبوکار به خیابانها
بفرستندتابتواننداجارهخانهوپولمایحتاجخانواده
را بپردازنددر حالی که براساس کنوانسیون حقوق
کودکودرقوانینداخلیایران،تحصیاتتاپایان
دوره متوسطه باید رایگان باشــد و اگر خانوادهای
فرزند خود را به مدرســه نفرستد مقامات قضائی
میتوانند پــدر را تحت تعقیب قــرار دهند .البته
بررسیها و پژوهشها هم نشــان میدهد که در
استان تهران 9۵.4درصد از کودکان بعد از کار در
خیابان به خانه خودشان برمیگردند و این مساله
نکته مثبتی اســت ،چراکه وقتی این کودکان به
خانهبرمیگردندیعنیهنوزارتباطعاطفیشانبا
خانواده برقرار است و نظارتی هرچند نیمبند روی
این کودکان وجود دارد .این مســاله باعث کنترل
نسبیوکاهشانحرافاتوآسیبهایاجتماعیدر
اینگروهمیشود.
بهعنوان یک مــددکار اجتماعی چه
راهکاریراتوصیهمیکنید؟
باید همت کنیم و برای معیشت مردم تدبیری
بیندیشیم .باید اشکاات ســاختار اجتماعی رفع
شودومنابعثروتدرجامعهدردسترسهمگانقرار
بگیرد ،در غیر اینصورت نمیتوان برای این پدیده
راهکاریاندیشید.

درادامهضربههایجبرانناپذیریبرپیکرجامعهواردخواهدکرد.
درواقعمیتوانازخودروبهعنوانمظاهرآرایشدرجامعهیادکرد،
ابزاریکهفردباآنمیتواندبرایخودموقعیتاجتماعیقابلقبولی
درمنطرافرادجامعهکسبکندوبرایشفرقینمیکنداینموقعیت
رابهچهقیمتیوباچههزینهوروشیبرایخودخریداریمیکند.
اگربخواهیمواقعبینانهتربهقصهنگاهکنیمریشهاینتفکررابایددر
آسیبجدیفرارویجامعهیعنینوکیسگیبرخیافرادجستوجو
کرد.برخی جوانان18سالهماشینهای300تا400میلیونتومانی
را سوار میشوند ،این نوکسیگی در بدترین شرایط خودش اکنون
رواجدارد.البتهنبایدازاینمسالهغافلشدکهمتاسفانهدولتهانیزدر
ترویجاینمسالهدرجامعهنقشبسزاییداشتهاند،وقتیدرسیستم
اداریمافردیکهازپوششلباسیبهتروماشینگرانقیمتتری
برخورداراستازاحتراموجایگاهبهترهمبرخورداراستنبایدانتظار
داشتسادهزیستیالگویزندگیمردمماشود.

آرمان ملی ـ ســرویس اجتماعی :خوشــبختانه طی
چندسال اخیر و در سایه هوشمندسازی صدور پروانه و یا انتخاب
مهندس ناظر شــاهد کاهش چشــمگیر امضافروشی در حوزه
ساختوساز هستیم که این مهم خود میتواند تاثیر بسزایی در
افزایش کیفیت ساختوساز و همچنین عمر مفید ساختمانها
داشته باشد.
متاســفانه طی ســالهای اخیر به دلیل افزایــش بیرویه
امضافروشــی در میان برخی از مهندسان شاهد اهمالکاری و یا
عدم نظارت دقیق در ساختوساز ســاختمانها بودیم که این
خود عاملی برای به خطر افتادن ســرمایه و جان مردم اســت .از
این رو انتظار میرود با هوشمندســازی صدور پروانه ســاخت و
مواردی دیگر شاهد برچیدهشــدن کامل بساط امضافروشی در
میان مهندس باشــیم .هرچند در این مجال باید اذعان داشت
برخی از مهندســان بر این باور هســتند که توزیع نامناسب کار
میان مهندسان خود تاثیر بســزایی در افزایش کارشکنی برخی
از مهندسان دارد.
عامل کاهش امضافروشی
آنچه مسلم اســت بنا به اظهارنظر کارشناســان حوزه نظام
مهندسی با راهاندازی ســامانه کنترل و نظارت ،امضافروشی در
ساختوسازها به پایان میرســد که البته تحقق کامل این مهم
خود نیازمند تامین زیرســاختهای ازم اســت .از سوی دیگر
باید خاطرنشــان کرد که پایان فصل تلخ امضافروشی در میان
برخی از مهندسان خود میتواند تاثیر بسزایی در افزایش اعتماد
مردم به سازمان نظام مهندسی ســاختمان و همچنین ارتقای
سطح مهندسان در جامعه باشــد ،چراکه بنا به نظرسنجیهای
صورتگرفته طی سالهای گذشته متاسفانه امضافروشی خود
عامل اصلی برای کاهش اعتماد مردم به مهندســان شــده بود،
بهگونهای که برخی از ســودجویان تنها با پرداخت هزینههای
به نســبت باا به بعضی از مهندســان اقدام به هرگونه تخلف در
ساختوسازمیکردندکهاینخودنقشبسزاییدرکاهشکیفیت
ساختوسازوهمچنین پایینآمدنعمرمفیدساختمانهاداشت.
ازاینروانتظارمیرودکهباهوشمندسازیشاهدکاهشچشمگیر
اینگونهتخلفاتنیزباشیم،چراکهدرشرایطیکهمسکنبهعنوان
یک کاای سرمایهای و گرانقیمت اســت ،بنابراین باید نظارت
بیشتری بر ساختوساز مســکن نیز صورت بگیرد تا شاید از این
طریق کمتر شاهد هدررفت سرمایه باشیم.
نظاممهندسیومقولهکیفیتساختوساز
چندیپیشعبدالرضاگلپایگانیطیمصاحبهایاعامکردکه
کنترلنظاممهندسیهیچاتفاقخاصیدرروندساختوساز رقم
نمیزند و باعث افزایش کیفیت نمیشود ،اما این در حالی است که
طبققانوننظاممهندسیوکنترلساختمانمهمترینوظیفهاین
سازمانغیردولتی افزایشکیفیت ساختوساز است که متاسفانه
طیچندسالگذشتهاینسازمانبااصلیترینوظیفهخودفاصله
گرفته است .هرچند برخی از کارشناسان معتقد هستند که وجود
موازیکاریها ،افزایش گردش مالی بیش از اندازه و موارد دیگر
خود تاثیر بسزایی در این مهم گذاشته است.
درآمدزایی در سایه امضافروشی
آنچه مسلم است یکی از مهمترین دایل افزایش امضافروشی
در میان برخی از مهندســان را میتوان درآمدزایی عنوان کرد،
چراکه در ســایه امضافروشی برخی مهندســان بدون حضور بر
سر پروژه امضای خود را بر پروانه ســاخت و یا برگههای کنترل
ســاختمان میزنند که این خود میتواند باعث افزایش هرچه
بیشتر تخلفات ساختوساز شود اما این در حالی است که انتظار
میرود با هوشمندسازی ارائه پروانه ساخت دیگر شاهد اینگونه
تخلفات نباشیم .هرچند برای تحقق کامل این مهم نیاز به آموزش
و همچنین تامین زیرساخت های ازم نیز است.
چند درصد از قوانین نظام مهندسی اجرا میشود؟
شــایان ذکر اســت که بیش از بیستســال از عمر تصویب
قانون نظام مهندسی و کنترل ســاختمان میگذرد؛ قانونی که
انتظار میرفت در ســایه اجراییشدن آن شاهد افزایش کیفیت
ساختوساز و همچنین باارفتن عمر مفید ساختمانها باشیم،
اما متاسفانه این مهم طی چندسال گذشته به هیچعنوان محقق
نشدهاستکهاینخودجایبسیتأمل دارد.درشرایطموجوداین
سوالمطرحمیشودکهقانوننظاممهندسیتاچهاندازهبهمرحله
اجرا درآمده اســت؟ چراکه با نگاهی گذرا به قوانین موجود این
سازمان بهراحتی میتوان به این مهم دست یافت که اجرای تمام
موارد این قانون خود میتواند نقش بســزایی در افزایش کیفیت
ساختوساز اصولی داشته باشد اما این در حالی است که متاسفانه
به دلیل موازیکاریهای موجود ،نخنماشدن برخی از مواد قانونی
و همچنین دایل دیگر امروزه برخی از مهندســان با قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان آشنایی کاملی ندارند که این خود
جای بسی تاسف دارد.
بدیهی اســت که جزیرهای عملکردن به قانون سازمان نظام
مهندسی در بســیاری از استانهای کشــور خود نقش بسزایی
در عدماعتماد مردم و مسئوان به این ســازمان دارد ،چراکه در
برخی از موارد نیز قانون نظام مهندســی در برخی از استانها به
صورت سلیقهای اعمال شده اســت که این خود میتواند نقش
بسزایی در کاهش کیفیت ساختوساز داشته باشد .هرچند در
این مجال باید یادآور شد که متاسفانه برخی از سازمانهای نظام
مهندسی استانها تنها بهبهانه افزایش اشتغال اقداماتی را انجام
دادهاندامابایددراینفرصتمتذکرشدکهسازماننظاممهندسی
هیچگونه وظیفهای در ایجاد اشتغال مهندسان ندارد که این مهم
نیز میتواند محل چالش باشد .در پایان باید خاطرنشان کرد که
هوشمندسازی صدور پروانه ساخت و همچنین انتخاب مهندس
ناظر خود می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت ساختوساز
و حفظ جان و مال داشته باشــد ،هرچند که باید متذکر شد که
انتظار میرود در شرایط موجود سازمان نظام مهندسی بیشتر به
وظایف خود اهمیت دهد ،همچنین تا حد امکان موازیکاریهای
موجود در حوزه ساختوساز نیز مرتفع شود تا شاید از این طریق
بتوان آشــفتگیهای موجود در بازار ساختوساز را تا حد زیادی
از بین برد.
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آزمونوخطا در جشن بزرگ سینمای ایران

فیلمهاتدریجیداوریمیشوند

رئیس «انجمن عالــی هنرها و فنون ســینمایی ایران» ضمن
تشریح برنامهریزیهای بلند مدت این انجمن جهت سکانداری
جشــن بزرگ ســینمای ایران از فرآیند داوری فیلمهــا در دوره
بیستویکم و بیستودوم ســخن گفت.رامین حیدری فاروقی،
رئیس «انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران» در گفتوگو با
مهر ضمن اشاره به داوری فیلمها در بیست و یکمین جشن بزرگ
ســینمای ایران ،در قالب آکادمی گفت :از سال گذشته با برگزاری
شورای عالی و تصویب اساسنامه ،هیاترئیسه «انجمن عالی هنرها
و فنون سینمایی» شکل گرفت و در تعامل با خانه سینما قرار شد
طی دورهای  ۳ســاله این مرجع به «طراز معیار» خود در برگزاری
جشن بزرگ سینمای ایران برسد.وی بیان کرد :امسال در دور اول و
به صورت آزمون و خطا ،بنا شد هیاترئیسه با مستندنگاری و ثبت
علمی فرایند جشن ،در قالب حضور مشورتی در کنار خانه سینما
قرار گیرد .همچنین مازیار میری با توجه به تجربهای که در برگزاری
دورههای مختلف این جشن داشته ،بهعنوان مدیر اجرایی انتخاب
شد تا جشن بیست و یکم در نزدیکترین شکل به تجربه چند سال
اخیر و البته با چند تغییر برگزار شــود.رئیس انجمن عالی هنرها و
فنون سینمایی ایران با اشاره به اینکه این دوره از جشن خانه سینما
در دوره انتقال است و مدیریت کامل جشــن در سال بعد زیر نظر
هیاترئیسه انجمنعالی قرار خواهد داشت ،توضیح داد :بخش اول
داوریها در این دوره از جشــن انجام شده است و تا چند روز آینده
شرایط اعام اسامی نامزدها برای دور دوم داوری فراهم میشود که
جزئیات آن را دبیر اجرایی جشن اعام میکند.وی ادامه داد :یکی
از کارهای مهم در این دوره ،ثبت آماری همه مراحل برای بررسی و
آسیبشناسی برگزاری جشن بهصورت آکادمی است و باید دید که
مشارکتدرهربخشچطوربودهیادرنمایشهایآزمایشیبعضیاز
فیلمها ،داوران چگونه استقبال کردهاند.حیدری فاروقی گفت :برای
جشن بیست و دوم (دوره بعد) هم تدارک ازم دیده شده ،به عنوان
مثال برای دوره بیست و دوم داوران میتوانند همزمان با اکران ،در
طول سال فیلمها را در ســینماهای برگزیده ببینند .روند و رویه
ترتیب داده شده برای اجرای جشن  ۲۲حاصل تاش هیاترئیسه،
مدیر اجرایی و مشورت با شاخههای مختلف سینمای ایران است که
معرفی کامل آن در قالب انجمن عالی فرصت مفصلی میخواهد.
داوری تدریجی فیلمها در طول سال
وی در ادامه توضیح داد :امســال هر داور با یک همراه میتواند
به ســینماهایی که دارای کیفیت پخش استاندارد هستند و اعام
آمادگی کردهانــد ،مراجعه و فیلمها را ببیند .ما بر پایه اساســنامه
متعهد هستیم به دنبال شرایطی باشیم که اعضای محترم داوری
انجمنعالی ،در طول ســال مشــارکت فعال داشــته باشند و در
مناســبتهای مختلف هم با جایگاه انجمنعالی به عنوان مرجع
ارزیابی کیفی سینمای ایران بتوانند آثار را ببینند ،آرای خود را به
تدریجوبهشکلطبقهبندیشدهثبتکنندوبامشارکتحداکثری
تهیهکنندگان فیلمها ،نمایشهایی خاص اعضای انجمنعالی در
طول اکران سالیانه و در نزدیکی جشــن هر دوره هم تدارک دیده
شود .البته در جشن بیست و یکم نیز با مشارکت خانه سینما و تاش
دبیرخانه جشن ،نمونههایی از نمایش برای داوران ،با اعام و دعوت
از آنها ممکن شد.این تهیهکننده سینمای مستند در مورد اینکه آیا
زمان و شکل انتخابات هیاتمدیره خانه سینما در دوره پیشرو ،در
برگزاریجشن بزرگسینمایایرانتاثیریداردیانه،بیانکرد:باید
بگویم هیاتمدیره فعا از روال پیشبینی شده حمایت کرده و قرار
است همه چیز طبق بیشبینی انجام شود.وی تاکید کرد :در نهایت
باید اضافه کنم ،جشن سینمای ایران ،آیینی برای تاکید بر اهمیت
رشد کیفی سینمای ما است اما دامنه فعالیت انجمنعالی هنرها و
فنونسینمایایرانبسیاروسیعبیشبینیشدهکهجشنمیتواند،
بخشی مهم از نمود عینی آن باشد.حیدری فاروقی در پایان گفت:
در این مدت نمایندگان بخشهای مختلف ســینمای ایران آماده
بودهاند تا در کنار هم ،برای این موجودیت معتبر بینالمللی فرهنگ
و هنر ایران بکوشند و خانه سینما و به نمایندگی از آن ،مدیریت خانه
سینما از آن پشتیبانی کرده است.

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

جال مقامی:

یادشان رفته من دوبلور بودم

جال مقامی که به گفته خــودش حدود پنج
سال میشــود از دنیای دوبله دور است ،با یادآوری
آثار مطرحی که دوبله کرده است ،میگوید :مردم
در خیابانها و کوچه و پسکوچهها بیشــتر راجع
به «دیدنیها» با من صحبت میکنند تا آثار دوبله
و یادشان رفته که من دوبلور بودم؛ در حالی که من
دلم برای فیلمهایی که دوبله کردهام تنگ شــده
است.این دوبلور و گوینده باســابقه که این روزها
در منزل به سر میبرد ،اظهار کرد :من حدود  ۴ـ 5
سالی است که کار نمیکنم.مقامی در پاسخ به این
پرسش که آیا دوســت دارد به کار خود ادامه دهد؟
اظهارکــرد :برخی اوقات بــرای دورهمی به واحد
دوباژ دعوت میشــوم ،اما رفتوآمد برایم مشکل
است .برای اینکه تا جامجم بروم ،باید مسیر طوانی
را طی کنم.او سپس به خنده میگوید ،من اروپا بروم
راحتتر میروم .دوستان و همچنین آقای نقیئی
(مدیر امور دوباژ ســیما) به من لطف دارند؛ حتی
چندین بار پیشنهاد کار به من دادند ،اما کارکردن
برای من دیگر مشــکل است.مقامی در گفتوگو با
ایسنا درباره وضعیت دوبله اظهارکرد :اگر بخواهم
انتقاد کنم دلخوری پیش میآید ایرادهای اساسی
میبینمویادآوریمیکنمکهبهنفعخودشاناست.
بارها در جمع واحد دوباژ این مشکات را گفتهام.

یک فیلمســاز کودک و نوجوان معتقد است :جشنواره کودک
و نوجوان روزنه امیدی اســت که میتواند به درخشندگی بیشتر
سینمای کودک ختم شود و باید این جشنواره حفظ شود و باید از
همینتریبونهابهگوشدولتومسئوانبرسانیمکهبهفکرسینمای
کودک باشید و سالنهایی برای اکران در اختیار آنها بگذارید.علی
قویتن که 10سالی است در حوزه کودک فیلم میسازد و آخرین
باربافیلمسینمایی«پلسفید»درسیامینجشنوارهفیلمکودک
اصفهان حضور داشــته ،همچنین با فیلم های «پرواز بادبادک»،
«آفتابمهتابزمین»و«آسمانآبیمادرم»تاکنوندربیشازچهل
جشنواره خارجی حضور یافته است.اما این روزها مشغول ساختن
«رویایسهراب»استکهبهزندگیسهرابسپهریمیپردازد.همین
موضوعباعثشدهتااوکمیازفیلمسازیکودکفاصلهبگیردودردوره
سیویکموسیودومجشنوارهکودکاصفهانحضورنداشتهباشد.
کارگردان«سرودتولد»درگفتوگوییباایسنادربارهوضعیتاکران
فیلمهایکودکباتوجهبهبرگزاریجشنوارهفیلمکودکگفت:بهنظر
منبایداینجشنوارهباشدتاحیاتسینمایکودکتداومیابد.حداقل
حضوراینجشنوارهعرضاندامیبهمسئواناستکهمتوجهباشند،
سینمایکودکیهمهست.امیدوارمبااینروندوضعیتسینمای
کودک تغییر و جایگاه خودش را پیدا کنــد چراکه وجود اینگونه
سینمانیازحیاتیجامعهاست.قویتنافزود:درحالحاضرباروند
موجود در اکران سینمای کودک و دلسردی مسئوان سینمایی
نسبتبهایننوعسینماوجشنوارهاصفهان،ممکناستاوضاعبدتر
شود و فیلمسازان این حوزه را نسبت به کارشان دلسرد کنند .در
عینحالبنیادسینماییفارابیدرتاشاستکهسینمایکودک
راازبحرانخارجکند،امانمیدانمدراینزمینهچقدرمیتواندموفق
باشد.اواضافهکرد:درمجموعبرخیفیلمسازانمانندمنهستندکه
با این شرایط و اکران نامناسب فیلمهایشان کنار آمدهاند و به روند
فیلمسازی در حوزه کودک ادامه میدهند .من معتقدم فیلمهایی
که ساختهام ،حداقل در 15،۲0فســتیوال بینالمللی و یا داخلی
کودک و نوجوان حضور داشتهاند .بنابراین اگر فیلمسازی کودک
راغیرتجاریببینیمودرایننوعازسینمادنبالپولنباشیم،اکران
در سطح دنیا و جشنوارهها هم نوعی دیده شدن است.علی قویتن
گفت:جشنوارهیفیلمکودکونوجواناصفهانروزنهامیدیاست
کهمیتواندبهدرخشندگیبیشترسینمایکودکختمشودوباید
این جشنواره حفظ شود و باید از همین تریبونها به گوش دولت و
مسئوانبرسانیمکهبهفکرسینمایکودکباشیدوسالنهاییبرای
اکراندراختیارآنبگذارید

من که نمیخواهم دوبله کنم و حسادتی هم ندارم.
نه میخواهم برگردم و نه میخواهم فیلم دوبله کنم؛
البته جوانان هم تقصیری ندارند؛ چرا که آثار خوبی
وجود ندارد که ماهیت دوبه را نشــان بدهد .اغلب،
فیلمها کرهای ،ژاپنی و هنگکنگی است که باا و
پایین میپرند و همدیگر را میکشند .با وجود اینکه
بارها از من خواستهاند که برای کار ،به واحد دوباژ
بروم اما بهدلیل مشــکات و بیماریای که داشتم،
ترجیح دادم کار نکنم.این دوبلور باســابقه که در
سریال«پوآرو»درنقشهستینگزدستیارپوآروودر
سریال «شرلوک هولمز» (دوبله اول) در نقش دکتر
واتسونصداپیشگیکردهاست،درپاسخبهاینکهآیا
در دوران کاریاش فیلمهای کرهای هم دوبله کرده
است؟ ادامه داد :من اصا کار کرهای دوبله نکردهام.
اوایل انقاب حدودا ســال  ۶0بود که فیلمی بهنام
«زندگی» به کارگردانی آکیرا کوروساوا ،کارگردان
بزرگ ژاپنی را دوبله کردم .فیلمی سیاه و سفید بود.
مترجمژاپنیکهنداشتیم.اینفیلمزیرنویسداشت
و مترجم ما آقای شایگان آن را از زیرنویس ترجمه
کرده بود ،ولی دیالوگها اصا به فیلم نمیخورد و
من مانده بودم که با دیالوگها چه کنم 10 .روز فقط
تاش کردم دیالوگها را به کیفیت مطلوب برسانم.
یک فیلم بسیار قوی بود .روحش شاد آقای مقبلی

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

زاویه

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

مزاحمتهایقرندیجیتال

علیرضا دادونژاد
طنزپرداز

زمان ما مزاحمتهای تلفنی و
زنگ خانه مردم را زدن و فرارکردن
از تفریحات نسبتا سالم و معمول
به حســاب میآمد .چندی قبل
به یاد گذشــته زنگ زدم به یکی
از دوستان ســابق تا با مزاحمت
سربهســرش بگذارم کــه درجا
من را شــناخت! گفتم« :من که
هنوز حرف نزدم ».گفت« :ربطی
ندارد .شــمارهات روی گوشــی
من حــک میشــود و اان دوره
اینگونه مزاحمتها تمام شده».
و همانطور کــه صحبت میکرد
یادپیامکهایتبلیغاتیچندسال
اخیر افتادم .خریــد کولر گازی
از فان شهرســتان با یکهشتم
قیمت بــازار به همــراه گارانتی!
همیشه برایم سوال پیش میآمد
که اینها از کجا میفهمند ما کولر
گازی نداریم و این پیامک را ارسال
میکنند که متوجه شــدم ربطی
ندارد و آنها چــون میدانند من
طبیعتــا گرمایی هســتم ،برای
همین به من پیامک میدهند! از
دیگر محتواهای تبلیغاتی موضوع
کاس کنکور تضمینی با اساتید
مجرب بود که باعث شد در اولین
فرصتبهیکیازاینمراکزمراجعه
و ضمن ثبتنام و تهیه و اخذ کتب
کمــک آموزشــی در کاسها
شرکت کنم .هر چند در نهایت به
دلیل داشتن مدارک دانشگاهی
کافی نیازی به ثبتنام در کنکور
را حس نکــردم و صرفا مروری بر
دروس ۲5سال گذشــته در من
صورت گرفت .موضــوع کچلی
آقایان از دیگــر تبلیغات روزمره

پیامکها بوده و گاهــی چنان از
کچلی ما مطمئن هستند و وعده
موهای پرپشت و فرفری میدهند
که بعضی اوقات بیاراده ســمت
آینه مــیروم و دلم بــرای خودم
و موهای ریختــه و چهره درهم
خودم میسوزد و آنقدر جلوی آینه
میایستمتابااخرهاطرافیانتذکر
بدهند« :تو کــه موهات نریخته و
چرا داری غصه میخوری؟» غیر از
پیامکها بهتازگی اپلیکیشنهای
نصبشــده روی گوشیها هم به
صورتمستمرولحظهایتبلیغات
خودشــان را ارســال میکنند و
در عین حال از متونی اســتفاده
میکنند که ناخواســته توجهت
به آنهــا جلب شــود .مثا خیلی
آرام در محــل کار نشســتهای،
روی گوشــیات ناگهان نوشته
میشــود«:میدانم غم سختی
اســت ،ولی بااخره بایــد راهی
یافت تا بشود ویروسهای گوشی را
پاک کرد!» در این مواقع با خواندن
چند کلمه اول آماده شنیدن یک
خبر بد میشــوی و دلت میریزد
تا در نهایت بعــد از مطالعه کامل
پیام و گذشت چند دقیقه به حال
اولیه برگردی! یــا واریز مبلغ چند
میلیون تومان تنها در صورتی که
شما از برنامه ما استفاده کنید و در
قرعهکشی ماهیانه ما حضور داشته
باشید! وقتی متن را میبینی ابتدا
فکر میکنی اداره به اشتباه دوباره
برایت حقوق واریز کرده و با خواندن
ادامه متن آب سردی رویت ریخته
میشودویادتمیافتدهنوزحقوق
اولی را هم ندادهانــد .خاصه که
مزاحمتها هم در قرن بیستویکم
شکل خود را پیدا کرده و با توسعه
علوم و فنــون مختلف دیگر نیازی
به تماس تلفنــی و فوتهای تک
و دوتایی نیســت و باید برای فرار
طرحی نو درانداخت.

هم رل اصلی را بر عهده داشت .فیلمی که جدی بود و
دیالوگهایجدیواساسیداشت،امااینفیلمهای
کرهایدوبلهکردنندارد.جوانهایعزیزهمزحمت
میکشنداما آنچیزیکهبایدراندارد.مقامیدرباره
کیفیتدوبله،اظهارکرد:منیکسریکارهایخوب
را میبینم و دنبال میکنم که کارگردانان آن جوان
هستند و کارهای اساســی دارند .اما بقیه فیلمها
همه غم و قصه است .به اندازه کافی مشکل داریم اما
متاسفانه تقریبا همه فیلمها نزدیک به هم و دارای
فضایغمگینهستند.اوکهصداوچهرهاشهنوزکه
هنوز است ،یادآور برنامه خاطرهانگیز «دیدنیها»
است ،درباره خاطرات این برنامه گفت :زمانی که این
برنامهراپیشنهاددادند،ابتدامخالفتکردموخوشم
نیامد اما بعد وقتی که تعریف کردند که سیناپس آن
چیست فکر کردم در آن شرایط و بحبوحه جنگ بد
نیست کار کنم .مردم هم شدید استقبال کردند و
این هم برای ما ماندگار شد.این پیشکسوت دوبله
در پایان از فیلمهای مطرحی که دوبله کرده است
یاد کرد و درباره آنها گفت :من فیلم «دکتر ژیواگو»
را خیلی دوست داشتم و بهجای عمر شریف صحبت
کردم .یکی از فیلمهایی که دوســت داشتم همین
فیلم بــود« .جنایت و مکافات» داستایوفســکی و
بســیاری دیگر هم همینطور .به قول یک بانوی
فرهیخته که گفت بزرگترین ادبیات جهان را اولین
با ما با صدای شما و همنسان شما شنیدیم .اغلب
کارهایی که ما دوبله کردیم از جمله «بینوایان» آثار
تاپ جهان بودند.هر چه بگویم کم گفتم؛ «برادران
کارامازوف»« ،دور از اجتماع خشمگین» و بسیاری
از آثار نویسندگان بزرگ جهان؛ مگر میشود جای
آنها بد حــرف زد؟! به هر حال هــر چیزی دورهای
داشت و تمام شد .اان در دنیا هم فیلمها همه آهنی
شــدهاند .آن موقع نه ماهواره بود نه اینترنت؛ برای
مثال وقتی فیلم «شکوه علفزار» اکران میشد ،چه
استقبالی در سینماها میشد و هیجانزده میشدم
از اینکه این میزان استقبال شــده است.پرده کنار
میرفت و تماشــاگران به وجد میآمدند.اما اان
سینما به خانهها آمده و مردم در حال شام خوردن
فیلم میبینند و هیچ چیزی جدی نیست.

بررســی تعداد کثیر درخواستها
گفت :بنده از ابتدای ســالجاری
در تئاتر شهر مستقر شــدهام و بر
مبنای برنامهریزیهای انجام شده
پس از بررســی اولیه فرم پیشنهاد
هنرمندان و تاییــد مدیریت ،از او
متن اثر خواسته میشــود.وی در
ادامه افزود :این متون توسط گروهی
کارشناس -مشــاور که بالغ بر 10
نفر متخصص هنرهای نمایشــی

هســتند ،مورد نقد و بررســی قرار
میگیرد و پس از تاییــد نهایی به
اطا ِع مدیــر مجموعه و متقاضیان
میرسد؛ بر این اســاس از ابتدای
ســالجاری 7۶ ،متن نمایشــی
مشــتمل بر  55اثر ایرانــی و ۲1
نمایشــنامه خارجی ارایه و بررسی
شده است و عاوه بر آن  5۴اجرای
نمایشــی دیگر نیز بهصورت کامل
مورد بازبینی قرار گرفته است.
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در جمعی بودم و بهواســطه
امتیازی که به اداره مربوطهشان
داده شــده بود ،هر هفته با بن و
کارت رایگان ،از استخر استفاده
مینمودند؛ جمعی که نشــان از
آن داشت که اگر به اختیار خویش
میبودند ،حاضر نمیشــدند از
درآمد خــود برای ایــن تفریح،
هزینــهای نماینــد .صحبت آن
شــد که مابیــن انتخابکردن
تفریحهای آخر هفته و بر فرض
مثــال اگر این امتیازها ،شــامل
اســتخر و ســینما و تئاتر باشد،
تمایل شــما به کدام سو است و
دایل این انتخاب نیز چیست؟
از بین ایــن جمعیت تصادفی ،که
مابین بیست تا شصتسال بودند؛
انتخاب اولشان استخر ،بعدی اگر
همزمان بلیت استخر و سینما را با
هم داشته باشند ،شاید به سینما
هم میرفتند و یا آن بلیت سینما
را به دوست و آشــنا میدادند و
تئاتر که اصا انگار در پرســش
وجود نداشت.بهطور خیلی آرام
و سرخوشانه بحث بر چرایی این
انتخابها شد و آنچه مهم به نظر
آمد ،راحتی و آسایشــی بود که
استخر برایشان به ارمغان میآورد
و امحاله نمیتوانستی در رد آن
دلیل متقنی بیاوری؛ چه که هرم
مازلو در پیش رویت بود و ترتیب
آن ...و بالمآل باز هم نمیشد که
از فرهنگ و هنــر دم بزنی ،وقتی
طرف طی یک هفته پر از استرس،
تمایل بــه تنآســایی دارد و تو
بخواهیکهبرفرضمثالبرودودر
سالنسینماتخمهوچیپستناول

نماید! تازه همه اینها براین فرض
بنا شد که رایگان و اهدایی است!...
بهراستی آیا فقط جامعه ما چنین
استودرجوامعمشابه،نیزچنین
خصلتی نمایان است؟ از آنجایی
که مطالعه در این مورد مصداق
روشنی ندارد و نمیتوان بر فرض
مثال جامعه آماری فان کشــور
همسایه را رصد نمود ،حمل بر آن
میگیریم که در جزیره خودمان
محبوس هستیم و قصد آن داریم
تا جوابــی از این اســتخر رفتن
و ســینما و تئاتر نرفتن مجانی،
دربیاوریم و هــدف و مراد آن نیز
نداریمکهدرپیآسمانوریسمان
بافتن تاریخی و شکوه یادگاران از
دست رفته باشیم! اولین موردی
کهمیتوانبرآنانگشتگذاشت،
دمی آســایش فکر و روان است
و «گریز از تفکر» کــه میتواند
مهمترین آنها هم باشــد .اگر به
موارد دیگر دســت نیازیم و فقط
به همین «اندیشهننمودن» زوم
نماییم ،دیگر نباید راه بیشــتری
رفت چــه کــه علتالعلل همه
راحتیها تن و بــه طریق اولی،
همین «زحمتی» است که فکر به
آدمی ،هدیه میدهد .آری درست
است؛ زحمت فکر و اندیشیدن.
چرا باید فرد امکانِ راحتی ذهن
را به مدیومی تبدیل نماید که در
آن ،دمی فکر و اندیشه وجود دارد
و بهطبع و توالی آن؛ مشکات و
دردسرهای آتی .بسیار روشن و
آشکار اســت جامعهای که ایستایی
ذهن در آن رواج یابــد و فکرنکردن
در آن مرسوم شود ،چنین نگرههایی
نیز در آن نمایان خواهد شــد .پس
مورد فوق که یک مقیاس کوچکی
از جامعــه پیرامون اســت؛ آنچنان
نباید موجب تفکر شود که خود این
تفکر نیــز میتوانــد ،نقیص چنین
نگرهای شود.

ولیا ...شیراندامی کارگردان و
بازیگر پیشکسوت تئاتر این روزها
شرایط جســمانی مناسبی ندارد
و این شــرایط به حدی است که به
گفتههمسرش،حدودیکماهاست
حتی قادر به غذا خوردن نیســت.
ولــیا ...شــیراندامی کارگردان و
بازیگر پیشکسوت تئاتر ،سینما و
تلویزیون ایران که طی یک ســال
اخیر درگیر بیمــاری دیابت بوده،
این روزها با وخیمتر شدن وضعیت
جسمانی ،شرایط مطلوبی ندارد و
قادر به حرکت نیست.شیراندامی
که بهسختی قادر به صحبتکردن
اســت ،در جماتی کوتــاه به مهر
گفت :اصا خوب نیســتم و روی
تخت افتادهام و نمیتوانم حرکت
کنم.همسر ولیا ...شیراندامی نیز
درباره وضعیت جسمانی ،توضیح
داد :وضعیت بیماری دیابت آقای
شیراندامی وخیمتر شــد و پای او
بهدلیل شدت بیماری بهبود پیدا
نکرده و وضعیت بهگونهای اســت
که به گفتــه پزشــک معالجش،
احتمــال قطع پا هم وجــود دارد.
وی اظهار کرد :آقای شــیراندامی
عاوهبر دیابــت و ناراحتی قلبی،
بهدلیل مشــکل نای ،حدود یک
ماه اســت که قادر به خوردن غذا
نیســت و همین موضوع نیز باعث
ضعیفتر شدن او شده است.همسر
این هنرمند پیشکسوت تاکید کرد:
آقای شیراندامی بسیار ضعیف شده
و قادر به حرکت کردن نیســت و
ا شرایط
به لحاظ جســمانی اص ً
خوبی ندارد.

اجراینمایش
«آرشکمانگیر»

مریم کاظمی ،کارگردان تئاتر
با اعام برنامههای اخیر گروه تئاتر
مســتقل گفت :پروژه نمایشــی
آرش کمانگیر یا حماســه آرش از
جمله کارهایی است که با حضور
فارغالتحصیان نمایشی این گروه
تمریناتش آغاز شده است و به اجرا
خواهد رســید«.مریم کاظمی»،
بازیگر و کارگردان تئاتر و مستول
گروه تئاتر مستقل در گفتوگو با
فارس درباره برنامههای این گروه
تئاتر عنوان کــرد :آخرین اجرای
گروه تئاتر مستقل «ساعت هشت
در کشتی» بود که اردیبهشت ماه
در تاار هنر به پایان رسیده و از آن
تاریخ به بعد ما مشغول جمعآوری
دکــور و دپوکــردن آن بــرای
احتماا اجراهای بعدی هستیم.
وی درباره کاسهای آموزشــی
گروه تئاتر مســتقل توضیح داد:
این کاسها همه ســاله برگزار
میشــود و متقاضی خاص خود
را دارد که از تابســتان برای چهار
ترم یکساله برنامهریزی میشود.
کاسها را ابتدای تیر آغاز و شامل
نمایشهای خاق گروههای سنی
مختلف است که از ترم دوم تفکیک
ســنی میشــوند و نمایشهای
خاص خود را اجرا میکنند ،اان
در آســتانه جلسه پنجم کاسها
با تمرین نمایشهــای «بابا لنگ
دراز» بــرای رده ســنی  10تا 15
سال و «پیترپن» برای رده سنی ۶
تا  10سال هستیم.کاظمی درباره
پروژه آرش کمانگیر یا حماســه
آرش گفت :این پروژه تمریناتش را
آغاز کرده و انتخاب نقش با حضور
فارغالتحصیــان کاسهــای
گروه تئاتر مســتقل در رده سنی
 ۸تا  1۸سال که تا به حال چندین
نمایش بازی کردند ،میکند.وی
درباره فهرست کارهای بزرگسال
نمایشی این گروه گفت :دو نمایش
«بودوکیوار» و «ملودی ورشــو»
در اولویت اجرای بزرگسال گروه
ما قرار دارند ولــی اگر هیچکدام
به اجرا نرسند «ســه زن چاق ان
تیپ» را برای اولویت بزرگســال
درنظر داریم.

یادداشت

ترجمهایکه 
نباید
سوالوابهامایجادکند!

اشکان خطیبی
بازیگر تئاتر و سینما

نمایشــنامه «نفرین قحطیزدگان» در سال
 1979توسطسامشپاردنوشتهشده،امااززمانیکه
منترجمهآنرابهانتشاراتدادم،حدودچهاردهسال
طول کشید تا این نمایشنامه مجوز بگیرد و منتشر
شــود.ایناثریکیازسهگانههایشــپارددرمورد
خانوادهآمریکاییبودهکهمجموعآنهاسهاثربهنامهای
«کودک مدفــون»« ،قلب حقیقــی» و «نفرین
قحطیزدگان»است.منهرسهاثرراترجمهکردهام،
اماچوندواثردیگررامترجماندیگرینیززحمت
کشــیده و ترجمه کردهاند ،ترجیح دادم در مقطع
فعلیآنهارامنتشرنکنمتازمانمناسبیبرایانتشار
آنپیداشود.ترجمهایناثرنسبتبهترجمهآخرین
متنیکهسالگذشتهازسامشپاردبهنام«دلکنده»
ترجمهکردم،تاحدیقدیمیاستوآنهمبههمین
اختافزمانیچهاردهسالهبازمیگردد.خوشبختانه
امیدسهرابیدرگروهماحضورداشتودربازنویسی
ودراماتورژیکمکهایبسیارمفیدیانجامداد.در
واقعمقایسهترجمهدوکتاب«نفرینقحطیزدگان»
و «دلکنده» نشــان میدهد که امروز نســبت به
چهاردهسال قبل ،تجربه و احتماا دانش بیشتری
در حوزه فنون ترجمه کسب کردهام که البته امری
غیرعادی نیز محسوب نمیشــود.در عین حال به
مرورزمانسلیقهترجمهایمترجماننیزتغییرپیدا
میکند.اصلایناثرحدوددوساعتونیمبود،امادر
اجراهای خارجی حدود دوساعت زمان میبرد ،اما
اجرای یک نمایش دوساعتونیمه در شرایط امروز
کار دشواری است ،زیرا نه تماشاچی حوصله کافی
برای تماشای یک اثر بلند را دارد و نه سالنهایی که
نمایشها در آنجا به روی صحنــه میروند ،میل و
رغبتینسبتبهچنیننمایشهایینشانمیدهند،
چون بهدلیل شرایط موجود هر سالن مجبور است
حدود دو تا سه ســانس اجرا داشته باشد و طبیعتا
نمایشهای بلند ،این برنامهریزی را دچار مشکل
خواهند کرد.بهدلیل خصوصیتهــای بارزی که
نمایشنامههایسامشپارددارد،یعنیآنرمزورازی
کهپشتهرصحنهوهردیالوگوحرکتوجوددارد،
کانسپتهای گوناگونی مطرح میشود که اگر در
ترجمهاثردقتکافیصورتنگیرد،ممکناستشما
نهایتابایکاثرسورئالیستیمواجهشوید؛اتفاقیکهدر
متنترجمهشدهنمایشنامه«کودکمدفون»رخداده
است.اگربخواهیدایناثررااجراکنید،قطعاتماشاچی
سردرگم خواهد شد .نمایشــنامه «دلکنده» هم
دارایکدگذاریفراوانیاست،امامسالهایکهاینجا
حائز اهمیت است ،تطابق متن با مخاطب و منطقه
جغرافیاییاست.درواقعمانبایدفراموشکنیمکهاین
نمایشدرنهایتقراراستبرایتماشاچیایرانیاجرا
شودواینمسالهحتمابایددردراماتورژیلحاظشود.
نمایشبایدآمادهاجرادرایرانامروزشودتاتماشاچی
بتواندباآنارتباطبرقرارکند.درتمامیکسالیکهبا
متنکلنجاررفتیم،درواقعرویهمینسختیهاکار
میکردیم.آثارشپاردناتورالیستینیست،بلکهکاما
رئالیستی است و پس تمام این داستانهای خطی،
داستانکهاییکهدرنمایشنامهوجوددارد،مواردی
است که باید برای تماشاچی بیرون کشیده شوند و
رمزگشاییشوند.درنتیجهاثربایدبهگونهایترجمهو
اجراشودکهنقطهگنگیاسوالیرادرذهنمخاطب
باقینگذارد.

خطویــژه

مسالهوارداتوخارجات!

فریور خراباتی
طنز پرداز

ببینید روز گذشــته یکســری اعتراضها به
مسالهوارداتکابلبرقبهجایاستندقلبشدهبود
که بنده ازم دانستم که توضیح بدهم اصل ماجرا
چیســت و چرا یک عده یاد گرفتهاند ،بیخودی و
الکی به مسئوان عزیز انتقاد کنند .ببینید عزیزان
من ،برخی مســئوان ما که کا دستشان به کم
نمیرود ،مثا یکهو و ناگهانی حدود پانصدمیلیون
دارارزدولتی را به یک نفرکهتا پنجمابتدایی سواد
دارد ،میدهند تا برود و با آن واردات انجام بدهد .آن
فردهمکهچونسواددرستوحسابینداردونهایتا
تا دور در دور ،نزدیک در نزدیک به ریاضیات مسلط
است ،بهجای واردات« ،خارجات» انجام میدهد
و به خدمت خارجات ارز دولتی میرسد.مسئوان
چارهاندیش هم که برای هر مسالهای راهکار دارند،
نخواستند بین افراد تحصیلکرده و کمسواد تفاوتی
بگذارند ،یک بودجه تپلی را هم به یک موسســه
مطبوعاتیخصوصیدادهاندکهحدودسیونهمجله
چاپ کند .آنوقت خیلی از روزنامههای دیگر (که
حداقلخوانندهدارند!)دراینچندماهمشکلکاغذ
تیغه بینیشان را پاره کرده است ،به حدی که یک
شب که در بحر دهر غرق بودم ،به خویشتن نهیب
زدم«:خراباتیچشمبگشاوببین؛کاغذنیست،فردا
یه بلندگوی میوهفروشی برمیداری ،راه میافتی
توی خیابون ،ســتون طنزت رو برای مردم در مایه
دشتی یا دستگاه اصفهان ،میخونی!»حاا هم که
در خبرها خواندیم یک نفــر ارز دولتی گرفته که
برود و «فنر قلب» وارد کند ،ارز را لوطیخور کرده
و خارجات انجــام داده و بهجــای آن «کابل» وارد
کردهاست،یعنیاینمدتباییکهماسرارزدولتی
آوردهایم به این صورت اســت که پول را گرفتهایم،
بعد با همسرمان یا همشــیرهمان تماس گرفته و
پرسیدهایم«:عزیزممناومدمچین!دوستداریبا
ارزدولتیچیبراتواردکنم؟!»وتمام!

نظـرگـــاه

محمدرضا تاجیک:

اصاحطلبیموجود
دیگرجوابنمیدهد

آرمان ملی :تولید فکر و اندیشه روزآمد در کنار
استفاده از جوانان برای پیشبرد این افکار و اندیشهها
ســبب اثرگذاری در جامعه و به ثمر رساندن برخی
اهــداف اصاحطلبان در برهههایی از زمان شــد .با
این وجود از میانههای دهه  80شمســی به این سو،
این زایایی فکر و اندیشــه عما دیگــر جایگاهی در
میان اصاحطلبان نداشته و ندارد و مسائلی دیگر در
جریان اصاحطلبی پررنگ شده که عما به ضعیف
شدن این جریان انجامیده است .محمدرضا تاجیک،
فعال سیاســی اصاحطلب در گفتوگــوی خود با
انصافنیوز میگوید که  9۵درصد از اصاحطلبها
را نمیشناسد؛ زیرا نه در یک جلسه حضور داشتهاند
و نه یک مفهوم و نه یک کلمه به گفتمان اصاحطلبی
افزودهاند و نــه آنجایی که هزینه بــوده ،هزینهای
پرداخت کردهاند و نه آنجایی که حصر و زندان بوده،
سر و کلهشان پیدا شده .او تأکید دارد «اصاحطلبی
موجود دیگر جواب نمیدهد»؛ چرا که نمیتواند در
جامعه نقشآفرینی داشته باشد.
مصائب کنونی جریان اصاحات
تاجیک معتقد اســت عدم توانایی اصاحطلبان
در جامعه به تعریف اصاحطلبی در چارچوب قدرت
برمیگردد و همین امــر توان گفتمانســازی را از
اصاحطلبان گرفته .او میگوید« :دیربازی است که
در جامعه این جریان هستی خود را در فضای قدرت
تعریف کرده .بیرون از فضای قــدرت نمودی ندارد و
دیگر گفتمانساز نیســت .اصا نمیتواند با توجه به
شرایطتاریخی،ذائقهجامعهونیازهاینسلجدیدش
تولید و بازتولید گفتمان کند .دیربازی است که این
اصاحطلبی موجود نمیتواند برای خودش تولید و
بازتولید مشروعیت و مقبولیت کند؛ بنابراین به طور
فزایندهای به حاشــیه رانده و از بطــن جامعه خارج
میشود» .یکی دیگر از مســائلی که پیش از این نیز
بارهابهآناشارهشدهودرنگاهتاجیکنیزنمودویژهای
دارد ،بحث عدم استفاده از جوانان در جریان اصاحات
است؛ اتفاقی که میتواند جان تازهای به پیکر کمرمق
جریان اصاحطلبی در کشور تزریق کند ،اما با تنگ
نظری برخی قدما مانع از این امر شده است .تاجیک
تأکید دارد« :همواره یک عده مشــخص در همهجا
حضور دارند و به نام اصاحطلبی سخن میگویند و
از جریان اصاحطلبی ابزاری ساختهاند برای رسیدن
به قدرت و تقسیم قدرت .جریان اصاحطلبی جامعه
مدنی و اصاحی و روشنفکری خود را از خود دور کرده
استوبهیککنشگرمرسومدریکبازیبزرگقدرت
تبدیل شــده» .او میگوید که عدهای باید در جریان
اصاحطلبی دامن خود را جمع کنند و کنار بکشند
تا باد بیاید و بعد مشخص میشــود چه نسیمی این
پشتنهفتهاست.
راهبرد خروج از رکود

اغلب متفکران و فعاان سیاســی صرفا به بیان
مشــکات موجود و انتقاد از وضعیت کنونی بسنده
میکننداماتاجیکچنیننکردهوراهحلیبرایعبور
اصاحطلبی از رکود فعلی ارائــه میکند .این فعال
سیاسی میگوید که اگر میخواهیم اصاحطلبی در
دههپنجمخودحضورشکوفاوبالندهایداشتهباشد
نخست باید اصاحطلبی را از چنبره و چنگ برخی از
اصاحطلبان و شبه اصاحطلبان که هدف آنها جز
کسبقدرتومنفعتنیست؛برهانیم.بهگفتهتاجیک
قرار بود جریان اصاحطلبی نقش نخ تسبیح را اجرا
کندونهنقشدانهتسبیحرا،اماامروزعمابهدانهایاز
تسبیحقدرتبدلشده.اوبابیاناینکهاصاحطلبی
باید «قاعدهمندی در کثرت» ایجاد کند ،تأکید دارد:
«بدون اینکه ناقض و نافی هویتهای متکثر شویم و
بدون اینکه بخواهیم تفرد را ازبین ببریم؛ بدون اینکه
بخواهیم خرده فرهنگها را در هم مستحیل کنیم
باید بتوانیم آنها را در یک همزیستی مسالمتآمیز
در کنار هم قرار بدهیم؛ جامعه همین است و از آغاز
تاکنونازهویتهایمتکثرتشکیلشدهوجامعهای
وجودنداشتهکهدرآنهمهمثلهمباشند؛اگرکسی
استعداد و ایدهای دارد همه پژواکش باشند .در زمان
معصومینهمچنینجامعهایشکلنگرفته؛بهقول
بدیودرامرکثیرامرواحدرابایدایجادکنیم،یعنیاین
کثرتها میتوانند کنار هم باشند بدون اینکه ناقض
هم باشند؛ میتوانند کنشگری جمعی داشته باشند
بدوناینکهیکسانباشند.بنابراینجامعهایداریمکه
در اوجش مثل ظرف سااد است و قرار نیست گوجه
درکاهویازیتوندرقارچمستحیلشودوهمههویت
خودرادارند،قرارنیستجامعهبهآششله قلمکاری
تبدیلشودکههمههویتهادرهممستحیلشوندو
دست در دست هم بدهند .جامعه مثل ظرف سااد
استوجریاناصاحطلبیبافهماینطبیعتجامعه
بایدتاشکند،نقشآنظرفرابازیکندبدوناینکه
هویتخودراازدستبدهد».
ارادهای برای خروج از بحران نیست
خمودگی فکری شایع در اصاحطلبان و مزه کردن
قدرت در دهان بسیاری از شاخصان این جریان سیاسی
ســبب شــده ،عما میلی به ایجاد تغییرات بزرگ در
اصاحطلبان دیده نشود .تاجیک میگوید که عدهای
رویفضاچنبرهزدهاندومنافعوقدرتخودرادراینفضا
جستوجومیکنندونمیخواهندروزنهایبرایحضور
دیگری ایجاد شود .او توصیه میکند« :باید اراده جمعی
باشدکههلبدهدوجاراخالیکندوگرنهبهصرفاینکه
بگوییملطفکنجاراخالیکننبایدانتظارداشتهباشیم
که کسانی لبیک بگویند .آنهم کسانی که قدرت و ثروت
و منفعت را زیر دندان خود مزه کردهاند» .او همچنین
نیاز امروز اصاحطلبی را به وجود آمدن عزم جمعی در
یک لحظه تاریخی برای تصفیه این جریان از افرادی که
صرفا برای به دست آوردن منافع مالی و سیاسی خود را
اصاحطلب میکنند ،دانست.
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حسینانصاریراددرگفتوگوبا«آرمانملی»:

اصاحطلبان از نگاه
مالتآميز مردم
نگذرند

دیپلماسیفرانسهدرایرانبهدنبالچیست؟
علیاصغر زرگر
تحلیلگر مسائل بینالملل

بامقاممعظمرهبريواردگفتوگوشوید

آرمانملی -احسانانصاری:اصاحطلبانکهدرانتخاباتمجلسشورای
اسامیدرسال94باچالشبررسیصاحیتهامواجهشدند،دریک
تاکتیکاستراتژیکوبرایحذفنیروهایرادیکالراستگراازمجلس
دستبهائتافبااصولگرایانمعتدلزدند.ائتافیکهاگرچهدرابتدایک
پیروزیاستراتژیکبهشمارمیرفتامابهمرورزماناینپیروزیرنگباخت
وبهیکشکستتبدیلشد.بسیاریازچهرههاییکهبهناماعتدالگرادر
لیستاصاحطلبانقرارگرفتندپسازمدتیرویکردمتمایزینسبتبه
اصاحطلباندرپیشگرفتندودرمسیریحرکتکردندکهبامبانیواصول
جریاناصاحاتهمخوانینداشت.
به همین دلیل نیز این روزها برخی از
اصاحطلبان معتقدند که در انتخابات آینده
مجلس جریان اصاحات نباید وارد هیچ ائتافی
شود و با یک لیست مستقل وارد انتخابات شود تا
معایبنیروهایغیرخودیبهنامجریاناصاحات
نوشته نشود؛ اتفاقی که ممکن است با چالش
احتمالی ردصاحیت دوباره نهادهای نظارتی
همراه شود و جریان اصاحات را در یک وضعیت
سخت تصمیمگیری قرار دهد .به همین دلیل
و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با
حجتااسامحسینانصاریراد،رئیسکمیسیون
اصل نود مجلس ششم شورای اسامی و برنده قلم
طایی آزادی گفتوگو کرده است .حجتااسام
انصاریراد معتقد است« :نباید اصاحات را با
ائتافی که نتایج مطلوب به همراه نداشته نابود
کرد .چرا باید وارد ائتافی شد که نتایج مطلوبی به
همراه نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت؟ قرار
نیستاصاحطلبانبههرقیمتیواردمجلسشوند
اما نتوانند به مطالبات مردم پاسخ دهند .نباید آبرو
و حیثیت جریان اصاحات را به خطر انداخت که
عدهای ناکارآمد در مجلس حضور داشته باشند».
درادامهماحصلاینگفتوگورامیخوانید.
با توجه به ائتاف اصاح طلبان با
اصولگرایان معتدل در سال  94و نتایج و
پیامدهاییکهبههمراهداشتهاست،آیاتکرار
ائتافاصاحطلبانواصولگرایانمعتدلدر
انتخابات آینده به صاح جریان اصاحات
خواهدبود؟
اتفاقی که در شرایط کنونی برای جریان
اصاحاترخدادهایناستکهمفاهیموآرمانهای
اصلی جریان اصاحطلبی بهخوبی برای مردم
ملموس نیست .در نتیجه اصاحطلبان در تحقق
شعارها و پافشاری روی آرمانها و اهداف خود
با چالشهای جدی مواجه بودهاند .در چنین
شرایطیاصاحطلبانتصمیمگرفتندبااصولگرایان
معتدل ائتاف کنند و از گفتمانی استفاده کنند
که دارای شعارها و آرمانهای متفاوتی نسبت به
جریان اصاحات است .در چنین وضعیتی همان
اصاحطلبی اجمالی و اندکی که وجود داشت نیز
روزبهروز ضیعفتر شد و گردوغبار روی گفتمان
اصاحات نشست .گفتمان اصاحات با آرمانها
و اهداف متعالی و سازندهای که دارد باید پاسخ به
سواات خود را در درون گفتمان اصاحات پیدا
کندونهاینکهواردائتافبادیگرانشود.درنتیجه
اگر قرار است جریان اصاحات همچنان به مسیر
خود ادامه دهد و از عرصه عمل ساقط نشود بهتر
است در انتخابات آینده وارد ائتاف نشود .امروز
به دلیل برخی رویکردهای اشتباه نگاه و دیدگاه
مردمنسبتبهجریاناصاحاتتغییرکردهومردم
با نوعی مالت به جریان اصاحات نگاه میکنند.
مردم همواره به دنبال تغییر رویکردها بهصورت
مسالمتآمیز و قانونی بودهاند .روالی که میتوان
از گذار آن به نتیجه و مقصود مطلوب دست یافت.
درچنینشرایطیتنهاامیدمردمجریاناصاحات
و رویکردهایی است که این جریان برای مدیریت
جامعه اتخاذ میکند .به همین دلیل اگر قرار باشد
جریان اصاحات نیز با ابهام و بدون برنامه عمل
کند مردم روزنه امید خود را از دست خواهند داد.
نتیجهاینوضعیتنیزمالودلسردیاست.بنده
هیچگاه این صحنه را فراموش نمیکنم که مردم
ایران اعم از پیر و جوان و زن و مرد در روز انتخابات
ریاستجمهوری سال  96با چه شور و شوقی در
پای صندوقهای رأی حاضر شدند و از کاندیدایی
حمایتکردندکهموردتائیدجریاناصاحاتبود.
بااینوجوددرطولدوسالگذشتهیعنیازسال96
تا 98مردم ایران دچار ناامیدی شدهاند و مشکات
بهشدت بر آنها فشار آورده و چشمانتظار رویکرد
مطلوب برای رفع مشکات هستند .در چنین
شرایطی امید مردم به جریان اصاحات است .به
همین دلیل نیز شعارها و اهداف جریان اصاحات
باید مشخص باشد که قرار است چه چیزی اصاح
شود؟هدفجریاناصاحاتازحضوردرانتخابات
چیست؟آیاجریاناصاحاتباتوجهبههزینههایی
کهانجاممیدهددستاوردکافیرابهدستمیآورد
یا خیر؟ این سوااتی است که این روزها ذهن

حامیان جریان اصاحات را درگیر کرده است.
جریان اصاحات باید در تحقق مطالبات مردم و
پافشاریرویآرمانهایمردممصممباشد.
درصورتعدمائتافاصاحطلبان،این
احتمالوجودداردکهچهرههایمهمجریان
اصاحات تائید صاحیت نشوند .در چنین
شرایطیجریاناصاحاتبایدچهراهکاری
درپیشبگیرد؟
این مسالهای است که در انتخابات اخیر جریان
اصاحاتراباچالشهایزیادیهمراهکردهاست.
یکیازدایلاصلیاینکهاصاحطلباندرانتخابات
سال 94تصمیمبهائتافگرفتند،همینمسالهبود
کهچهرههایبرجستهاینجریانتوسطنهادهای

چرا باید وارد ائتافی شد که
نتایجمطلوبیبههمراهنداشته
و نخواهد داشت؟ قرار نیست
اصاحطلبان به هر قیمتی وارد
مجلسشوندامانتوانندبه
مطالباتمردمپاسخبدهند
نظارتیتائیدصاحیتنشدند.بااینوجودشرایط
امروز با گذشته متفاوت شده است .بنده معتقدم
نباید اصاحات را با ائتافی که نتایج مطلوب به
همراه نداشته نابود کرد .چرا باید وارد ائتافی شد
کهنتایجمطلوبیبههمراهنداشتهونخواهدداشت؟
قرارنیستاصاحطلبانبههرقیمتیواردمجلس
شوند اما نتوانند به مطالبات مردم پاسخ بدهند.
چرا باید آبرو و حیثیت جریان اصاحات را به خطر
انداخت که عدهای از اصاحطلبان در مجلس
حضورداشتهباشند؟جریاناصاحاتدارایپایگاه
اجتماعی قابل توجهی در بین مردم است و با تکیه
بر این سرمایه اجتماعی میتواند در هر انتخاباتی
تعیینکنندهباشد.درنتیجهدلیلیوجودنداردکه
جریاناصاحاتازسرمایهاجتماعیخوداستفاده
کند در حالی که به نتایج آینده خوشبین نیست و
این احتمال را میدهد که ممکن است به اهدافی
که از پیش تعیین کرده دست پیدا نکند .نکته
دیگر اینکه در شرایط کنونی کشور با مخاطرات
جدی در زمینههای داخلی و خارجی مواجه شده
است .به همین دلیل نیز جریان اصاحات تا دیر
نشده باید با مسئوان ارشد وارد گفتوگو شود.
اصاحطلبان باید شرایط خطیر کشور را تشریح
کرده و عنوان کنند که عبور از این بحرانها تنها با
وحدت و همدلی و استفاده از نیروهای توانمند و
متعهد همه جریانهای سیاسی امکانپذیر است.
مسئوان نیز باید این نکته را بپذیرند که وضعیت
امروز کشور نگرانیآور است و اگر اصاحطلبان در
چنین شرایطی کنار بروند و یا کنار گذاشته شود
امنیت و نظم جامعه با چالش جدی مواجه خواهد
شدوصدمهخواهددید.
گفتوگوی اصاحطلبان با مسئوان
ارشد چه نقشی در وضعیت آینده کشور
خواهدداشت؟
بدون شک نقش کلیدی خواهد داشت.
دیدگاههای رهبر معظم انقاب میتواند تاثیر
زیادیرویتصمیماتدرراستایتائیدچهرههای
اصاحطلب داشته باشد .در نتیجه اصاحطلبان تا
مشکات کشور بیشتر از این نشده ،باید آرمانها و
اهداف و حسن نیت صادقانه خود را برای خدمت
به نظام و مردم با مقام معظم رهبری مطرح کنند
و از ایشان تقاضا نمایند که زمینه حضور نیروهای
متخصص و متعهد اصاحطلب را بیشتر از گذشته
فراهم کنند .خانهنشینشدن و به حاشیه رفتن
چهرههای توانمند و امتحان پسداده سیاسی
مولفههای پیشرفت جامعه را تهدید میکند.
در چنین شرایطی دشمنان جمهوری اسامی
جسورتر از گذشته شده و براندازان فرصت جوان
پیدا میکنند .جریان اصاحات بهعنوان گفتمان
غالب جامعه باید بتواند از سرمایههای انسانی
خود برای حل مشکات مردم استفاده کند.
نمیتوان از جریان اصاحات انتظار داشته باشیم
بهصورتپرشوردرانتخاباتحضورداشتهباشداما
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احتراماینجریانرادرپیشگاهمردمحفظنکنیمو
چهرههای این جریان را تائید صاحیت نکنیم .ما
بایدتجربههایتاریخیگذشتهراسرلوحهکارخود
قرار بدهیم .در گذشته عدم تائید صاحیتها به
کشورآسیبزدهاستوبسیاریازنیروهایمتعهدو
کارآمدبهدلیلرویکردنهادهاینظارتیخانهنشین
شدهاند.بااینوجودامروزکشوردرشرایطخطیری
قرار گرفته و اگر برخی رویکردهای گذشته تکرار
شود ،چهبسا شاهد بروز آسیبهایی هم باشیم .ما
باید خود را مقید به قانون اساسی و قانون انتخابات
بدانیم.درقانونانتخاباتهمهجریانهایسیاسی
به یک اندازه سهم دارند و هیچ جریان سیاسی
بر دیگری ارجحیت ندارد .به همین دلیل نیز
رویکرد نهادهای نظارتی در مقابل اصاحطلبان
باید تعدیل شود و شرایط به شکلی رقم بخورد که
جریاناصاحاتبتواندبابهتریننیروهایخوددر
انتخاباتآیندهحضورپیداکند.امروزکشوربیشاز
هرچیزیبهوحدتوهمدلینیازداردواینهمدلی
نیز در گرو سعه صدر نهادهای نظارتی برای حضور
پرشورجریانهایسیاسیدرانتخاباتاست.
در حالی که کشور در شرایط خطیری
قرار گرفته و جریان اصاحات نیز به این
مسالهواقفاستامادرشرایطکنونیبرخی
از اصاحطلبان انتقادات جدی نسبت به
رویکرد جریان اصاحات مطرح میکنند.
به نظر شما مهمترین نقدهایی که در شرایط
کنونی به جریان اصاحات وارد است چه
مواردیاست؟
مهم ترین انتقاد به جریان اصاحات عدم
پافشاری روی قانون اساسی و عدم ایستادگی
در راستای تحقق مطالبات قانونی مردم است.
این اهداف از جمله مبانی اولیه و اصولی جریان
اصاحات است .این در حالی است که در شرایط
کنونی اصاحطلبان از مبانی و اصول اولیه خود
عقبنشینی کردهاند .این اتفاق بهخصوص در
دولت آقای روحانی رخ داده است .بنده معتقدم
آقای روحانی باید با جدیت بیشتری در راستای
تحقق مطالبات حامیان انتخاباتی خود عمل کند،
در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده
است .انتقاد دیگری که در شرایط کنونی به جریان
اصاحات وارد است عدم صراحت این جریان بر
مبانیواصولدموکراسیوآزادیاست.دموکراسی
وآزادییکیازمبانیاصلیجریاناصاحاتاست.
با این وجود و در شرایطی که امروز اصاحطلبان
نسبت به گذشته حضور جدیتری در مجلس
و دولت دارند ،اما این مسائل به صورت جدی در
دستور کار دولت و مجلس قرارنگرفته است .مردم
ازاصاحطلبانمیخواهندکهباصراحتازآزادی،
قانون ،دموکراسی ،عدالت و اخاق حمایت کنند.
از سوی دیگر نهادهای مهم و تاثیرگذار باید در
رویکردهای نظارتی از همه تجربههای گذشته

تنهاامیدمردمجریاناصاحات
و رویکردهایی است که این
جریانبرایمدیریتجامعه
اتخاذمیکند.بههمیندلیلاگر
قرار باشد جریان اصاحات نیز
با ابهام و بدون برنامه عمل کند
مردم روزنه امید خود را از دست
خواهند داد

استفادهکنند.بهنظرمنبایدراهکارموثرتریبرای
مساله بررسی صاحیتها اتخاذ شود و شرایطی را
بهوجودبیایدکهنخبگانکشوربتوانندباتماموجود
به کشور خدمت کنند .اگر مسئوان میخواهند
مشکات حل شود باید زمینه برگزاری انتخابات
مطلوبتررادرآیندهفراهمکنندتابهتریننیروهای
موجوددرمدیریتکشوررویکاربیایند.
ائتاف اصاحطلبان با اصولگرایان
معتدل به چه میزان در عقب نشینی
اصاحطلبان از مبانی و اصول خود مانند

تاکیدبرقانونوآزادیتاثیرگذاربودهاست؟
ائتاف با اصولگرایان بسیاری از مبانی جریان
اصاحاتمانندآزادی،قانون،تعهدوپاسخگوییرا
مشوشومبهمکردهاست.بههمیندلیلنیزبنده
معتقدمبههیچعنوانصاحنیستائتافسال94
دوباره در سال  98تکرار شود و اصاحطلبان قطعا
باید با لیست مستقل و صددرصد اصاحطلب وارد
مبارزات انتخاباتی شوند .خداوند متعال در قرآن
کریم میفرماید« :خدواند انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خود حاکم کرده و هیچکس نمیتواند
این حق را از انسان سلب کند» .امروز اصاحطلبان
در شرایطی قرار گرفتهاند که باید روی قانون تکیه
کنندودرعملبهشعارهاواصولجریاناصاحات
پایبندی خود را نشان دهند .مردم باید مشاهده
کنند که جریان اصاحات برای حل مشکات آنها
وکشورهزینهپرداختمیکندوبهدنبالبازکردن
گرههایجامعهاست.تنهادرچنینشرایطیاست
که حامیان جریان اصاحات بهعنوان گفتمان
غالب جامعه در آینده نیز از این جریان حمایت
خواهند کرد .انتخابات اساس نظام جمهوری
اسامی است و در عین حال راهی است که جریان
اصاحاتمیتواندواردنهادهایتصمیمگیرشود.
در نتیجه انتخابات برای کشور و جریان اصاحات
نقشتعیینکنندهایخواهدداشت.
رئیسدولتاصاحاتدراظهاراتاخیر
خود همچنان روی حضور اصاحطلبان در
انتخابات تاکید داشتند .با این وجود امروز
جریاناصاحاتبانوعیبیاعتمادیمواجه
شده است .به نظر شما برای عبور جریان
اصاحات از بحران بیاعتمادی و حضور
مجدد مردم در پای صندوقهای رأی چه
بایدکند؟
در شرایط کنونی باید چالشهای مهم کشور را
مورد بررسی قرار داد و برای آنها راهحل ایجاد کرد.
اگردولتهمچنانازهجمهتندروهاهراسداشته
باشد و سیاستهای خود را به شکلی طراحی کند
که مورد هجمه قرار نگیرد و نمایندگان مجلس
شورایاسامینیزازعدمتائیدصاحیتهانگرانی
داشتهباشند،کشوردرمسیرپیشرفتقرارنخواهد
گرفت .وضعیت باید بهگونهای تعریف و نهادینه
شود که تحتتاثیر یکجانبهگرایی قرار نگیرد ،در
غیراینصورتوضعیتاقتصادیکشوربهبودپیدا
نمیکند و روال امور بهگونهای پیش نمیرود که
موجبگشایشورفعمشکاتشود.اینوضعیت
دربارهاعتمادمردمنیزوجودداردوتازمانیکهاراده
جمعیتصمیمگیرینکندوضعیتبههمینشکل
ادامه خواهد داشت .مردم در انتخابات سال  96با
شور و حماسه عظیمی در انتخابات شرکت کردند
و به وعدههایی که آقای روحانی میدادند حساب
ویژهای باز کرده بودند .مردم به آقای روحانی رأی
دادند تا ایشان تغییرات جدی در رویکرد مدیریت
کشوربهوجودبیاورد .ما بایدبپذیریمکهمشکات
بنیادین و اساسی در مدیریت کشور وجود دارد
و عدم تائید صاحیتها این مشکات را تشدید
خواهد کرد .وضعیت در انتخابات به شکلی است
که مردم حتی نمیتوانند چهرههای متوسط و
کمتر شناخته شده را نیز در انتخابات بهعنوان
نمایندهانتخابکنند.بههمیندلیلنیزبهافرادی
رأی میدهند که شناختی چندانی از آنها ندارند.
اصاحطلبان خود را در چارچوب نظام جمهوری
اسامی تعریف میکنند و قصد دارند به بهبود
وضعیت کشور کمک کنند .مسئوان باید به این
نگاه و رویه اصاحطلبان آگاهی و اطمینان کامل
داشته باشند تا این جریان بتواند بهخوبی به روند
اثرگذاری خود بر جامعه بپردازد و نقش خود را
ایفا نماید .اگر چنین نباشد و چهرههای برجسته
اصاح طلبان تائید صاحیت نشوند آن وقت
افرادی وارد مجلس میشوند که انتخاب واقعی
مردم نیستند و با مطالبات مردم فاصله دارند .به
صورتطبیعینیزنمایندگانیکهدرمجلسحضور
پیدا میکنند قادر نیستند مطالبات جدی و اصلی
مردم را نمایندگی کنند و به همین دلیل مجلس با
ناکارآمدیمواجهمیشود.

اکنون که چند روز از طرح موضوع سفر مشاور ارشد کاخ الیزه
به تهران میگذرد شرایط بهتری برای گمانهزنیها و بررسی این
موضوع شکل گرفته است .مقصود از این سفر رایزنی درمورد مسائل
مطروحه با مسئوان جمهوری اسامی ایران منجمله مسائل
برجامی و مذاکره در مورد برخی سیاستهای ایران ،نویسنده را
بر آن داشت این یادداشت را بنویسد .سیاست خارجی فرانسه
را در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا ،بهرغم مشکات
داخلی رئیسجمهور مکرون ،سیاستی فعال و تهاجمی در صحنه
بینالمللی لقب دادهاند .عاوه بر این در زمینه سیاست خارجی،
فرانسویان سعی کردهاند که در جهتگیریها و سیاستهای فعال
خود نسبت به منطقه خاورمیانه ،شمال و مرکز آفریقا ،بهعنوان
بازیگری مستقل نقشآفرینی کنند .بنابراین حتی در مواردی
که ظاهرا فرانسه باید در هماهنگی با اتحادیه اروپا و یا با آمریکا
اقدام کند ،سیاست و عمل دولت فرانسه بهگونهای متفاوت ظاهر
میشود .این تجلی متفاوت درسیاست خارجی فرانسه از رویکرد
هماهنگ اروپایی-آمریکایی تا حدودی نشان از تمایل سنتی
استقالطلبانه فرانسویان و تظاهر اقتدار و وزن فرانسه بهعنوان
یک بازیگر بینالمللی تاثیرگذار و مستقل دارد ،ولی جهتگیریها
و سیاستهای فرانسه نسبت به ایران اسامی و بهطور کلی جهان
اسام را نباید بدون در نظر گرفتن سابقه ذهنی دولتمردان فرانسه
که خود از تاریخ بلندمدت رابطه فرانسه با دنیای اسام نشات
میگیرد ،تحلیل و بررسی کرد .با توجه به ذهنیت تاریخی کشور
فرانسه ،یک احساس برخورد فرهنگی ،نظامی و سیاسی با اسام و
ترسازاسامیشدنهرگزازوجدانتاریخیفرانسویانبیروننرفته
است .این احساس برخورد تاریخی و تهدید طی 200سال تاریخ
استعمار فرانسه در شمال آفریقا و خاورمیانه تشدید گردیده است و
نمونههای خشونتآمیز آن در الجزایر و بهگونهای دیگر در مراکش،
تونس و لبنان بعد از جنگ جهانی اول نمود پیدا کرد .نمونهای
از مصادیق سیاستها و نگرشهای دولتهای فرانسه نسبت به
جمهوری اسامی ایران طی سهدهه گذشته ،همراهی با صدام
در جنگ تحمیلی ،همراهی کامل با آمریکاییها در تحریمهای
ظالمانه قبل از برجام و سیاستهای خصمانه و سختگیرانه در
دوران مذاکرات برجامی نشان از این سیاست خصمانه فرانسه دارد.
در دوره مذاکرات هستهای اروپایی-آمریکایی با ایران ،بدون استثنا
نمایندگان دولت فرانسه ،نقش پلیس بد را بهطور منافقانهای بازی
کردند و بهجای گرهگشایی از مشکات مذاکره و مسائل فیمابین
به گرهها میافزودند .بعد از امضا و اجراییشدن برجام ،فرانسویان
فرصتطلب ،جزء اولین هیاتهای اروپایی بودند که راه ایران را در
پیش گرفتند و بهطور فعاانه جهت کسب فرصتهای اقتصادی
مذاکره و قراردادهای نفتی و تجاری و خودرویی منعقد کردند،
ولی مجددا پس از خروج دولت آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای
همهجانبهعلیهایران،فرانسویهاایرانراترککردند.مکرونضمن
هماهنگی کامل با سیاستها و اهداف آمریکا برای مذاکرات مجدد
با ایران بهمنظور تمدید محدودیتهای بیشتر هستهای علیه ایران
و گسترش مذاکرات به مسائل دفاعی و سیاستهای منطقهای
ایران ،سعی داشته راه میانهای را حتی اگر شده بهطور موقت به
ایران بقبواند .بدین صورت که با برقراری مجدد معافیت بعضی از
کشورها برای خرید نفت ایران و سازوکار محدود اینستکس ایران را
مجاب کند که به تعهدات اولیهاش در برجام برگردد .اتحادیه اروپا
که به ناتوانی خود در مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران حتی از
طریق سازوکار اینستکس واقف است ،برای حفظ برجام چاره کار
را در هماهنگی با آمریکا و با دادن امتیازاتی از جیب آمریکاییها و
یا تلطیف بخشی از موضع آمریکا خصوصا در رابطه با فروش نفت
ایران ،دولت ایران را مجبور به عقبنشینی نماید .چنانچه این فرض
در مورد اهداف دیپلماسی فرانسه درست باشد ،موضع ایران چه
میتواند باشد؟ ظاهرا در شرایط کنونی دولت ترامپ به آسانی به
برجام برنخواهد گشت ،ولی این امکان وجود دارد که در مقابل
درخواست و فشار اروپا ،آمریکاییها امتیازاتی را حاضر باشند
به ایران در مقابل موضع اولیهاش در برجام بدهند .چنانچه این
امتیازات برایایرانقابلقبولنباشد،تنهاسیاستبرایایرانتداوم
مقاومت در مقابل تحریمها و تبدیل آنها به فرصتهاست.

دیــدگـــاه

حرفوحدیثهابرسرنمایندگانمیلیاردی
قاسم میرزایینیکو
نماینده دماوند در مجلس

همه قیل و قالهـای انتخابات یکطرف ،موضـوع هزینههای
انتخابـاتهـمیکطـرف؛هزینههاییکـهگاهیگفتهمیشـود
میلیـاردی اسـت و گاهـی هـم نـه .وقتـی بحـث اصـاح قانـون
انتخابـاتدرمجلـسمطرحشـدیکـیازانگیزههایایـناصاح
بحـثشفافشـدنهزینههـایانتخابـاتبـودکـهتـاششـد
ایـن موضـوع در قانـون پیشبینـی شـود ،هرچنـد ایـن مصوبه
مجلـسدرشـوراینگهبانردشـد،امـاهمچنانتاشهـابرای
قاعدهمندکـردن هزینههـای انتخاباتـی ادامـه دارد .هرچنـد
بعید اسـت این تاشهـا به انتخابـات مجلـس یازدهم برسـد اما
درآنقانـوننحـوهنظـارتبـرهزینههـایانتخابـات،تبلیغاتو
هزینهکردهاپیشبینیشـدهاسـتکـهدراینصـورتمیتواند
نظارت بـر انتخابـات افزایـش پیـدا کنـد .از آنجـا که بعید اسـت
اینقانـونبتواندانتخابـاتمجلسیازدهـمراپوشـشدهدبرای
همین تدبیری اندیشـیده شـده تا طرح پیشـنهادی را بـه وزارت
کشـوربدهیموازآنهابخواهیمکهاینمـواردرارعایتکنند.نکته
دیگریکهنبایـدازنظردورداشـتحرفوحدیثهاییاسـتکه
در هر انتخاباتی و اتفاقا درباره هزینهها مطرح میشـود شـاید این
صحبتراکهمیگوینـدنمایندگانباپولواردمجلسمیشـوند
صددرصدقابـلقبولندانیمامـااینهـمدورازواقعیتاسـتکه
انـکارکنیمهزینـهزیـادیدراینراهمصـرفنمیشـود.بنابراین
باید گفت حتما با پول نیسـت ،اما به هـر حال هزینههایـی در این
راه صورت میگیرد .شـاید توجه به ایـن نکته هم بد نباشـد که در
هرموضوعیسـودوزیانحرفاولرامیزنـد.درجریانانتخابات
هـم بهویـژه انتخابـات ریاسـتجمهوری ایـن نکته جای سـوال
اسـتکـهاگـرهزینههـایدفاتـرنماینـدگانراکنـاربگذاریمبا
حقوقماهیانه۱0میلیوندرپایان4سـالمیشـود 480میلیون
تومان.دراینشـرایطمشـخصنیسـتوقتیبرخیافرادبیشاز
یکمیلیاردهزینهانتخاباتمیکنندبرچهاساسـیسـودوفایده
ایـنکاررامیسـنجند؟
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درمان نقرسبا چند راهکار

اینفوگرافیک :طا امیری

نقرس شایعترین نوع آرتریت التهابی است که از تجمع اسیداوریک در بدن ناشی میشود .این عارضه هیچ درمانی ندارد و تنها
با رژیم غذایی و درمانهای خانگی کنترل میشود.در این بیماری سطح اسیداوریک افزایش یافته و باعث تشکیل کریستالهایی

میشود که در مفاصل تجمع پیدا میکنند .درد شست پا یکی از مهمترین نشانههای نقرس است .تورم و درد مچ پا ،زانوها ،پاها،

مچدست و آرنج نیز از دیگر عائم این بیماری است.اسیداوریک ماده زایدی است که از تجزیه برخی مواد غذایی بهخصوص

پروتئینها در بدن تولید میشود.تصفیه اسیداوریک در بدن توسط کلیهها انجام میشود و این ماده مضر با ادرار دفع میشود؛

افزایش
مصر ف
منیز یم

ولی زمانیکه مقدار آن زیاد باشد ،فرآیند تصفیه و دفع با موفقیت انجام نمیشود و مقدار اضافی آن در بدن انباشته میشود.افزایش

غلظت اسیداوریک در خون در نهایت تبدیل به کریستالهای (دانههای بلوری) اورات میشود که در اطراف مفاصل و بافتهای نرم تجمع

مییابد.این کریستالهای سوزنی شکل مسئول التهاب و عائم دردناک نقرس هستند .این عارضه هیچ درمانی ندارد و تنها با رژیم غذایی و

منی
برا زیمعنصری
ی کا
است هش التهاب
و دف
حمات عات و شدت
نقر
میدهد ،س را کاهش
از ط
رف
ی این ماده
مع
کاه دنی میزان ا
سی
داوریک را
شم
ی
د
ه
وآجی
د.اسفنا
لوآووکادومنبعغنیمنی ج ،انواع بادام
زی
م
ه
ستند.

درمانهای خانگی کنترل میشود.برخی از مهمترین راهکارهای کنترل نقرس عباتنداز:

گزنه

تغییر رژیم غذایی

مصرفگزنهازمدتهاقبلبرایدیابتوبیماریهایقلبیتوصیه
شده است .مطالعات جدید نشان میدهد این گیاه بهصورت دمکرده
برای کاهش حمات نقرس موثر است.عدم درمان نقرس بهتدریج
باعثآسیببهمفاصلوکلیههامیشود.بیماریشایعنقرسبیشتردر
مردانودرسنین ۴0تا ۵0سالدیدهمیشود.داشتنسابقهخانوادگی
نقرس ،اضافهوزن ،داشتن مشکات کلیوی ،قرارگرفتن در معرض
سرب،مصرفبرخیداروهابهخصوصداروهایمدریانیاسینازعوامل
خطرابتابهنقرسهستند.

رژیمغذاییمدیترانهایوکاهشدهندهفشارخون،
مهمترینروشبرایجلوگیریازحماتنقرساست؛
زیرا این رژیم غذایی خاصیت ضد التهابی دارد.آجیل،
سبزیجات ،انواع میوهها ،حبوبات ،ماهی و اسیدهای
چرب امگا  3در این رژیم غذایی گنجانده شده است.
مصرف غذاهای شور ،فرآوریشده ،چرب و شیرین با
افزایش التهاب ،نقرس را تشدید میکنند.مصرف آب
کافی در روز و حداقل  8لیوان برای جلوگیری از رسوب
اسیداوریکتوصیهشدهاست.

ریشه زنجبیل

مصرفزنجبیلودمکردهآنیکروشبرایکاهشالتهابوکاهشحماتنقرساست.
از طرفی میتوان مناطق آسیبدیده ناشی از نقرس را با زنجبیل مالش داد تا درد و التهاب
کاهشیابد.

مصرف کرفس

کرفس خاصیت ضدالتهابی دارد و از فعالیت یک نوع آنزیم جلوگیری میکند .این آنزیم
اسیداوریک تولید میکند.مطالعات صورت گرفته در سال  2018میادی نشان میدهد
عصارهکرفسمنجربهکاهشاسیداوریکمیشود.

مصرف گیاس و آب گیاس

بر اساس گزارش مبتایان به نقرس ،مصرف گیاس و آب آن درد ناشی از نقرس را به
میزان قابل توجهی کاهش میدهد .این ماده غذایی به هضم اسیداوریک کمک میکند.
گیاس حاوی یک آنتیاکسیدان بهنام آنتوسیانین است و براساس آمار ،مصرف گیاس
احتمالحملهنقرسرا 3۵درصدکاهشمیدهد.

افزایشطولعمربامصرف فیبر

تحقیقات نشان میدهد مصرف غذاهای غنی
از فیبر ،یعنی مصرف بیش از  30گرم فیبر در طول
روز باعث میشود تا خطر مرگ و بروز بیماریهای
غیرقابل انتقال کاهش چشمگیری پیدا کند.
پژوهشهای متخصصان نیوزلندی ثابت کرد که
مصرفبیشاز 30گرمفیبردرطولروزدرپیشگیری
از ابتا به بیماریهای غیرقابل انتقال و افزایش طول
عمر موثر است.وجود فیبرهایی چون غات کامل،
حبوبات ،سبزیجات و میوهها در رژیم غذای طبیعی
میتواند تاثیر بسیار خوبی بر سامت بدن داشته
باشد.همچنین نتایج این تحقیقات نشان میدهد
مصرف غذاهای غنی از فیبر بین  1۵تا  30درصد هر
نوع مرگومیر و حتی مرگهای ناشی از بیماریهای
قلبیوعروقی را کاهش میدهد.عاوهبر این بروز
بیماری های قلبی وعروقی ،سکته مغزی ،دیابت
نوع  2و سرطان رودهبزرگ را بین  16تا  2۴درصد
کاهش میدهد.افزایش مصرف فیبر با کاهش وزن
و کلسترول همراه بوده درحالیکه این اثر در مصرف
کمفیبریااستفادهازفیبرهایمصنوعییاعصارههای
فیبری خیلی کمتر خواهد بود.پروفسور «جیم مان»،

سرپرست تیم تحقیق در رابطه با نتایج این تحقیقات
میگوید« :یافتههای ما شواهد متقاعدکنندهای
برای دستورالعملهای تغذیهای و تمرکز بر افزایش
فیبر رژیمی و جایگزینی غات کامل بهجای غات
تصفیهشده ارائه میدهند.اینگونه رژیمهای غذایی
خطر مرگومیر و بروز طیف وسیعی از بیماریهای
مهم را کاهش میدهد ».او در ادامه افزود« :تمام مواد
غذایی غنی از فیبر که نیاز به جویدن دارند و تاثیرات
مثبتی بر رودهها میگذارند ،باعث افزایش احساس
سیری و کنترل وزن شده و میتوانند بر میزان چربی
و قند بدن نیز تاثیرگذار باشند.هضم و تجزیه فیبرها
توسط باکتریهای رودهبزرگ صورت میگیرد که
این عمل دارای اثرات مفیدی همچون محافظت از
روده در مقابل ابتا به سرطان است ».مصرف روزانه
بین  2۵تا  29گرم فیبر برای بدن مفید بوده و کفایت
میکند ،اما دادهها نشان میدهد مصرف بیشازحد
فیبر در رژیم غذایی میتواند از بدن در برابر بیماریها
بیشتر حفاظت کند .محققان اعام کردند که افزایش
مصرف فیبر به حفاظت بدن در برابر سکتهمغزی
و ابتا به سرطان سینه نیز کمک بسزایی میکند.

نـــکــته

زنگخطربیماریقلبیباعائم ویژه

وجود چین در نرمه گوش و یک هاله سفید دور عنبیه چشم
میتواند حاکی از بیماری قلبی احتمالی باشد .اگر شما نیز این
عامتهای ویژه را در بدن خود دارید بهتر است بیدرنگ به پزشک
مراجعه کنید.وبسایت هفتهنامه آلمانی فوکوس در گزارشی از
نشانههای ویژه در بدن سخن گفته که ممکن است زنگ خطری
برای وجود بیماری قلبی باشد .فوکوس مینویسد :یک چهارم
همه موارد مرگومیر بر اثر ضایعات قلبی رخ میدهد و اغلب زمانی
متوجهموضوعمیشویمکهنخستیننشانگانناشیازبیماریقلبی
بروز کرده است .در حالی که عامتهایی در ظاهر ما وجود دارند
که بهصورت تعجبآوری از خطر بیماری قلبی سخن میگویند؛
عامت هایی که بهتر است با دیدن آنها بی درنگ به پزشک
مراجعهکنیم:
چین مورب روی نرمه گوش
دکتر ساندرز فرانک کسی بود که از ارتباط بین چینهای مورب
بر اله گوش و بیماریهای عروق قلب سخن گفت .به گفته او ،این
چینها که به آن عامت فرانک نیز گفته میشود ممکن است نشانه
وجود تصلبشرائین ،باریک شدن عروق و تجمع پاکتهای خونی
حتی در عروق اصلی قلب باشد.دکتر فرانک میگوید :در حالت
معمولی اله گوش از خونرسانی خیلی خوبی برخوردار است و این
قسمتاز بدندرصورتوجوداشکالدرعروقخونیتحتتاثیرقرار
گرفته و آن را بهصورت چین مورب نشان میدهد .وقتی اله گوش از
احتمال تصلب در شرائین خبر میدهد احتمال این که عروق قلبی
دچار مشکل شده باشد زیاد است.
هاله دور عنبیه
چهارمیننشانه،وجودهالهایاطرافعنبیهچشماست.تجمع
چربی میتواند حلقهای خاکستری در اطراف قسمت خارجی
عنبیه ایجاد کند.وجود این حلقه خاکستری در افراد سالمند
به وفور اتفاق میافتد .اما اگر این هاله در چشم افراد زیر  ۴۵سال
پدیدار شود ممکن است اشکالی در سوخت و ساز چربی وجود
داشته باشد .وجود این هاله بر بینایی تاثیر ندار ،اما میتواند ناشی
از بیماری قلبی باشد.

جدولکلماتمتقاطع

تغذیه و زخم معده

برخی از مواد خوراکی قلیایی و ضد التهابی
میتواند به بهبود سامت مبتایان به زخم معده
کمک کند .مصرف این غذاها در واقع یک مکمل عالی
برای درمان زخم معده است.زخم معده از ضایعاتی
است که در غشای مخاطی معده ایجاد میشود .علت
این ضایعات ترشح بیش از حد اسید است .شایعترین
علت زخم معده هلیکوباکترپیلوری یا مصرف بیش از
حد برخی داروها نیز میتواند باشد.با این حال انواع
مختلفی از غذاها وجود دارند که میتوانند با تنظیم
 pHمعده ،این عارضه را تسکین دهند:
هویج
هویج یکی از سبزیجات توصیه شده برای بیماران
مبتا به زخم معده است.هویج خواص قلیایی دارد و
اسیدمعدهراازبینمیبرد.هویجرامیتوانیدبهصورت
آب هویج ،پوره هویج و یا سااد هویج مصرف کنید.
این سبزی فوقالعاده سوزش و ریفاکس اسید را
کنترلمیکند.
سیب
سیب سرشار از مواد مغذی ضروری با خاصیت
دارویی است .سیب دارای اسیدهای آلی است که
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افقــی

 -1رازدار -لقب اردشیر پادشاه ساسانی -2
نوعی قطع کتاب -طرف صحبت -از وســایل
آزمایشگاه  -3تکیهدادن -کبود -دنداننیش-
بدنام  -۴سرخورده -زیردمی و رانکی -هرچیز
گرد و مــدور  -۵ســخنگو -پــس ندادنی
خسیس! -رود مرزی ایران  -6محافظان ویژه-
آزادکردن  -7شفقت -انبار کشتی -کاخ مشهور
فرانسه -پسوند حاصلمصدر  -8مغناطیس-
نوعی پرتقال  -9از افعال ربطی -عددی بین
 10تا  -20وتر کمان -اســب چاپار  -10مادر
مادر یا مادر پدر -خدایی  -11جاده و مسیر-
گندم -پرآبترین رود جهان  -12پیشــکار-
آنچه مورد لزوم و احتیاج باشــد -ایه سوراخ
شــده جو زمین  -13آتشگیره فلزی -پایان
بازی شــطرنج -موی گردن اسب -به اندازه
پس
 -1۴پرنده ســعادت -ثروتمند -عقب یا ِ
چیزی  -1۵تعلیم و آموزش -ایالتی در آمریکا

تنظیم کننده سیستم گوارش هستند .مصرف سیب
برای تسکین زخم معده ،گاستریت ،یبوست و اسهال
توصیه میشود.
آلوئهورا
کریستال های موجود در آلوئه ورا خواص
ضدمیکروبی دارند.مصرف آلوئهورا منجر به مهار
رشد بیش از حد باکتری هلیکوباکترپیلوری میشود
و اجزای آسیبدیده بافت معده را ترمیم میکند.
موز
موز غنی از نشاسته و ترکیبات قلیایی است که
پس از جذب در بدن pH ،را تنظیم معده را تنظیم
می کنند.خوردن موز سبب توقف زخم مخاطی
معده شده و بافتهای آسیبدیده را ترمیم میکند.
مصرف این میوه ریفاکس اسید و گاستریت را نیز
کاهش میدهد.
سیبزمینی
سیبزمینیسرشارازنشاسته،فیبروآنتیاکسیدان
برایبهبودفرایندهضماست.خاصیتقلیاییاینگزینه
غذاییالتهابراکاهشدادهوبهبهبودبافتهایتحریک
شدهتوسطاسیدکمکمیکند.

 -1شمشیرســاز -از آبزیان  -2نوعی ژانر فیلم -گروه مــردم -مظهر قنات  -3از ماههای فصل
زمســتان -اخم -شهری در اســتان آذربایجانغربی  -۴بیهوده -دوستی -سوره زنان -مقابل خیر
 -۵پشتســرهم -مشتری -از ضمایر جمع  -6کتابی از موریس مترلینگ -روش و شیوه  -7حس
بویایی -بااپوش بلند قدیمی -نزاکت و تربیت -عهدهدار  -8چهرهای بشاش دارد -ابیرنت  -9جاوید
و پایدار -شهر بیقانون -قبیله وحشی پرو -میان و وسط  -10خرمای تازه -ناهماهنگی  -11اولین
کلمه آموزشی -نامهای که حکایت از غم و اندوه باشد -فراوانی  -12فرمان اتومبیل -بشقاب دراز و
بزرگ -ضمیر غایب -قسمتی از دوربین  -13مقطع ابتدایی -شهری در لیتوانی -رایحه  -1۴دستگاه
مو خشککن -معصیت -وقت و هنگام  -1۵پلی در کالیفرنیا -آبشاری در سوادکوه
1
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با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان ،احتمال ابتا
بهبیماریهایمرتبطباگرمانیزبیشترمیشود؛یکی
از شایعترینِ این بیماریها ،گرمازدگی است.افزود:
بهعبارتدیگرتولیدگرمادربدن،بهعلتافزایششدید
حرارت محیط و ناتوانی در دفع حرارتِ ایجاد شده با
مکانیسمهایطبیعیخنککنندهبدنهمچونادرار،
مدفوع و تعریق باعث گرمازدگی میشود.وی با اشاره
به دمای متعادل بدن ،بیان کرد :دمای طبیعی بدن در
حدود 37درجهسانتیگرادبودهواگراینمقداربهبیش
از ۴0درجهسانتیگرادبرسدگفتهمیشودکهفرددچار
گرمازدگی شدید شده است؛ همچنین دمای بدن
نبایداز 3۵درجهسانتیگرادنیزکمترباشد.حسینیدر
خصوص عائم ابتا به گرمازدگی ،اظهار کرد :افزایش
دمای بدن ،سردرد ،سرگیجه ،تپش قلب ،تند نفس
کشیدن ،ضعف و خستگی ،درد عضات ،استفراغ و
حالتتهوعوغشکردنازعائمگرمازدگیاست.وی
بابیاناینکهعائماینبیماریدرهمهسنینیکسان
است ،گفت :کودکان و نوزادان ،سالمندان ،زنان باردار
و افراد دارای بیماریهای جدی آسیبپذیرتر بوده
و جزو گروههای پرخطر هستند.این پزشک عمومی
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با بیان روش های درمان اولیه فرد گرمازده شده ،بیان
کرد :اولین اقدام ،کاهش هر چه سریع تر دمای بدن
فرد است ،به همین علت فرد گرمازده باید به جای
خنک منتقل شده ،لباسهای اضافی او را در آورده و
در صورت به هوش بودن فرد به او مقدار زیادی آب داد.
ویافزود:اگرشخصبیهوشباشد،نمیتوانبهاوآب
داد بلکه میتوان دمای بدن وی را با شستن بدن با آب
سردیاخنککردنآنبایکحولهمرطوب کاهشداد؛
همچنین باید ضربان وی را چک کرده و تا زمان بهبود
نسبی در کنار فرد ماند.حسینی با اشاره به راهکارهای
پیشگیریازگرمازدگی،بیانکرد:نوشیدنآبخنک،
پرهیزازبیرونرفتنازخانهدرساعاتگرمروز،نماندن
در زیر تابش مستقیم آفتاب ،پوشیدن لباسهای
گشاد و به رنگ روشن و استفاده از کولر و پنکه برای
خنککردن ،از روشهای پیشگیری از گرمازدگی
است.وی خاطرنشان کرد :باید توجه کرد که با انجام
ندادناقداماتمراقبتیمناسب،گرمازدگیپیشرفت
کرده و به غشکردن به علت گرما تبدیل میشود؛ در
اینصورتبهمغزوسایراندامهایحرارتیبدنآسیب
رسیدهوحتیمیتواند بهمرگفردمنجرشود.
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کنــدوکــاو

هنگکنگوتداومناآرامیها

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

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

چهکسینخستوزیرسودانمیشود؟

بلوک حاکم متعلق به نخست وزیر ژاپن همانطور که پیشبینی میشد در انتخابات مجلس عُلیای پارلمان این کشور توانست اکثریت کرسیها را به دست بیاورد
اما در نهایت این بلوک و همپیمانانش نتوانستند اکثریت دو سومی ازم برای آغاز کردن فرآیند بازبینی در قانون اساسی ژاپن را کسب کنند.به گزارش خبرگزاری
رویترز ،شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن که در دسامبر  ۲۰۱۲دور فعلی نخستوزیریاش را آغاز کرد ،وعده داده اقتصاد ژاپن را با یک شروع مجدد روبهرو کرده و
مواضع نظامی و دفاعی ژاپن را تقویت کند.
در صورتی که او تا ماه نوامبر به نخست وزیری
ادامه دهد تبدیل به پرســابقهترین نخست وزیر
تاریخ ژاپــن خواهد شــد.برآورد مقامهای ژاپن
نشان داده که میزان شــرکت رایدهندگان در
انتخابات اخیر مجلس عُلیای پارلمان این کشور
موســوم به مجلس مشــاوران به زیر  ۵۰درصد
رسید و این اتفاق برای نخستین بار از سال ۱۹۹۵
برای یک انتخابات در سطح کشوری در ژاپن رخ
میدهد .این میزان کم شــرکت رایدهندگان
نشان میدهد که بسیاری از آنها انتخابات را جذاب
نمیدانند و در عین حال ایــن میزان در رده دوم
رکوردهای کمترین سطح شرکت رایدهندگان
در انتخاباتی در ژاپــن از زمان جنگ جهانی دوم
تاکنون محسوب میشود.در این انتخابات ،حزب
لیبرال دموکرات متعلق به شینزو آبه نخست وزیر
ژاپن و حزب کومیتو همپیمان رده پایینترش از
مجموع  ۱۲۴کرسی مورد رقابت دراین انتخابات
 ۷۱کرسی را کسب کردند.این در حالی است که
مجلس عُلیای پارلمان ژاپن مجموعا  ۲۴۵کرسی
دارد .با این حال شــبکه اناچکــی ژاپن گزارش
کرد ،بلوک حاکــم و همپیمانانش نتوانســتند
مجموع  ۸۵کرســی که برای دستیابی به یک اَب َر
اکثریت دو سومی نیاز داشتند را در این انتخابات
به دســت بیاورند؛ اکثریتی که برای آغاز کردن
فرآیند بازبینی در قانون اساسی صلح محور ژاپن
به هدف دادن مشروعیت بیشتر به مفهوم ارتش

در این کشــور نیاز داشتند.شینزو آبه اظهار کرد
که در مجموع کلیت این پیروزی نشان میدهد
رأی دهندگان از تغییر قانون اساسی ژاپن برای
نخستین بار از زمان تصویب آن در دوران پس از
جنگ جهانی دوم حمایت میکند .شینزو آبه در
مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ،بعد از مشخص
شــدن پیروزی ائتافش در این انتخابات اظهار
کرد که افزایــش مالیات فــروش از  ۸درصد به
 ۱۰درصد در ماه اکتبر را برنامهریزی کرده و این
مساله برای نظام امنیت اجتماعی و کسب اعتماد
بینالمللی ضرورت دارد.او گفت که رایدهندگان
در انتخابات اخیر نشــان دادند که از آغاز مناظره
در مورد طرح پیشــنهادی او بــرای بازبینی در
قانون اساسی صلحطلب ژاپن حمایت میکنند.
او خاطر نشان کرد :البته ما نمیتوانیم زمان چنین
تغییری در قانون اساســی را به صورت قطعی در
نظر بگیریم و من مایل هستم که سرانجام در طول
دورهی نخســت وزیریام اصاح قانون اساسی
را عملی کنم.دوره رهبری شــینزو آبه بر حزب
لیبرال دموکرات تا سپتامبر  ۲۰۲۱ادامه خواهد
داشت .یکی از برنامههایی که شینزو آبه در دوره
نخستوزیریاش در نظر داشته اما تاکنون موفق
به اجرایی کردن آن نشده اصاح بندی در قانون
اساســی ژاپن مشهور به بند  ۹اســت که به ژاپن
اجازه داشــتن یک ارتش را نمیدهد و صرفاً آن
را مجاز به داشتن نیروهای مسلح دفاع شخصی

گرچه تاش هفته گذشــته دموکراتهای
مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب قطعنامه
استیضاح ترامپ با شکســت مواجه شد اما این
دموکراتها هنوز کوتــاه نیامدهاند و به تاش
خودشان برای طرح استیضاح ادامه میدهند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل،
رهبران دموکرات مجلــس نمایندگان آمریکا
چهارشــنبه گذشــته تاش برای استیضاح
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهــوری آمریکا را به
تعویق انداختند اما این مســاله موجب نشد تا
قانونگذاران حامی اســتیضاح دست از تاش
بکشــند و تاشهای آنها با توقف کامل ،هنوز
فاصله بسیاری دارد.تعداد دیگری از دموکراتها
نامشــان را به لیســت درخواســتکنندگان
استیضاح اضافه کردند و این تعداد به بیش از یک
سوم اعضای این حزب رسیده است .ال گرین،
از دموکراتهای مجلس نماینــدگان آمریکا

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

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

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

پافشاریدموکراتهایآمریکابراستیضاحترامپ
دموکراتها برای عزل رئیسجمهوری آمریکا
میتواند مســاله غامضی که نانســی پلوسی،
رئیس دموکرات مجلــس نمایندگان آمریکا و
تیم رهبری او با آن مواجه هستند ،عمیقتر کند؛
آنها مسیر حساسی را در پیش گرفتند که از میان
سست کردن استیضاح ،که اکثر رایدهندگان
مخالف هســتند ،بدون تحریک یــک پایگاه
لیبرال که روز به روز با رفتار ترامپ بر خشمشان
افزوده میشود و استراتژی عدم فشار رهبران
دموکرات ،میگذرد.نانسی پلوسی و مقامهای
ارشد حزبش یک رویکرد تحقیقاتی روشمند
را میپذیرنــد که بازتاب تحقیقــات کمیتهها
درباره اقدامات ترامپ باشد و از جمله مواردی
که به تحقیق رابرت مولر درباره مداخله روسیه
در انتخابات  ۲۰۱۶مرتبط میشــود ،شــامل
شود .رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ساعاتی
پیــش از رایگیری روی قطعنامه اســتیضاح
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ال گرین گفته بود :ما شــش کمیته داریم که
روی حقایق مرتبط با سوء اســتفاده از قدرت،
مانعتراشــی در اجرای عدالت و مابقی مواردی
که رئیسجمهوری آمریــکا احتماا درگیر آن
شده بود ،کار میکنند .مســیری که ما در آن
قرار داریم ،بسیار جدی است.هنوز شمار رو به
رشدی از دموکراتهای آمریکایی از یک اقدام
جســورانهتر برای اجرای تحقیقات استیضاح
حمایت میکنند و دســتکم چهار قانونگذار
به جمع کسانی پیوستند که از استیضاح رهبر
جمهوریخواه کاخ ســفید حمایت میکنند.
بدین صورت ،تعــداد دموکراتهــای حامی
استیضاح به  ۸۷تن رسیده است .تعداد اعضای
این لیســت احتماا پس از شهادت رابرت مولر
در کمیتههــای قضائــی و اطاعاتی مجلس
نمایندگان آمریکا در روز چهارشنبه( ۲۴ژوئیه)
افزایش مییابد.

تبادلآتشسنگین
میانارتشهندوپاکستان

حملهتروریستیدرسومالی
با ۱7کشته و ۲8مجروح

حماتنیروهایحفتر
بهپایتختلیبی

ارتشهای هند و پاکســتان با اتهامزنی علیه یکدیگر ،دور
تازهای از درگیریها در نوار مرزی که منجر به کشته و مجروح
شدن چند نفر شده را آغاز کردند .ارتشهای هند و پاکستان از
صبح دوشنبه دور تازهای از درگیری و تیراندازی سنگین علیه
همراآغازوهرکدامدیگریرابهنقضآتشبسمتهمکردهاست.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» درگیریهای جدید در خط
کنترل نظامی میان بخشهای تحت کنترل هند و پاکستان در
ایالت «جامو» و «کشمیر» از صبح دوشنبه ازسرگرفته شد .این
در حالی است که روز شنبه نیز به دلیل تیراندازی بین طرفین،
یک نظامی پاکستان کشــته و چهار هندی نیز مجروح شدند.
به نوشته اســپوتنیک ،یک مقام ارتش هند در این زمینه گفت
که دســتکم یک نظامی هندی پس از نقض آتشبس از سوی
پاکستان کشته شد .ارتش پاکستان نیز متقابا روز شنبه هند را
بهشلیکراکتوگلولهخمپارهازمواضعخودبهمناطق«باتال»،
«ساتوال»« ،نیکیال» و «جاندروت» متهم و ادعا کرد ارتش هند
مناطق غیر نظامی را هدف گرفته است.

وقوع انفجاری مهیب ،صبح دوشــنبه در «موگادیشــو»
پایتخت سومالی تلفات جانی و مالی سنگینی برجا گذاشت.
به گزارش «خبرگزاری فرانسه» در این انفجار دستکم ۱۷تن
کشته و  ۲۸نفر نیز مجروح شــدند .این انفجار صبح دوشنبه
در یک ایســتگاه ایســت وبازرســی واقع در جاده منتهی به
فرودگاه بینالمللی «آدم عدی» رخ داد .بعد از این انفجار گروه
تروریستی «الشباب» مسئولیت آن را بر عهده گرفت .اخیرا نیز
یک گروه مسلح با حمله به هتلی در شهر ساحلی «کیسمایو»
در سومالی  ۲۶نفر را کشــته و  ۵۶نفر را زخمی کردند .گروه
تروریستیالشباببابرعهدهگرفتنمسئولیتاینانفجاراعام
کردکهیکعاملانتحاریبهاین هتل حملهکردهوبه دنبالآن
تعدادی از عناصر این گروه شروع به تیراندازی کردهاند .گروه
تروریستی الشباب سال  ۲۰۱۱از موگادیشو بیرون رانده شد و
سیطره خود بر بسیاری از پایگاهها را از دست داد ،اما با این حال
همچنان یک تهدید امنیتی خطرناک است و عناصر آن هر از
چند گاهی عملیات انفجاری در سومالی و کنیا اجرا میکنند.

نیروهای شــرق لیبی موســوم به «ارتش ملی لیبی» تحت
فرماندهیخلیفهحفتردیروزدورجدیدحملهگستردهبهطرابلس
را آغاز کردند .نیروهای حفتر روز دوشــنبه حمله گســترده به
پایگاههای نیروهای دولت وفاق ملی در مناطق عینزاره ،الخله و
وادیالربیع در جنوب طرابلس پایتخت لیبی را آغاز کردند.شبکه
الجزیره با اعام این خبر گزارش کرد که این حمات پس از انتشار
فایل صوتی «صالح اعبوده» رئیس اتفاق عملیات نیروهای حفتر
در شــبکههای اجتماعی که طی آن دستور حمله به طرابلس را
صادر کرد ،آغاز شــد.خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبی
است که از فروردین گذشــته در عملیاتی نظامی علیه پایتخت،
تاش میکند طرابلس را اشــغال کنــد .طرابلس تحت کنترل
دولت «وفاق ملی» لیبی است که سازمان ملل آن را نماینده لیبی
میداند.مرکزاطاعرسانیتیپ ۷۳وابستهبهحفترنیزازپیشروی
نیروهای حفتر به سمت همه محورها خبر داد.در این بیانیه آمده
استکهنیروهایحفتربهطورگستردهدرحالپیشرویبهسمت
عین زاره و محور وادی الربیع هستند.

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

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

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

آنکارا :اس ۴۰۰اوایل سال ۲۰۲۰درترکیه عملیاتی میشود

در حال حاضر دو نامزد برای تصدی پســت نخستوزیری
سودان در دوره انتقالی مطرح شــدهاند که در این میان شانس
نامزد ائتاف گروههای آزادی و تغییر بــا توجه به حمایت این
گروهها از او و توانمندی اقتصادی و مقبولیت مردمی وی برای
تکیه بر صندلی نخست وزیری ســودان بیشتر از رقیبش یعنی
کاندیدای حزب نداء است.به گزارش ایسنا ،شبکه اسکای نیوز
با انتشار گزارشی درباره تحوات و مسأله انتخاب نخستوزیر
سودان نوشــت :چهار حزب از میان پنج حزب تشکیل دهنده
ائتاف گروههــای آزادی و تغییر دربــاره کاندیدای خود برای
تصدی پست نخســتوزیری ســودان در دوره انتقالی توافق
کرده و عبداه حمدوک را که یک چهره اقتصادی است ،معرفی
کردهاند.در مقابل ،عمر الدقیر ،رئیس حزب کنگره ســودان از
سوی حزب نداء انتخاب شده که متشکل از احزاب اپوزیسیون
و گروههای مسلح است .در سند توافق سیاسی که اخیرا ً توسط
شورای نظامی انتقالی و ائتاف گروههای آزادی و تغییر امضا شد،
به این گروهها اجازه داده شــده که نخست وزیر و اعضای دولت
انتقالی را از میان افراد دارای صاحیــت انتخاب کنند تا دوره
انتقالی که انتظار میرود سه سال و ســه ماه به طول بینجامد،
اداره کنند .ازجمله اسامی که در دوره گذشته برای تصدی پست
نخستوزیری سودان مطرح شد ،میتوان به عبداه حمدوک،
منتصر الطیب ،اســتاد دانشــگاه دانشکده پزشــکی دانشگاه
خارطوم ،مضوی ابراهیــم ،فعال در نهادهــای جامعه مدنی و
عمر الدقیر اشــاره کرد.اما طولی نکشــید که مضوی ابراهیم و
منتصر الطیب از این لیست خارج شدند .دلیل انصراف ابراهیم
ماحظات برخــی از اعضای گروههــای آزادی و تغییر بود ،اما
الطیب به دنبال بازنگری حزب نداء در تصمیم خود و جایگزین
کردن عمر الدقیر به جای وی از این لیست خارج شد.
بیشترین شانس
با توجه به شرایط ،تعیین حمدوک به عنوان نخستوزیر به
دلیل توافق میان چهار حزب تشکیل دهنده ائتاف گروههای
آزادی و تغییر از جمله انجمن مشاغل که تظاهراتها را از همان
ابتدا راهبری میکرد ،تقریباً قطعی اســت.در همین راســتا،
منابعی در ائتاف گروههــای آزادی و تغییر تأکید کردهاند که
شانس الدقیر برای تصدی پســت نخستوزیری سودان تقریبا
صفر بوده ،چراکه وی شخصیتی حزبی است .این منابع گفتند
که الدقیر حتی در صورتی که حزب نداء بتواند همپیمانانش در
گروههای آزادی و تغییر را متقاعد کند ،اما با مخالفت شــورای
نظامی انتقالی در شــورای حاکمیتی مواجه خواهد شــد که
پیشتر تأکید کرده بــود ،دولت و به ویژه نخســتوزیر باید از
افراد دارای صاحیت و به دور از احزاب سیاســی باشد .ماهر ابو
الجوخ ،تحلیلگر مسائل سیاســی معتقد است که حمدوک به
منصب نخستوزیری نزدیکتر است ،چراکه عاوه بر مقبولیت
بینالمللی و منطقــهای از حمایت چهار حــزب اصلی از پنج
حزب تشکیل دهنده ائتاف گروههای آزادی و تغییر برخوردار
است و همچنین مورد قبول شــورای نظامی و ملت سودان نیز
هست .کمال بواد ،رهبر حزب بعث سودان و از رهبران ائتاف
گروههــای آزادی و تغییر اظهارات ابو الجــوخ را تأیید میکند
و معتقد اســت که حمدوک به دلیل تجربه زیــادش در زمینه
حکومتداری و فعالیتهای سیاســی ،از شانس بیشتری برای
تکیه بر صندلی نخستوزیری این کشور برخوردار است .بواد
میگوید که صاحیت اقتصادی حمدوک مهمترین شــاخص
برای کاندیداتوری اســت ،چراکه بزرگترین چالش پیشروی
دولت آینده مسائل اقتصادی خواهد بود.
چالشهای سیاسی
با این حال ،ناظران معتقدند که پروندههای سیاسی از اهمیت
کمتری نسبت به امور اقتصادی برخوردار نیستند ،چراکه دولت
انتقالی سودان با چالشهای سیاسی مختلفی از جمله برقراری
صلح داخلی ،عادی ســازی روابط بینالمللی ،رفع تحریمهای
آمریکا و حذف نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم
مواجه خواهد بود.در همین راستا ،ابوالجوخ معتقد است ،اولین
آزمون خارجی که دولت انتقالی با آن مواجه خواهد شد ،نشست
مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آتی در نیویورک است.
این نشست به منزله آزمایش رهبران جدید سودان در این محفل
بینالمللی اســت تا میزان بهرهبرداری اقتصادی و سیاســی از
آن برای بهبود روابط خارجی ســودان مشخص شود.اما درباره
چالشهای داخلی ،این تحلیلگر بر این باور است که بزرگترین
چالش داخلی پیشروی دولت آینده سودان مسأله فساد است؛
به ویژه اینکه مقابله با آن گامی به سوی بهبود اوضاع اقتصادی و
از بین بردن دولت عمیق محسوب میشود.بواد نیز معتقد است
که دولت آتی ســودان با اراده واقعی و تکیه به جنبش مردمی
و هماهنگی بــا آن میتواند از این چالشها عبــور کند ،اما این
چالشها به ویژه دستیابی به توافقنامه صلح با گروههای مسلح
و متوقف کردن جنگ و بررسی ریشــههای آن بزرگ و عمیق
خواهند بود.

پــــر ا نـتـــز

پارلماناوکراینبهدستزلنسکیافتاد

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

معاون مبــارزه با جرایم جعــل و کاهبرداری پلیــس آگاهی از
دستگیری ۱۰عضویکشرکتهرمیموسومبه«کیونت»،خبرداد.
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقیپور گفت ۲۷ :تیرماه امسال ،فردی به
پلیسآگاهیپایتختبههمراهپروندهایازدادسرایناحیه ۳۱تهران
مراجعه و به کارآگاهان اعام داشــت :برادرم «جاسم»  ۲۵ساله ۱۶
تیرماه از شهر آبادان برای استخدام و مشغول بهکارشدن در سازمان
گمرکی به تهران آمد و طی تماسی عنوان داشت برای رهن خانه نیاز
به مبلغ 4۰میلیون تومان پول دارد که مبلغ را تهیه و به حســاب وی
واریز کردیم تا اینکه ارتباطش با خانواده قطع شد و در آخرین روزها
چند پیامکی حاوی اینکه امکان تماس گرفتن ،بیرون رفتن و ...ندارم
را به من فرستاد و به این موضوع مشکوک شدم و شکایتی به دادسرا
برای پیداشدن برادرم کردم.وی با بیان اینکه کارآگاهان در تحقیقات
اولیهدریافتندکهبرادرشگرفتارشرکتهرمی«کیونت»شدهافزود:
با بررسیهای انجام شده مخفیگاه برادر شــاکی در محدوده خلیج
شناساییوباکسبمجوزقضائیاوبههمراه۹نفردیگردرمحلدستگیر
شدند.معاونمبارزهباجرایمجعلوکاهبرداریپلیسآگاهیپایتخت
عنوان داشت :شــرکت هرمی «کیونت» با تغییر عنوان و رویه اینبار
تحتعنواناستخدامدرشرکتهایدولتیومعتبراقدامبهجذبعضو
عمدتاجوانمیکندوپسازجذبعضو،اعضایفعالدراینشرکتبه
بهانهعدمامکاناستخدام،اعضایجدیدشرکترابهفعالیتدرزمینه
بازاریابیشبکهایتشویقکردهودرچندجلسهآموزشیبرایعضوهای
جدید میگذارند و در نهایت به بهانه واهی خرید تورهای مســافرتی
خارجیازافرادمبالغیمابین ۳۰تا 4۰میلیونتوماندریافتمیکنند.
وی اضافه کرد :پس از دریافــت این مبالغ ،عضوهای فعال ،عضوهای
جدید را به بهانه دریافت سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان،
بستگان و یا سایر اعضای خانواده میکنند تا فعالیت خود را گسترش
دهند.سرهنگ تقیپور خاطرنشان کرد :کلیه متهمان با صدور قرار
قانونیازسویمقامقضائیروانهزندانشدند.ویبهخانوادههاهشدار
داد که هرگونه استخدام در سازمانهای دولتی از طریق رسانههای
جمعی اعام میشود ،در صورت تماس یک دوست قدیمی در مورد
استخدام در این سازمانها و وسوسه و دعوت فرزند شما به تهران به
نیتفرددرعضوگیریبرایشرکتهایهرمیشککردهومانعپاسخ
مثبتفرزندتانبهایندعوتشوید.

خبر

سرقت قطعات خودرو

فرمانده انتظامي استان گلستان از دســتگیري سارق حرفهای
و اعتراف وی بــه  ۳۳فقره ســرقت قطعات خودرو در شهرســتان
علیآبادکتول خبر داد.سردار روحاامین قاسمی ،گفت :در پي وقوع
چندین فقره ســرقت قطعات خودرو و با توجه بــه اهمیت موضوع،
دستگیریسارقبهصورتویژهدردستورکارتیميازمامورانانتظامی
وپلیسآگاهیعلیآبادکتولقرارگرفت.اینمقامارشدانتظامیادامه
داد :در این راستا ماموران با بررسي شیوه سرقتها و انجام یکسری
اقدامات اطاعاتي موفق شــدند ،سارق ســابقهدار را شناسایي و در
عملیاتی موفقیتآمیز وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.فرمانده
انتظامیگلستانخاطرنشانکرد:متهمدرتحقیقاتاولیهپلیسوپس
از مشاهده مستندات غیرقابل انکار به ۳۳فقره سرقت قطعات خودرو
درعلیآبادکتولاعترافکرد.سردارقاسمیدرپایانبااشارهبهمعرفی
سارق به مراجع قضائی ،تصریح کرد :استان گلستان محل امنی برای
فعالیتمجرماننیست.

انهدام باند سارقان حرفهای

فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس از انهدام باند ســارقان
حرفهای با  4۰فقره ســرقت در فردیس و غرب استان تهران خبر
داد .سرهنگ بیژن جنتی در تشــریح این خبر گفت :در پی ارجاع
یک فقره پرونده شکایت مبنیبر ســرقت از یک مرکز تجاری در
فردیس ،پیگیری موضــوع بهصورت ویژه در دســتورکار پلیس
آگاهی شهرستان فردیس قرار گرفت.وی افزود :در تحقیقات اولیه
از مالباخته محرز شد که وی به یکی از همسایههای خود مظنون
اســت که با هماهنگی مقام قضائی به پلیــس آگاهی احضار و در
بازجوییهای ماموران منکر هرگونه سرقت شد که با توجه به اینکه
هیچ مدرکی از وی در دست نبود رها شــد ،اما با توجه به اظهارات
ضدونقیض وی بهصورت نامحســوس تحت کنترل قرار گرفت.
ســرهنگ جنتی گفت :کارآگاهان پس از چندیــن روز مراقبت و
تحتنظر قراردادن نامبرده را در حال فروش لوازم صوتی  -تصویری
و خانگی مشــاهده کرده و متهــم را در یک عملیــات غافلگیرانه
دستگیر کردند و در بازرسی از منزل وی ،تعداد زیادی لوازم مسروقه
کشف شد.وی ادامه داد :متهم در مواجهه با مدارک موجود به ناچار
لب به اعتراف گشوده و به  4۰فقره سرقت از منازل و اماکن تجاری
در مناطق مختلف شهر فردیس و غرب استان تهران با همدستی
 ۲نفر دیگر اعتراف کرد که با تاش شبانهروزی کارآگاهان تمامی
اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند.

هشدار

برای انتقال پول ،عکس کارتبانکی را
منتشر نکنید

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت :بــرای انتقال وجه ،کپی
یا عکس کارتبانکی نیاز نیســت؛ شــماره کارت کفایت میکند.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفتوگو
با فارس ،درخصوص حفاظت از اطاعات شــخصی و عدم انتشار و
اشتراکگذاری تصویر کارتبانکی اظهارداشــت :از نظر امنیتی و
عقانی حکم میکند که افراد اطاعات شــخصی خود را حفاظت
و نگهداری کرده و از انتشار مشــخصات یا تصاویرکارت بانکی خود
در فضای مجازی بپرهیزند.رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد:
برای انتقال پول فقط داشتن شــمارهکارت کفایت میکند و نیازی
به داشــتن  cvv۲و تاریخ انقضا نیست؛ پس ازم نیست که عکس
کارتبانکی خود را به بهانه واریز پول در اختیار دیگران قرار دهیم .وی
با بیان این مطلب که در هر کارتبانکی  ۵پارامتر وجود دارد تصریح
کرد 4 :پارامتر در روی کارت نقش بســته و فقط یک پارامتر که رمز
دوم است ،میماند که چرخه کامل شود و دست کاهبرداران برای
خالی کردن حساب باز شود.سرهنگ کاظمی گفت :با انتشار تصویر
کارتبانکی عما اطاعات کارت بهراحتی در اختیار کاهبرداران و
سوءاستفادهکنندگان قرار گرفته و کافی است آنها رمز دوم را از طرق
مختلفبهدستآوردهو بهراحتیسرقتاینترنتیخودراانجامدهند.
وی با بیان این مطلب که مواردی از کاهبرداری با این شکل و شمایل
به پلیس اطاع داده شده ،از شــهروندان درخواست کرد که عکس
کارتبانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند .
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سرقتطاوجواهراتدخترانمجردباوعدهازدواج

عکستزئینیاست

رئیسپایگاهسومپلیسآگاهیپایتختگفت:
سارقی که با ارتباط با دختران جوان مجرد و دادن
وعده ازدواج طاهــای آنان را ســرقت میکرد،
دستگیر شــد .ســرهنگ کارآگاه کامیار چهری
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی پایتخت گفت:
در ساعت ۱۱و ۳۰دقیقه روز  ۳۰خردادماه امسال
با تماس تلفنی خانمی جوان به مرکز فوریتهای
پلیســی  ،۱۱۰ماموران کانتری  ۱۰۳گاندی از
سرقتطاهایدخترجوان(النگو)توسطفردیبه
هویت«کامران» ۳۰سالهمطلعشدند،کهشکایت
طرح شده برای کشــف جرئیات پرونده به پایگاه
سومپلیسآگاهیتهرانبزرگارجاعشد.اینمقام

انتظامی عنوان کرد :شاکی پس از حضور در پایگاه
ســوم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت :چند روز
پیش از طریق فضای مجازی (تلگــرام) با مردی
جوان ۳۰ساله که خود را «کامران» و مهندس برق
معرفیمیکرد،آشناشدم.اینفردمدعیبودکهدر
شرکتخصوصیمشغولبهکاراستتااینکهبعداز
گذشت چند روز صحبتکردن؛ باهم قرار ماقات
حضوری در پارک طالقانی گذاشتیم ،عکسهای
او را در پروفایلش دیده بودم که فردی خوشتیپ
و موجه بود و آن روز هم وی با تیپ بسیار موجهی
به پارک آمد ،ناخودآگاه به وی اعتماد کردم.شاکی
ادامه داد :این مرد در مورد اینکه تحصیاتم چیه؟،

چراازدواجنکردیو...باهم صحبتکردیمکهدرآخر
ویپیشنهادازدواجبهمندادومنهمقبولکردم.
ناگهان «کامران» یک چاقو از جیبش در آورد و زیر
گلویمگذاشتوبهزور ۶النگوییکهدردستداشتم
راگرفت.منبهتزدهشدم،واقعاغافلگیرشدمکهدر
یکلحظه«کامران»متواریشد.اینمقامانتظامی
در خصوص شناسایی و دستگیری متهم توضیح
داد:کارآگاهانباشنیدناظهاراتشاکی،تحقیقات
پلیســی را آغاز و در پایشهــای اطاعاتی موفق
شــدند هویت واقعی و مخفیگاهش را شناسایی
کنند.سرهنگ چهری با بیان اینکه متهم در یکی
از شهرهای شمالی کشور ساکن بود ،تصریح کرد:

دستگیریعاملکاهبرداری۱۸میلیونیدر«دیوار»

رئیسپلیسفتایتهرانبزرگگفت:مراقبدام
کاهبرداراندرسایتهایدرجآگهیوفروشکاا
باشید .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در تشریح
اینخبرگفت:بهدنبالطرحشکایتشهروندخانمی
در این پلیس پرونده در دستور کار کارشناسان قرار
گرفت.شاکی در توضیح شکایت خود بیان کرد :در
ســایت درج آگهی و فروش «دیوار» به کاایی که
موردنیازمبودبرخوردنمودم،سپسبافردفروشنده
تماس تلفنی گرفتم ،ایشان بسیار موجه و متین با
من صحبت نمود ،بنا به درخواست فروشنده قرار
شد ابتدا کاا به آدرس پستی من ارسال شود پس از
تاییدوپسندیدنکاا،پولبهحسابفروشندهواریز

شود و در این بین فروشنده از من درخواست نمود
فقطمبلغکرایهپیکرابهحسابیکهازطریقدرگاه
پرداخت بانکی ایشان بود ،انتقال دهم ،ولی غافل از
اینکه این دامی مخفی و پیچیده برای دسترسی به
حساب بانکی من بود ،چون به او اعتماد کردم مبلغ
ناچیزیازطریقدرگاهبانکیبهحسابمتهمواریز
نمودم،ولیناگهاندرعرضچنددقیقهبعدمتوجه
خالیشدنتمامیموجودیحساببانکیامبهمبلغ
 ۱۸میلیون ریال شدم و هر چه با وی تماس گرفتم،
پاسخنداد.سرهنگکاظمیدرادامهگفت:ماموران
پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه شدند متهم با
درستداشتندرگاهجعلیشبیهسازیشدهبانک

تشکیلپروندهمیلیاردی
برای کاهبرداری

فرمانده انتظامی اســتان خراسان شمالی از دســتگیری  ۶کاهبردار
حرفهای با کشف  ۱4فقره کاهبرداری به ارزش  ۱۳میلیارد و  ۷4۵میلیون
ریال در استان خبر داد.سردار علیرضا مظاهری گفت :در پي شکایت جمعی
از شهروندان مبنيبر اینکه افرادی با سوءاســتفاده از اعتماد آنان اقدام به
کاهبرداری به روش فروش مالغیر و جعل دســته چک کردهاند ،موضوع
بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وي با
اشاره به اینکه ماموران با استفاده از شگردهای فنی و پلیسی موفق شدند،
محل اختفای کاهبرداران را مورد شناســایی قرار دهنــد ،افزود :در یک
عملیات کاما غافلگیرانه هر  ۶متهم دســتگیر و برای تکمیل تحقیقات به
مقر انتظامی منتقل شدند.این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه
متهمان در تحقیقات به عمل آمده به  ۱4فقــره کاهبرداری به ارزش ۱۳
میلیارد و  ۷4۵میلیون ریال شهروندان اعتراف کردند ،تصریح کرد :متهمان
بعد از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.فرمانده انتظامی استان
خراسانشمالیبااشارهبهاینکهپلیسباهرگونهاقدامیکهباعثمختلشدن
امنیتوآرامششهروندانشود،برخوردمیکند،گفت:شهرونداندرصورت
مشاهده هرگونه مورد مشکوک بافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی۱۱۰
به پلیس اطاع دهند.

دختربچه 6سالهغرقشد

فرماندهانتظاميشهرستانالیگودرزگفت:براثربياحتیاطيوالدین،دختر
بچه ۶سالهدررودخانهآبشارآبسفیدغرقشد.سرهنگعباسمحمدیگفت:
در پي اعام یک فقره غرق دختر بچهاي در رودخانه آبشار آبسفید الیگودرز،
بافاصلهمامورانانتظاميوامداديبهمحلاعزامشدند.وياظهارداشت:باحضور
ماموران مشخص شد ،خانوادهاي برای تفریح به آبشار آمده بودند که متاسفانه
براثرغفلتوالدیندختربچه ۶سالهکهکنارآبرودخانهمشغولبازیبودغرق
و جان خود را از دست داده است .فرمانده انتظامي الیگودرز بیان داشت :تاش
عواملامداديواهاليمحلجهتپیداشدنجسدادامهدارد.سرهنگمحمدي
گفت :در فصل تابستان خانوادهها در کنار رودخانهها و آبشارها جهت تفریح و
تفرجحضورپیداميکنندکهایناستقبالدرصورتبيتوجهيبهمواردایمني
ميتواند خطرات ناگواري چون غرقشدگي را بهدنبال داشته باشد و ميطلبد
والدینمراقبتبیشتريازفرزندانداشتهباشند.

بادرجکاادرسایت«دیوار»باافرادمتقاضیارتباط
گرفتهوپسازثبتمشخصاتدارندهحساببانکی
در صفحه جعلی طراحی شده ،در گام بعدی اقدام
به دسترسی و ســرقت موجودی حساب مینمود
و توانسته بود با این ترفند مبلغ  ۱۸میلیون ریال از
حسابشاکیسرقتکند.رئیسپلیسفتایتهران
در ادامه گفت :موضوع در دســتور کار پلیس قرار
گرفتوماموراندربررسیاولیهمتوجهشدندمتهم
با ترفندی زیرکانه بــرای پنهان ماندن هویتش در
فضای مجازی ،اقدامات خود را از طریق آیپیهای
 VPNانجام میداده و با این شــگرد قصد مخفی
نمودن خود در این فضا را داشــته ،ولی با اقدامات

مرگ 2نفر در استخر آب
فرمانده انتظامي شهرستان نجفآباد از غرقشدن  ۲نفر
بهعلت سقوط در استخر آب دانشگاه آزاد این شهرستان
خبر داد.سرهنگ محمدحسین باباکانی ،با اعام این خبر
گفت :در پي اعام مرکز فوریتهاي پلیسي  ۱۱۰مبنيبر
غرقشدن  ۲نفر در استخر آب دانشگاه آزاد اسامی واحد
نجفآباد بافاصله ماموران انتظامي براي بررسي موضوع به

درتحقیقاتپلیسیمشخصشدکهمتهمتاکنون
چندینمرتبهباوعدهواهیازدواجازدخترانمجرد
سرقتکردهاست.رئیسپایگاهسومپلیسآگاهی
افزود:باهماهنگیمقامقضائی،متهمدر ۲۷تیرماه
زمانی که به پارکی در محدوده خیابان جشــنواره
تهران مراجعه کرده بود ،دستگیر و برای تحقیقات
تکمیلی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل شد.وی افزود« :کامران» در بازجوییهای
تکمیلی به جرم ارتکابی اعتــراف و اظهارکرد :با
استفادهازفضایمجازی(تلگرام)خانمهایمجرد
راشناساییمیکردموبهبهانهآشناییقرارماقات
میگذاشتم .پس از مدتی گفتوگو طاهایشان را
سرقتوبافاصلهازمحلمتواریوبهشهرخودمان
درشمالکشوربرمیگشتم.متهمادامهداد:حدود
دو ماه است که سرقت میکنم و طاهای سرقتی
را به فردی حدودا  4۰ساله در مرکزشهر به قیمت
پایینتر از قیمت واقعی میفروختــم و پول آن را
صرف خوشــگذرانی میکردم.سرهنگ چهری
با اشــاره به اینکه متهم تاکنون به  4فقره سرقت
اعترافکردهاست،گفت:در ۲۹تیرماهمالخراموال
مســروقه نیز در خیابان صفا شناسایی و دستگیر
شــد .کارشناســان ارزش ریالی اموال مسروقه را
 ۵۰۰میلیون ریال برآورده کردهاند.رئیس پایگاه
ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت :با توجه به
دستگیری سارق و مالخر طاهای سرقتی ،هر دو
متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس هشتم
دادســرای ناحیه  ۳4تهران برای انجام تحقیقات
تکمیلیوشناساییسایرشاکیانپروندهدراختیار
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قراردارند.
مهندسی کارآگاهان پلیس فتا طراح سایت جعلی
بهنام(م.ص) ۳۱سالهشناساییشدوطیهماهنگی
با دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای ،متهم در یک
قرارصوریدستگیروبهپلیسانتقالیافت.متهمدر
اظهاراتخودبهایجادصفحهجعلیوهدایتکاربران
وافرادمتقاضیوباانگیزهکسبدرآمدگفت:برخی
ازشهروندانبهراحتیمورداغفالصحبتهایمن
میشدندوازرویاعتماددرایندامقرارمیگرفتند
حتی برخی از افراد قصد واریز پول بهعنوان بیعانه و
پیش پرداخت را داشتند ،ولی من قبول نمیکردم
و این باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران میشد و
منهمبااستفادهازفیلترشکن قصدانحرافنمودن
ذهن پلیس را داشتم و فکر نمیکردم روزی در دام
خودگرفتارشوم.

محل حادثه اعزام شدند.این مقام انتظامي افزود :با حضور
ماموران پلیس و تیمهاي امدادي در محل مورد نظر مشخص
شد ۲ ،مرد  4۵و  ۲۷ساله در استخر آب سقوط و غرق شدهاند.
وي با اشاره به اینکه یکی از این افراد درحال کارکردن اطراف
استخر بوده که داخل آن سقوط و دیگری نیز برای نجات او
داخل آب میشود که هر  ۲نفر غرق میشوند ،بیان داشت:
جسد این افراد به بیرون از آب انتقال و برای اقدامات قانونی
به پزشکی قانونی منتقل شد.

سارقان مامورنما را شناسایی کنید
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری و اعتراف  ۲سارق
مأمورنما با  ۱۰۰فقره سرقت در شهر قم خبر داد و گفت :با
توجه به دستور قضائی مبنیبر انتشار تصویر بدون پوشش
متهمان ،مالباختگان میتوانند برای شکایت به پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی استان قم مراجعه کنند.سردار عبدالرضا
آقاخانی در گفتوگو با پایگاه خبری پلیس ،اظهارداشت:
متهمان با پرسهزنی با خودروی پژو  ۲۰۶سفید در اطراف حرم
طعمههای خود را از بین زائران خارجی انتخاب و با معرفی
خود بهعنوان پلیس درخواست بازرسي بدني و بررسی کیف
شاکي را کرده و در فرصتی مناسب با سرقت کیف و محتوای
داخل آن از محل متواری میشدند.فرمانده انتظامی استان
قم ،گفت :در ادامه با تاش ماموران پلیس آگاهی استان قم
متهمان شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه
دستگیر و در بازرسی از منزل این افراد بيسیم دستي و
اسکناسهاي خارجي کشف شد.وی با بیان اینکه هر  ۲متهم

بهعلت ارتکاب جرایم مشابه متعدد در استانهای تهران ،قم
و البرز تحت تعقیب پلیس بودند ،تصریح کرد :متهمان در
تحقیقات تکمیلی به بزهانتسابی  ۱۰۰فقره سرقت اعتراف و با
تشکیل پرونده به مرجع قضائی استان معرفی شدند.

کـوتـاه حوادثی

دستگیریسارقبایککیلوطا

فرمانده انتظامی خنج ،گفت :مردی که با ورود
به منزل یکی از شهروندان اقدام به سرقت یک کیلو
طا و جواهرات کرده بود با تاش ماموران دستگیر
شد.سرهنگ کرامتا...کریمیخبریپلیس،بیان
کرد :در پی وقوع یک فقره سرقت طاجات از یک
منزل مســکونی و ایجاد رعب و وحشت در مردم،
دستگیریسارقیاسارقاناحتمالیبهصورتویژه
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اظهار کرد :ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات
اولیه به سرنخهایی در این پرونده دست یافتند و
پس از تحقیقات فنی ،سارق حرفهای را شناسایی
و دستگیر کردند.این مقام انتظامی با بیان اینکه
متهم تحویل مراجع قضائــی و از آن طریق روانه
زندان شد ،تصریح کرد :در بازرسی از مخفیگاه این
ســارق حرفهای ،یک کیلو طای مسروقه کشف
شد.فرماندهانتظامیخنج،خاطرنشانکرد:پلیس
این شهرســتان به مجرمان اجازه نخواهد داد تا
امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند و با آنها
برخورد قاطع و قانونی میشود.

مرگ ۲تنهنگامقطع درخت

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

تصادفسمندبا4عابر

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

دستگیری سارق محتویات خودرو
با تاش ماموران پلیس آگاهــي دورود یک
سارقمحتویاتخودروبا۲۰فقرهسرقتدستگیر
شد.سردار حاجيمحمد مهدیاننسب گفت :در
پي وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو
در شهرســتان دورود ،بررسي موضوع بهصورت
ویژه در دستور کار عوامل انتظامي وپلیس آگاهي
شهرستان قرارگرفت.وي تصریح کرد :ماموران
پلیس آگاهي شهرســتان با انجــام تحقیقات
گسترده یک ســارق را با هماهنگي مقام قضائي
شناســایي و در عملیاتــي غافلگیرانه در محل
ســکونتش دســتگیر کردند.فرمانده انتظامي
اســتان ادامه داد :متهم در بازجویي فني پلیس
و مواجهه با دایل ومستندات به ۲۰فقره سرقت
محتویات خودرو اعتراف که محلهاي ســرقت
بازسازي ومالباختگان شناسایي شدند.وي در
پایان با توصیه به شهروندان درخصوص رعایت
نکات پیشــگیرانه اظهارداشت :سارق به مراجع
ذيصاح معرفي شد.

پیکانبهدنبالسهمیهآسیا است!

آرمان ملی :تیــم پیکان با
هدایت حســین فرکــی خود را
برای حضور در فصل جدید لیگ
برتر آمــاده میکند .ســرمربی
خودروسازان در این خصوص صحبت کرد.
شرایط پیکان قبل از شروع مسابقات
چگونه است؟
تیم پیکان در حاشــیه تهران در حال پیگیری
تمرینات خود است .پیکان تیمی است که همواره
از حواشی دور بوده اســت .تاش کادر فنی بر این
بود تمرینات از یکم تیر شــروع و تــا پانزدهم تیر
آمادهسازی تیم ادامه داشــته باشد.تا هفته سوم
تمرینات به کارهای تاکتیکــی روی آوردیم و در
هفته چهارم نیز  ۳بازی تدارکاتی برگزار کردیم .از
ابتدای همین هفته نیز وارد هفته پنجم تمرینات
شدیم .در اردوی بروجرد به سر میبریم و بهزودی
در این اردو یک بازی تدارکاتــی برگزار خواهیم
کرد.
در مورد یارگیری تیم پیکان برای لیگ
نوزدهم توضیح میدهید؟
تیم ما حدود  ۱۵خروجی داشت و  ۱۰بازیکن
نیز در نهایت اضافه شد .هماهنگ کردن این نفرات
برای ما اهمیــت دارد تا در بازیهــای تدارکاتی
بتوانیم به اهداف خودمان دســت پیــدا کنیم و
بازیکنان قبلی با جدیــد تیم را به اوج هماهنگی و
آمادگی برسانیم.
اهداف تیم برای لیگ جدید چیست؟
بابت کسب سهمیه آسیایی تاش خواهیم کرد
و به آن فکر میکنیم ،چرا که اتفاقی است که دور
از دسترس هم نیست.فکرکردن به کسب سهمیه
لیگقهرمانان آسیا شامل حال تمام تیمهای لیگ
برتری میشود ،اما شرایط خاصی میطلبد ،ما نیز
براساس داشــتههایمان تاش میکنیم تا به این
مهم دست پیدا کنیم.
در مورد استفاده از  varدر مسابقات
لیگ برتر چه نظری دارید؟
ما موافق شــرایط اســتانداردی هستیم که
در دنیا رواج دارد که  varنیز جزو آن میشــود.
پشــت  varدر دنیا تجربیات متعــددی وجود
دارد که نشــان میدهد در روند بازیهای فوتبال
تاثیرگذار است ،بنابراین اســتفاده از کمک داور
ویدیوئی درفوتبال ما اتفاق خوبی است و به کاهش
اشتباهات داوری در لیگ ما کمک شایانی میکند.
من شخصا موافق  varهستم و امیدوارم سریعتر
با انجام آموزشهای ازم و فراهم کردن شــرایط
سخت افزاری در لیگ به کار گرفته شود .اما بعید
است کمک داور ویدیوئی تا هفته پنجم رقابتها
به لیگ برتر فوتبال اضافه شود.
در مورد مارک ویلموتس سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران نظرتان چیست؟
عملکرد ویلموتس را نمیتوان اکنون قضاوت
کرد و باید به او زمان داد .امــا او نگاه متفاوتتری
نســبت به کارلوس کیروش به فوتبــال ما دارد.
من در هر مقطعــی بازیکنانــم را در اختیار تیم
ملی گذاشــتم ،کما اینکه از نبود آنها در ترکیب
تیمم دچار ضرر شدم .اما با ویلموتس مانند سایر
بازیکنان برای در اختیار گذاشتن شاگردانم نهایت
همکاری را خواهم داشــت ،چرا که اولویت اصلی
من تیم ملی است.

ویژه

سازمان لیگبرتر هنوز بهنام
من است

عزیزا ...محمدی در گفتوگو با شــبکه سوم
ســیما مورد احتمال لغو جام شــهدا گفت :ما
پیگیریهایی در این مورد داشتیم و جام شهدا
چون بهنام شــهدا برگزار خواهد شد ،جلسهای
در این خصوص حواهیم داشــت و انشاءا ...این
جام برگزار میشــود .وی دربــاره کنارهگیری
ماشینسازی تبریز از این جام گفت :ما این مساله
را شــنیدیم و بهخاطر همین شرایطی که برای
جام پیــش آمد اقدامی نکردیــم و رایزنیهایی
را با باشــگاههای دیگر انجام دادهایم تا یک تیم
دیگر را جایگزین ماشینســازی کنیم .وی در
مورد اینکه اتحادیه باشگاهها دقیقا چه کارهایی
را انجــام میدهد ،گفت :خود اتحادیه از ســال
 77تا اان فعالیت داشــته ،چندین بار مدیران
باشگاهها را به کشــورهای مختلف برده است،
اتحادیه مربیان و داوران را شکل داده ،در بحث
حرفهایسازی و استانداردسازی به فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ کمک کردهایم .در مسائل
حقوقی و بازاریابی هم به آنهــا کمک کردهایم.
نایبرئیس اتحادیه در مورد اینکه این اقدام شما
موازیکاری با سازمان لیگ و فدراسیون نیست،
گفت :خیر ،برخــی از کارها را ما انجام میدهیم
زیرا فدراسیون بهدلیل آنکه درگیر اجرا است در
برخی مســائل نمیتواند به تنهایی کار کند و ما
کمک آنها میکنیم .در بحث نظام باشگاهداری
و حرفهایسازی باشگاهها بهعنوان یک NGO
وارد میشــویم و زیرنظر وزارت کشور فعالیت
داریم .محمدی درباره اینکه درودگر از او خواسته
که شماره ثبت اتحادیه را اعام کنند ،گفت :من
اان نکتهای را میخواهم بگویم ســازمان لیگ
برتر در ثبت شــرکتها هنوز بهنام من است و به
همین دلیل در برخی مسائل درگیر آن شدهام.
وی در مورد اینکه فعالیت شــما قانونی است یا
نه ،گفت :بله ،ما زیر نظر وزارت کشــور فعالیت
میکنیم .تا دو سال گذشته انتخابات داشتیم که
درودگر برای دبیرکلی آن نامزد شد و رأی نیاورد
و بعد وزارت کشــور او را خواســت ما سپس در
کتابخانه ملی و با حضور نمایندگان وزارت کشور
انتخابات را مجددا برگزار کردیم و کارها را انجام
میدهیم .اکنون بحث ماده  ۱۰احزاب در مجلس
است و منتظریم که مجلس آن را تایید کند.
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پاسخبهمخالفانوموافقانباشگاهی!

فعا شرایط برگزاری لیگ مهیا نیست!

سپاهان
مسعود تابش مدیرعامل باشــگاه سپاهان در
خصوص اینکه رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای
سازمان لیگ اظهاراتی را در مورد اعتراض به تاخیر
در شــروع لیگ مطرح کرد ،گفت :مــن به تاخیر
شــروع لیگ اعتراض نکردم .گفتم اگر مشخص
شود که لیگ چه زمانی شروع میشود ما میتوانیم
برنامهریزی کنیم .نمیدانم چرا وقتی صحبت از
تاخیر لیگ میکنیم به بعضیها برمیخورد .من
گفتم اگر تاخیر لیگ طوانی باشــد برنامهها به
هم میریزد اما اگر این تاخیــر نهایتا دو هفتهای
باشد مشــکل خاصی پیش نمیآید .ضمن اینکه
باید ورزشگاههای ما شرایط بهتری برای برگزاری
مسابقات پیدا کنند .تابش در مورد رأی صادر شده
توسط کمیته انضباطی برای خسارات وارد شده به
خودروها و وسایل خبرنگاران در بازی نیمهنهایی
جامحذفی مقابل پرسپولیس که در شهر اصفهان
اتفاق افتاد و باشگاه ســپاهان به پرداخت حدود
 ۱22میلیون تومان خسارت محکوم شد ،گفت:
بیشــتر این ماشــینها در پارکینگ نبودند و در
مسیر پارک شده بودند.آیا واقعا خسارت از سمت
هواداران ما بوده اســت؟ طبیعی است که به این
رأی اعتراض داشته باشیم ،اما بههر حال مشکلی
نیستوخسارتخبرنگارانراهرچهباشدپرداخت
میکنیــم.وی در خصوص اینکه آیــا با پرداخت
مبلغ اعام شده مشکلی ندارد ،گفت :مشکل که
در این شــرایط اقتصادی برای همه وجود دارد .ما

به این رأی اعتراض داریم و حقمان اســت که به
این رأی اعتراض کنیم .آقایــان اعام کردند که
برایشان محرز شده این خسارت از جانب هواداران
سپاهان بوده است.ما از آنها میخواهیم که بگویند
دایلشان چیســت که میگویند برایشان محرز
شده آنها هواداران سپاهان بودند؟ به هرحال اگر
محرز شده و دایلی دارند که این خسارات از جانب
هواداران سپاهان بوده ،ما در مقابل قانون گردنمان
از مو باریکتر است و هرچه اعام کنند آن را قبول
میکنیم.
سایپا
مرتضی فراهانی؛ قائــم مقام مدیرعامل و عضو
هیاتمدیره باشگاه سایپا با بیان اینکه آماده حضور
در جام شهدا هســتیم به روابط عمومی شرکت
فرهنگی ورزشی سایپا گفت :کادر فنی تیم فوتبال
بزرگساان باتوجه به دعوتی که برای حضور در جام
شهدا بود ،برنامهریزی انجام داده و آماده حضور در
این جام هستیم .برای ما بزرگداشت نام شهدا مهم
استونهنامبرگزارکنندهاینجام.مرتضیفراهانی
در پاســخ به تعویق افتادن مســابقات لیگبرتر
فوتبال ایران گفت :ابتدا چند سوال دارم ،اگر قرار
به برگزاری مسابقات نبود ،چرا جلسه هماندیشی
مربیان را برگزار کردند؟ آیا لیگی که هر ســاله با
برنامه انجام میشــد در طول و انتهای فصل دچار
وقفههایناخواستهنمیشد؟گناهوجایگاهتیمهای
با برنامه در این فوتبال چیســت؟ مسئول تجهیز
ورزشگاهها کیســت؟ آیا مجهزکردن ورزشگاهها

پیشنهادمعاوضهبیلونیمار

نشــریه موندودپورتیوو نوشــته اســت که
باشــگاه رئالمادرید قصد دارد با بارســلونا برای
جذب نیمار وارد رقابت شــود و به همین منظور
به پاریسنژرمن پیشنهاد معاوضه این بازیکن
برزیلی و گرث بیل بهعاوه پرداخت  9۰میلیون
یورو به تیم فرانسوی را مطرح کرده است.با اینکه
بارسلونا مشتری اصلی نیمار اســت ،اما باشگاه
پاریسنژرمن بهخاطر اختافات کهنهای که با
این تیم اسپانیایی دارد ،ترجیح میدهد بازیکن
خود را به دیگر مشــتریان او بدهد.بــا این حال

بهنظر نمیرسد که پیشنهاد رئالمادرید بتواند
قهرمان فرانسه را برای فروش نیمار متقاعد کند،
چرا که این باشگاه تاکید کرده است نمیخواهد
در فروش بازیکنی که برای جذب او 222میلیون
یورو هزینه کرد ،متحمل ضرر هنگفتی شــود.
ادعــای موندودپورتیوو در حالی مطرح شــده
است که اصلیترین هدف رئالمادرید در پنجره
نقلوانتقاات خرید پل پوگبا از منچستریونایتد
است و تا اان حاضر نشــده 2۰۰میلیون یوروی
مدنظرشیاطینسرخرابپردازد.

ظرف مدت یک الی دو ماه امکانپذیر است؟ باید
بگویم متاسفانه اختافنظرها و این بیبرنامگی
به تیمهای با برنامه ضربه میزند و این برای فوتبال
ایران مناسب نیست.قائم مقام مدیرعامل گفت :با
مسئوان ورزشگاه دستگردی برای میزبانی فصل
جدید لیگ برتر به توافقات نهایی رسیدهایم و در
برنامههای باشگاه طبق توافقاتی که با مسئوان
شهراسامشهرداشتهایمبهدنبالبازسازیوتجهیز
اســتادیوم هفت هزار نفری شــهدای اسامشهر
هســتیم و با تکمیل آن ،میربانی خود را در فصول
آینده در این شــهر انجام دهیم .فراهانی در پایان
خاطرنشان کرد بهدنبال کمک به توسعه فوتبال در
ایران هستیم در اردوی داخلی پیش فصلمان این
امر را پیگیری کردیم.
نفتمسجدسلیمان
مهدی تارتار ســرمربی نفت مسجدسلیمان
در خصوص اینکــه بهدلیل بدهی باشــگاهها،
فدراســیون تصمیم گرفته تا شــروع مسابقات
را به تعویق بینــدازد ،عنوان کــرد :این بهترین
تصمیم است که فدراسیون گرفته و باید از آقای
تاج تشکر کنیم که خیلی ســفت و سخت برای
اجرای این دستور مصمم هستند .این خوب است
که تا رفع مشــکات نمیگذارند بازیها برگزار
شوند .بااخره باید از یکســالی یا یک فصلی این
اتفاق میافتاد .با اتفاقاتی که فصل گذشــته در
ورزشــگاهها افتاد بهنظر میرسد که این بهترین
تصمیم بود .وی درباره اینکه مشکات مالی تیم

آنتوانگریزمانبااعترافبهیکموضوع،اینشائبه
کهاحتمااپیوستناوبهبارسلوناخوشایندکاپیتان
اینتیمیعنیلیونلمسینبودهاسترادامنزد.بعد
ازاریکآبیدال،مدیرفنیبارساییهاکهمجبورشدبه
سوالیدربارهرویکردلیونلمسیدرقبالورودآنتوان
گریزمانپاسخدهد،اکنونخودگریزمانهمبهاین
موضوع اذعان کرده که هنوز هیچ بازخوردی درباره
پیوستنشبهبارسلوناازکاپیتانآبیواناریهادریافت
نکردهاست.اوبااشارهبهانتقالشبهبارسلوناگفت:من
سعیکردمکهبهبهترینشکلممکناینکارراانجام

واژه«اتحادیهفوتبال»بیمعنی است

امیررضا واعظآشتیانی ,درباره ابهاماتی که در نحوه اداره اتحادیه
فوتبال مطرح میشود ،اظهارداشت :باید اینطور عنوان کنیم که
اصا واژه «اتحادیه فوتبال» بیمعنی و نادرست است.
اتحادیه و جام شهدا
وی در ادامه افزود :اتحادیهای که در ایران تحت عنوان اتحادیه
فوتبال عنوان میشود ،اتحادیه باشــگاههای فوتبال هم نیست و
در اصل نام این اتحادیه« ،اتحادیه مدیران باشــگاههای فوتبال»
است .در اساسنامه این اتحادیه که به تصویب وزارت کشور رسیده
است ،این اتحادیه با نام فوق ثبت شــده است و این موضوع در بند
یک اساسنامه بهوضوح مشخص است .مدیرعامل پیشین باشگاه
اســتقال ضمن اشــاره به اختیارات گســترده اتحادیه فوتبال
انگلستان یادآور شد :اتحادیه باشگاههای انگلیس تحت عنوان نام،
سابقهو قدمتیکه دارد حتی میتواند مسابقات را نیز برگزار کند ،اما
اتحادیه مدیران باشگاهها در ایران میتواند بیشتر جنبه آموزشی و
مشورتی برای مدیران داشته باشد و نه چیز دیگر! واعظآشتیانی با
اشاره به برگزاری مسابقات جام شهدا توسط اتحادیه فوتبال ایران,
یادآور شد :اگر این اتحادیه میخواهد مانند اتحادیه انگلستان کار
اجراییکند،بایدمجوزاتحادیهباشگاههاراکسبکند،بهاینترتیب
کهباشگاههاجمعشوند،هیاتموسستشکیلدهندوشروعبهکار

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

نفت مسجدسلیمان برطرف شده یا خیر ،گفت:
فعا در تاش هســتیم و قولهای خوبی هم به
ما دادهاند .مســئوان هم تاش هستند تا قبل از
مسابقات ،به قولشــان عمل کنند.سرمربی نفت
مسجدسلیمان درباره اخراج محمد طیبی از تیم
گفت :به هیچ وجه اینگونه نبوده و او در تمرینات
حضور دارد .ما تمام تمرکزمان روی مسائل فنی
است و دوست نداریم که در حواشی حضور داشته
باشیم .طیبی با روحیه ،نظم و انضباط کار را انجام
میدهد و کاری به گذشته نداریم .ما از روز اول در
تیم که کارمان را آغاز کردیم ،گفتیم هرکسی که
بیانگیزه باشد کنار گذاشته میشود .هر سرمربی
حق دارد که تیم خودش را داشته باشد .ما سعی
میکنیم هر کسی که بر اساس سلیقه ما است را
انتخاب کنیم تا در طول فصل با خیال راحت به کار
خودمان ادامه دهیم.
پاسخ سازمان لیگ
سعید فتاحی ،مدیر مســابقات سازمان لیگ
فوتبال ایــران دربــاره آخرین وضعیت شــروع
نوزدهمین دوره لیگبرتر بیان کرد :از سه ماه پیش
برنامه رقابتها را تدوین کرده و حتی نشســتی را
با ســرمربیان تیمهای لیگبرتری برگزار کردیم
و نظرات آنها را در تقویم مــان اعمال کردیم ،اما با
توجه به مســائلی که سال گذشــته رخ داد و تنها
معطوف به بازی فینال جام حذفی هم نمیشــد
بلکه از ابتدای لیگ با آنها درگیر بودیم ،فعا شرایط
برگزاری لیگ فراهم نیســت .بخــش اعظم این
مشکات هم مربوط به زیرساختها است .بسیاری
از اتفاقهایی که در لیگ مــا رخ داد ،در لیگهای
معتبر اروپایی هم افتاده است و بارها اعام کردیم
باید مانند اروپاییها ورزشــگاههای ما به سیستم
بلیتفروشــی الکترونیکی ،گیتهای بازرسی،
صندلیهای شــمارهدار و دوربینهای مداربسته
مجهز شود تا با افراد خاطی برخورد صورت بگیرد.
او ادامه داد :وضعیت فوتبال ایران از فوتبال ۱۵ ،۱۰
سالانگلیسکهبدترنیست.بیشکیادتانمیآید
لیگ انگلیس در چه شرایطی برگزار میشد و حتی
در مسابقات ملی آن بین هواداران درگیری بهوجود
آمد .خودم یاد دارم هواداران انگلیس در زمان بازی
تیمملی این کشور با آلمان در برلین درگیری ایجاد
کردند ،اما انگلیســیها با کار کارشناسی ،مسائل
ایمنی و امنیتی را جدی گرفتند .اکنون هر فردی
در ورزشگاههای انگلیس خاف کند بافاصله به
مراجع قضائی معرفی شــده و پس از صدور حکم
جلب برای او همان شــبی که مرتکب تخلف شده
باشد دستگیرمیشود .حتی اگر او را بهصورتمثال
بین 2تا ۵ماه از حضور در ورزشگاهها محروم کنند،
موظف است خود را به کانتری محل معرفی کرده
و در آن محل بازی را ببیند .تــا زمان اتمام دوران
محکومیتش حتی نمیتواند وارد ورزشگاه شود.

مسی هنوزبامنتماس نگرفتهاست

واعظآشتیانی:

کنند ،اما ما شاهدیم این اتحادیه سالهای سال نامش را در اذهان
و گفتمان بهجای اتحادیه مدیران باشگاهها« ،اتحادیه
باشــگاهها» یا «اتحادیه فوتبــال» عنوان میکند.
وی تصریح کــرد :حاا اینکه برگزاری مســابقات
جام شهدا توسط اتحادیه  -که پیش از این زیر نظر
سازمان لیگ برگزار میشــد  -قانونی است یا خیر
بحث دیگری اســت ،اما برگزارکننده این مسابقات
طبق قانون میبایست سازمان لیگ باشد .بهطور
کل اتحادیه فوتبال به این شکل نمیتواند کار
اجرایی داشته باشد و بنابراین مسابقات را
نیز نباید برگزار کند ،چون اصا این اتحادیه
فوتبالیااتحادیهباشگاههایفوتبالنیست
و در اصل اتحادیه مدیران فوتبال است.
اساسنامه
این مدیر پیشین ورزشی تاکید کرد:
بهتراستیکباربرایهمیشهاعامشود
که اتحادیه مدنظــر ،اتحادیه مدیران
فوتبال است و وظایف و اختیارات خاص
خودش را دارد و چرا یکبار این موضوع
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کمکوزارتورزش به فوتبال

آرمان ملی :تاریخ آغاز نوزدهمین فصل رقابتهای لیگبرتر مشخص نیست .در این بین برخی باشگاهها موافق و برخی مخالف شروع دیرهنگام این مسابقات هستند.

عکسنوشت

حسین فرکی:

گپ

سهشنبه

دهم.میخواستمکهبهخوبیجداشوم،امااتفاقاتی
که رخ داد از جانب آنها بود .گریزمان در پاسخ به این
سوالکهرابطهاشباهمتیمیهایجدیدشچگونه
است و اینکه آیا لیونل مسی یا لوئیس سوارز از زمان
پیوستناوبهبارسلوناتماسیبااینمهاجمفرانسوی
داشتهاند،اظهارداشت:حقیقتایناستکهحضورم
دربارسلوناخیلیخوبشروعنشد،چونبهمندوتا
ایی زدند! اما در مورد تماسها هم باید بگویم که
مسی هنوز با من تماس نگرفته ،اما سوارز این کار را
انجامدادهاست.

شفافسازی نمیشود؟ هر چند که اگر اتحادیه باشگاهی به معنی
واقعی تشکیل شود ،میتواند قابلیت و اختیارات اجرایی نیز داشته
باشد و فدراسیون فوتبال نیز مختار است که این اختیارات را به این
اتحادیه بدهد یا خیر ،ولی در حالت عادی اتحادیه بیشتر میتواند
وظیفه مشورتی و آموزشی و پژوهشی داشته
باشد.واعظآشتیانی در واکنش به طرح
این موضوع که در بخشی از اساسنامه
این اتحادیــه برنامهریزی ،هدایت،
کنترل و اجرای کلیه فعالیتهای
ورزش فوتبــال کــه از ســوی
فدراســیون به اتحادیه واگذار
شــده باشــد ،جزو وظایفش
یاد شده اســت ،توضیح داد:
مساله مشــخص این است
که این اتحادیــه« ،اتحادیه
فوتبال» نیســت ،چــون این واژه
بهطــور کل بیمعنــی اســت ،همچنین
ایــن اتحادیــه« ،اتحادیه باشــگاهها» نیز
نیســت ،چون اساســنامهاش ایــن نام را
بیان نمیکنــد .در اساســنامه اتحادیه
فوتبال قید شده که این اتحادیه با عنوان
«اتحادیه مدیران باشــگاههای فوتبال»
مجوز فعالیت گرفته است.

واکنش
کارلوس کیروش چندی قبل در بخشی
از صحبتهایش اعام کرد ابراهیم شکوری،
سرپرست جوان دبیرکلی فدراسیون در
ایمیلی به او بیاحترامی کرده است.شکوری
با منتشرکردن استوری در صفحه خود به
ادعایهای کیروش واکنش نشان داد.

داریوش مصطفوی
رئیس سابق فدراسیون فوتبال

رفع مشــکات مالی و دریافت مطالبات از فیفا تنها از عهده
فدراســیون فوتبال برنمیآید و باید دولت به کمک فدراسیون
بیاید .بحث پرداختنشدن مطالبات فدراسیون هم مانند حضور
بانوان در ورزشگاه جزو مواردی اســت که دولت باید برای حل
آنها پای کار بیاید .شک نکنید با توجه به قوانین فیفا حرف این
نهاد هم به کرسی مینشیند و در نهایت ما باید با اتخاذ راهکاری
زمینه حضور بانوان و خانوادهها را در ورزشــگاهها فراهم کنیم.
با توجه به مسدودبودن حســابها و راههای بین المللی تبادل
پول فوتبال دچار مشکل شده است و وقتی فدراسیون فوتبال
ایران نمیتواند میلیونها دار پول خود را از فیفا بگیرد نهتنها
مدیران فدراسیون بلکه عاقهمندان به فوتبال هم دچار مشکل
میشوند چراکه در دراز مدت این موضوع سبب تضعیف فوتبال
میشود.فدراسیون باید برای پرداخت حقوق سرمربی تیمملی
و اعزام تیمهایش به ســفرهای خارجی ارز هزینه کند و وقتی
نمیتواند حقش را بگیرد ،باید از سوی دولت راهکاری برای رفع
این مشکل اتخاذ شود .در شرایط فعلی دولت و وزارت ورزش باید
به فدراسیون کمک کرده و معادل رقمی که از فیفا طلب داریم به
این فدراسیون قرض بدهند و هر زمان شرایط دریافت طلب مان
ایجاد شد آن پول را برای خودشان بردارند .فدراسیون فوتبال
خصوصی و  NGOاســت که طبق قوانین بین المللی دخالت
دولت در آن ممنوع است ،اما این موضوع به معنی ممنوع بودن
کمک دولت یا وزارت ورزش به فدراســیون نیست .همین اان
هم میبینید در شــرایطی که پول فدراسیون بلوکه شده دولت
هم به کمک فدراســیون نمیآید که نباید این اتفاق رخ بدهد.
باشگاههای سرخابی پایتخت متعلق به وزارت ورزش و جوانان
هستند و همانگونه که وزارت ورزش مکلف است پول مربیانشان
را پرداخت کند بهعنــوان متولی ورزش کشــور باید به کمک
فدراسیون فوتبال هم بیاید و شرایط را برای پرداخت مطالبات
مارک ویلموتس از هر طریقی که امکان دارد فراهم کند .تیمملی
فوتبال ایران متعلق به یک مملکت است و تیم من یا فدراسیون
نیست .شــک نکنید با تدابیر وزارت امورخارجه مشکاتی که
برای انتقال ارز به ایران وجود دارد در آینده حل میشــود و اگر
اان دولت یا وزارت ورزش به فدراســیون پول بدهند ،بهزودی
میتوانند این پول را از فیفا بگیرند.مــا نمیتوانیم تمام امور را
گردن مدیران عامل پرسپولیس ،استقال یا مدیران فدراسیون
بیندازیم.رئیس فدراسیون فوتبال به تنهایی نمیتواند راهکاری
برای رفع مشکل فعلی به کار بگیرد و باید همه به او کمک کنند.
حتی همین افرادی که بهعنوان اعضــای کمیته صدور مجوز
حرفهای و اســتیناف تعیین شــدهاند با توجه به تجاربی که در
عرصه مدیریت فوتبــال دارند میتوانند راهــکار ارائه بدهند.
در کل همه باید در این شرایط ســخت فکرهایمان را روی هم
بریزیم و اجازه ندهیم فوتبال ضربه بخورد .تاج تاکنون هر کاری
توانسته برای بازشــدن پول بلوکه شده فدراسیون انجام داده و
با افراد مختلفی هم مذاکره کرده ،اما با توجه به شرایط موجود
نقش وزارت امورخارجه پررنگتر میشود.حتی مانند کاری که
پیش از این انجام شد و در ماجرای برجام میلیاردها دار از طریق
چمدان به ایران آمد ،در نهایت باید فیفا را قانع کنیم که پول را به
ایران بدهد تا آن را با چمدان به کشورمان بیاوریم! وزارت ورزش
هم بهعنوان متولی ورزش باید مبلغی را به فدراسیون اختصاص
بدهد تا بتواند امور جاریاش را پیش ببرد.

کوتاه

فارس :علیرضا بیرانوند که همراه این تیم در اردوی ترکیه
حاضر شــده بود ،هنوز بهدنبال لژیونرشدن و بازی در اروپاست
و این در حالی است که مربیان تیم پرسپولیس حساب ویژهای
روی این دروازهبان برای فصل آینده کردهاند .در قرارداد بیرانوند
بندی وجود دارد مبنیبر اینکه این دروازهبان با داشتن پیشنهاد
خارجی میتواند تیم پرســپولیس را ترک کند ،اما مســئوان
باشگاه پرسپولیس از این دروازهبان خواستهاند تا این بند مهم را
از قراردادش پاک کند که البته بیرانوند موافق این مساله نیست
و راضی به برداشتن این بند از قراردادش نشده است .این مساله
نشاندهنده این است که بیرانوند کماکان شانس لژیونرشدن را
برای خود قائل اســت و میخواهد این فرصت را از دست ندهد.
بهنظر میرسد تا هفته آینده وضعیت ماندن یا جدایی بیرانوند از
پرسپولیس مشخص شود و باید دید که این دروازهبان ملیپوش
حاضر میشود درخواست باشگاه پرسپولیس را برآورده کند و
این بند از قرارداد او پاک خواهد شد یا نه.

جهان
ماتیس دلیخت در گفتوگو با نشریه فوتبال اینترنشنال
هلند ،درباره انصراف یکی از مشــتریانش اعتراف جالبی انجام
داد .پیش از قطعیشــدن انتقال  8۵میلیــون یورویی دلیخت
به یوونتــوس ،شــایعات فراوانی دربــاره آینده ایــن بازیکن
هلندی منتشــر و از تیمهای مانند بارسلونا ،منچستریونایتد و
پاریسنژرمن بهعنوان مشــتریان او نام برد شد .در این میان
خبری عجیب هم توسط نشریه میرر انگلیس منتشر شد مبنیبر
اینکه منچستریونایتد به یک دلیل عجیب از رقابت برای خرید
مدافع میانی آژاکس کنار کشــیده که اکنون کاپیتان ســابق
آژاکس آن را تایید کرده است .این نشــریه مدعی شده بود که
استعدادیاب باشگاه منچستریونایتد این تیم را از خرید دلیخت
منع کرده ،چرا که پدر او اضافه وزن دارد و ژن چاقی در خانواده
دلیخت موروثی اســت.دلیخت در این خصوص گفت :هر روز
داستانهایی جدید ساخته میشوند .یکبار هم خبری منتشر
شد مبنیبر اینکه یک باشگاه از خرید من انصراف داده بود ،چون
پدرم بیش از اندازه چاق اســت و من هم ژن چاقی را از او به ارث
بردهام و در آینده اضافهوزن پیدا خواهم کرد .این واقعا مسخره
است .دلیخت سپس درباره رویکرد باشگاه پاریسنژرمن برای
عقد قرارداد بــا او که در نهایت موفق به انجام این کار نشــد هم
تاکید کرد :مساله پول هرگز مهمترین مساله در انتخاب گزینهام
نداشت .همه آنهایی که مرا میشناسند میدانند که پول هرگز
آن عاملی نبــوده که مرا به یک طرف یا طرف دیگر بکشــاند .از
اینرو هر کسی میتواند نظر خودش را داشته باشد و من به آن
احترام میگذارم اما واقعیت این است که برخی چیزهای خاص
به شیوهای بیان شدند که نمیشود آنها را خیلی جدی گرفت.
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اسام تمام خواهد شد

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :حسین عبداللهی
زیر نظر شورای سردبیری
نشانی :خیابان قائم مقام فراهانی ،روبروی تهران کلینیک ،کوچه چهارم ،پاک  ،20طبقه 3
تلفن 88760176 :دورنگار 88540179 :آگهی ها88760277 :
چاپ :همشهری( 3روزتاب) 44545076
توزیع تهران و شهرستان :نشر گستر امروز 61933333

2

ســـخــنروز

دعوای اصلی:

جهش ایران یا تشدید تنشها؟
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تربیت یافته سیا در داخل کشور

شبکه سیا
در ایران متاشیشد

مدیرکل ضد
جاسوسی وزارت اطاعات گفت :معاونت
ضد جاسوسی وزارت اطاعات در تاریخ
یک شبکه جاسوسی
مرتبط با سازمان اطاعاتی آمریکا شد...

 ۲۸خرداد سال جاری موفق به انهدام

به نظر می
رسد مناقشه اصلی آمریکا و انگلیس
با ایران فراتر از
صفحه 2
موضوعات جاری است .باراک اوباما
دورانی
طوانی از رویارویی روســای جمهور قبلی
آمریکا با ایران
را به ارث برده تحقیقا به این نتیجه
رسیده بود که
تنها با به رسمیت شناختن جمهوری
اســامی به
عنوان یک قدرت منطقهای و مذاکره
با او امکان کم
کردن تنشها با ایــران وجود دارد.
تنشهایی که
آمریکا و حتی یــک اجماع جهانی
نخواهد
توانست آنها را با پیروزی فیصله ببخشد و
یک بازی برد-
باخت را رقم بزند .بر همین اســاس
صفحه 2
وی با اشتیاق و
پشتکاری فراوان به مذاکره با ایران رو
آورد تا حداقل
محمدعطریانفر
عکس:فاطمههاشمی
هستهای شدن جمهوری اسامی را
چندسالبه
«آرمان ملی» از ختم رسیدگي به
تاخیراندازد.حوادثاینروزها،درستی
درگفتوگوبا«آرمانملی»:
1
شناخت و
..
تحلیل او از موقعیت جمهوری اسامی را
یادداشت های آرمان ملی
پرونده نجفی گزارش ميدهد
اینفوگرافیک 7
3
نشان میدهد
تخلف
و این درست آن چیزی است که آقای
کار
سخت
آنچه باید درباره
اصاح
ترامپ از آن بی
طلبانبرایاقناعمردم
بهره است و با نادیده گرفتن واقعیات
نفتکش انگلیسی توقیف شده بدانید
صادق زیباکام
پیرامونی
وزن
وساده انگاری مفرط و پشت پا زدن به ۴0
2
 49683تُن
سال تجربه
گذشته قدم در راهی گذاشته است که
زنانومشارکتانتخاباتی
طول نفتکش
آیندهای مبهم
 183متر
فرزانه ترکان
و شاید خطرناک برای همه طرفها
توان حمل
را رقم بزند.
چه ترامپ
قاعــده
2
46576000
اجرای مقررات
رئیسجمهور آمریکا تصور کرد با خروج
مقابله
چه ملکه
مقابله به مثل
دریانوردی
به مثل
از برجام و
سنگ
سال ساخت
ایجاد فشارهای حداکثری طی چند ماه یا
اندازیدرمقابلخصوصیسازی
 2018میادی
به مذاکرهای از
علی بختآور
موضع باا دست مییابد یا جمهوری
4
اسامی از
9797400
درون میپاشد و در هر صورت دوره دوم
کمکوزارتورزش به فوتبال
ریاست
جمهوریش از هم اکنون تضمین میشود.
داریوش مصطفوی
او معادات
موجود خصوصــا در مواجهه با ایران
را
15
صفحه 7
حیثیتی و
صفرو صد کرد و سرعت بازیها را چنان
افزایش داد که
جز از طریق شــدت یافتن تنشها
6
امکان رسیدن
3
به هر نتیجهای دور از دسترس قرار
کجا چنین شتابان؟
گرفت .در
حال حاضر آقای ترامپ که درگیر شدن
ائمه جمعه محترم!
در یک جنگ
بزرگ حکم پایان محتوم زمامداریش
کلی میتوان در رابطه با
بانوان را بیجهت دلخور نکنید
پرونده مقتول به چند نکته مهم اشاره
را دارد اگر
عبدالصمد خرمشاهی
عقب نشــینی کند پای ســند پیروزی
کرد .اول ،همانگونه که می
جریانمسائلروزقرار
دانیم قواعد و مقررات آیین دادرسی
جمهوری
وکیل پایه یک دادگستری
میدهند،سعیکننددرنصیحتهای
اســامی مهر زده است و جهش قدرت
کیفری صرفا برای بایگانی
سیدهاشم بطحاییگلپایگانی
دلسوزانه و غیرتمندانه
در مجموعه قوانین مرتبط و یا تدریس
ایران را تثبیت
شان تمام جوانب را در نظر بگیرند و
کرده است واگر همچنان بر مواضع
در سر کاسهای دانشکده
بعدازتشکیل
عضو مجلس خبرگان رهبری
بانوان را بیجهت
هایحقوقوضعنشدهاند .رعایت این
سهجلسهمحاکمهدردادگاهکیفری
خود پافشاری
دلخور نکنند چراکه بیانات باید دلسوزانه
یکتهران ،قواعد و مقررات در
کند هم خطر درگیر شدن ناخواسته
دیروز
و پدرانه باشــد.
ریاست دادگاه ختم رســیدگی پرونده
رسیدگی به پروندههای کیفری که متضمن
با ایران را به
دکتر
دشــمنی
جان
های
محمدعلی
خریده
است
اســتکبار
و
هم
جهانی
حقوق
در
جمعیت اندکی از بانوان محترمه جوان که
هزینه
های این
رأس آنها
طرفین بوده و سنگ
نجفی ،شهردار
شیطان آنها نیز مسلمان و از
اصلی زیربنای یک دادرسی عادانه
ایستادگی روز
بزرگ آمریکا ،با
اســبق تهران را اعام کرد و احتماا رای
بیوت باغیرت میباشند گاهی حجاب
به روز باا میرود .معادله این است؛
حجاب و عفــاف در واقع جنگ علیه
صادره است ،قطعا الزامی است.
ظرف یک هفته آتی
نظام را رعایت نمیکنند که
مقدس
شخصیت طرفین و نوع قتل و یا انگیزه
جهش ایــران
اعام خواهد شــد .رسیدگی به این
به آنها هم توصیه میکنیم به جای
جمهوری اسامی ایران است .جنگی که
را بپذیرند یا به دعوای پر خســارت
که از هفتم
پرونده قتل و یا شدت انعکاس آن در
هدف آن شادی دل دشمنان
جامعه ،نمیبایستی موجب آن شود
ایجاد تفرقه
کنونی ادامه
خردادماه سال جاری شروع شده بود تا دیروز
اسام و قرآن ،دنبال شادی دل شکسته
دهند؟ تا کی امکان ادامه وضع کنونی
میان زنان ایران اســت .این رویکرد و
که این که این مقررات در طول
رسیدگی به اتمام رسید ،به نظر میرسد
جنگ از حضرت زهرا (س)و
ابتدای
دادرسی کمتر دیده شده و به آنها توجهی
وجود دارد؟
در مقایسه با رسیدگی نشود.
حضرت زینب (س) باشند که خیر دنیا و
شکل گیری نظام آغاز شده و تا امروز هم
نشــانههای متعددی هست که حتی
رســیدگی به اینگونه پروندهها به لحاظ
به پروندههای مشابه کم نظیر باشد.
ادامه یافته آخرت در آن است
بازتاب
و
با
بی
است.
درخصوص
متحدان
گسترده
نحوه
حجابی
همیشه
آمریکا
هم
از
نمکی
این
رسیدگی
بر
زنان
و
و
قلب
کارزار
مجروح آنها
مردان عزت منش و
بیســرانجام خسته
تحقیقات
آن در رســانهها در واقع
باغیرت ایرانی نپاشند که در روز
کاس درس بزرگی است که میتواند
اولیهدرمراحلدادسراوتعجیلدرصدور
ومدیریت
مقابل این توطئه
درماندگی بتوانیم از آنها مدد بجوییم.
ضعیــف ،ابهام آلود و ســودجویانه کاخ
ایرادات و اشکاات قانونی فراوانی وجود داشت کیفرخواست آموزههای مثبت یا منفی بر
جهانی ایســتاده اند .ائمه محترم و معزز
دا
اذهان عموم مردم جامعه بهخصوص
سفید ایشان را
جمعه که هر هفته
که نگارنده در
چنان معاش کن که گر بلغزد پای
مایوس کرده است .به همین دایل
این دانشجویان دانشکدههای
ملت شــریف را در ضمن بیان احکام در
رابطه به صورت مفصل
حقوق و عاقهمندان به حرفه وکالت یا
طرفداران و
قبا بدانها اشاره کرده و طبعا تکرار
فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد
امیدواران به ادامــه وضعیت ملتهب
آنها قضاوت باقی بگذارد .دوم،
خالی از لطف خواهد بود.
به نظر میرسد آنچه که در این پرونده
کنونی روزبه
اما از آنجایی که هر پرونده اینچنینی
معاون
روز کمتر میشــوند و اگر کاخ سفید
که نادیده گرفته شد ،یا ااقل
بهلحاظشخصیت
کمتر دیده شد ،حقوق اولیای دم بود و
همچنان بر
خاصمتهمیامقتولیانوعقتلتوجه
رئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده:
مواضع خود ایستادگی کند امکان تنها
افکاررابه متاسفانه رسانهها نیز
خودجلب میکندو
آنچنان که باید و شاید خود را ملزم به حفظ
شدنش بیشتر
درجامعهبهصورتگستردهانعکاس
میشــود .به نظر میرسد عقای
مییابد اعتبار و آبروی خانواده
و افکار عمومی را به
مقتوله ندیدند .ضمن آنکه معلوم نبود در
ایاات متحده
شدت تحت تاثیر قرار میدهد ،خواه
کمکم به این نتیجه برسند که خروج
ناخواه این پرونده آیا اولیای دم
زیر ذره بین تفکر
از معرکه
دارای وکیل مدافع بودند یا خیر و در هر
حقوقی صاحبنظران و سایر اندیشمندان
کنونی هر چه زودتر اتفاق بیفتد آبروداری
علوم صورت اگر هم برای دفاع از
کیفریوبسیاری
حقوق خود وکیلی اختیار کرده بودند،
ازدانشجویاندانشکدههایحقوقیا
بیشــتری را
در بر دارد و خروج دیرهنگام ممکن
کارآموزان کســی از جزئیات یا
وکالت و قضاوت قرار
آرمان ملی :معاون رئیسجمهور در امور
است به
کلیات دفاع وکیل یا وکای تعیینی آنان
خواهد گرفت و همه اینها به نوعی به
زنان و خانواده از دایل آن اعتقاد ما به
اظهار
حیثیت و اعتبار آمریکا لطمات جدی بزند
صورت خبردار نشد و به نوعی
مستقیم یا
حجاب اســت .حجاب جزو شئون
کرده اســت :حجاب در برابر نامحرم
پاسخگویی به اظهارات متهم و وکای او
و رشتههای
غیرمستقیم ناظر بر جزئیات رســیدگی به
واجب است .در اسامی و قانون کشور
ســالیان دراز را پنبه کند .تا همین جا
پرونده ضعیف بود تا آنجایی که
هستند .به همین
ماست .وی افزود :برخورد سلبی با این
مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی
کمتر شنیده شد .سوم ،صرفنظر از همه
هم ثابت شده
خاطر ناگزیر هستیم که به لحاظ موارد
مناسب ساختمان موضوعدرستنیست
بدون
است که کشــاندن پای دیگران در
پیش مسائل و شــایعاتی که
گفته،بهنکاتی
بلکهبایدبرخوردایجابیداشتهباشیم
اشرافدرآموزشوپرورشبهدختران
ماجرای
پیرامون این پرونده وجود دارد آنچه که
اشارهکنیمکهفیالواقعجایتاملدارد.
اجازهمیدهدکه و با تأسیس پارکهای
بدون
که
کنونی چندان موفقیتآمیز نبوده و باری
همانگونه مسلم است موضوع آن قتل
بانوان شــرایط و فضای موردنظر را
حجاب در کاس درس حضور یابند و
از
گفتهشدبهلحاظتعجیلدررسیدگیبه
است .خواه عمد و یا به تعبیر وکای
بهراحتی ورزش فراهمکنیمهمچنین
دوش آمریکا بر نمیدارد .مثا اکنون
دایلنامعلوم،مرزها متهم شبه
و
عمد.
کنند.
انگلستان
از
این
قواعد
و
بنابراین
از
موضوع
در
مقررات
منظر
آیین
زمانی
حقوقی
و
یکیازوظایفماایناستکهفضاهای
مطرح
شــده
قضایی میطلبد که به
دادرســی کیفری در مراحل
بحرانی که در
که خبرها درباره آموزشوپرورش را به
روابط خود با ایران ایجاد کرده است
مقدماتی این پرونده از زاویه این
حجاب و مســائل
درهم شکسته شد.
گونهای طراحــی کنیم که دختران
مسأله نگریسته شود واغیر .و طبعا اصل
چه طرفی می
مربوط به آن افزایش چشمگیری یافته
چه بســیار مواردی که نمیبایستی
بندد؟ در حالی که این کشور با یک
بدون حجاب در مدارس حضور یابند.
انجام لزوم مستقل بودن قاضی
بگیرد و انجام
است.درروزهایاخیر
دولت
ایجاب میکند که در اصدار رای فارغ از
گرفت و یا چه بسیار اقدامات و مقررات و
سخنانیازبرخیتریبونهامطرحشد
سطحعمومیفرهنگ
مستعفی اداره میشود وهمچنان با بحران
قواعدی همه جوانب و حواشی و یا
که واکنشهای
که میبایستی انجام
مسائل پیرامون آن که از منظر قضایی
پرحاشیه
متعددی را برانگیخت .با افزایش واکنشها
میشد و لحاظ میگردید ،اما نشد .در
ابتکار یادآور شد:
خروج از اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم
جلسه ارتباطی به مقوله قتل
دیروز احدی از وکای
حجاب در برابر نامحرم واجب است .در
به این موضوع انتظار میرود جامعه و
ندارد ،بها داده نشود .طبعا در این صورت
میکند تا چه
متهم بحث قتل شبه عمد را مطرح
مسئوان به توازن در مدارس ما نامحرم
حد میتواند تنش با تهران را باا ببرد
نمود رای صادره مقبول موازین
دیدگاهها برسند.
و در جهت اثبات ادعای
وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان
دادرسی عادانه خواهد بود .بدیهی
و آن را اداره
خود نیــز دایلی آورد که بماند و در
بدون اشراف در
مقال
کند؟ قطعا هر اقدام خصمانهای با پاسخ
این است گفتهاند اگر سیاست از
عدالتجنسیتی
آموزشوپرورش به دختران اجازه میدهد
مختصر نیازی به طرح آن نمیباشد .اما در
در دادگاه وارد شود ،عدالت از پنجره
ایران روبهرو
که بدون حجاب در
یک جمعبندی خواهد گریخت.
خواهد شــد و اینگونه نیست که یک
کاس درس حضــور یابند و بهراحتی
معصومه ابتکار در نشست شورای
نفتکش ایرانی
برنامهریزی و توسعه ورزش کنند .وی
را توقیف و بدون پرداخت هزینه ،آن
تأکید کرد :اگر ایــن واقعیتها را نادیده
اســتان که در اســتانداری قزوین برگزار
را خرج
شــد ،با اشاره به بگیریم فشــارهای
خودشیرینی برای آمریکا کنند .ظاهرا برای
اهمیت عدالت
تجمعی بر دختران تحمیل میشود و
آخرین دادگاه نجفی
و
چند
جنسیتی تصریح کرد :مفهوم قرآنی عدالت
امارات و عربستان
نکته
هم
دارد
محدودیت
ثابت
هایی
می
این
شود
که
چنینی
قسط
باعث
آمریکا
است.
ایجاد مشکات اجتماعی
فلسفه ایجاد انقاب نیز
شریکومحور
تحقق عدالت در همه میشود .در حوزه
امور
مطمئنیبرایمواجههباایراننیست
گفت دست به دست بودند.
برنامهریزی ،مسأله عدالت جنسیتی باید
است .وقتی از عدالت سخن میگوییم
و هر اتفاقی در
به عبارت دیگر ساح میان دستان
منظور ما صرفاً بیشــتر مورد توجه
نعمت احمدی
خلیج فارس بیفتد ابتدا آنها هستند
دکتر نجفی و میترا استاد
قرار بگیرد .معاون رئیسجمهوری در
مســائل اقتصادی نیســت .وی تأکید
که خسارت
بوده است .دکتر نجفی اعام کرد من
کرد :یکی از شئون امور زنان و خانواده
حقوقدان
های غیرقابل پیشبینی خواهند دید و
میگفتم رها کن اما میترا
تصریح کرد :عدالت جنســیتی در تمام
عدالت «عدالت جنسیتی» است بنابراین
معلومنیست
اســتاد که یا هول شده و یا ترسیده
باید برنامهریزی کشورها مطرح است.
بتوانندگلیمخودراازیکجدالبزرگ
و سیاســت
بوده ،گلوله
در کشور ما باید دسترسیها عادانه
از ابتدای این رخداد و
های ملی را بهگونهای برنامهریــزی
پنجم به میترا اســتاد اصابت کرد.
بیرون
بر
کنیم
که
اساس
بنابراین
از
بکشــند.
باشد
تجربه
آنها
نظر
از
طرفی
همین
وکالتم
در
زنان
حاا
ما
سال
هم
در
زنان و
فقط به امید
های شیوه شــلیک و انگیزه و
حفظ خانواده و نسل نقش کلیدی
متمادی و با
مــردان را ببینیم .از ابتدای انقــاب
پشتیبانی
همچنین اینکه رکن معنوی یا قصد
توجه به تعداد تیرهای شــلیک شده،
برنامهریزی ما دارند بنابراین بهطور
آمریکاسعیمیکنندترسخودرانادیده
نمیتوانم نهایی باشد انطباق آن با
صراحتا
ویژه باید مورد توجه قرار بگیرند .وی
برای همه بوده اســت و در بخش
بگیرند و هرگز
قوانین ما قتل شبه عمد بوده است .از
درباره قتل عمد نظر بدهم .یک دلیل به
هــای مختلف آموزش و افزود :بهداشت
وضعیت کنونی را مطلوب نمیدانند.
نظرم این است نظرروندرسیدگیبه
که اگر
باروری ،توجه به نیازهای زنان باردار ،توجه
پرورش ،بهداشت ،سیاست و ســایر
اکنون امید
پروندهدیروزآخریندفاعیاتراگرفتهاند.
فردی قصد قتل داشته باشد یک گلوله
بخشها نیز برای همه به سامت خانواده،
اصلــی اغیار ضد ایرانــی معطوف به
شلیک میکرد .من از آخرین دفاع
اما این در
آموزشهای پیش از ازدواج در حوزه زنان
افراد برنامهریــزی کردند .وی تصریح
بروزیک
متعجب شدم .بهدلیل آنکه صراحت قانون
حالی است که  ۴گلوله در آن فضا کمانه
کــرد :حضرت امام باید مورد توجه قرار
اشتباه از سوی تهران است که انشا ا ...هیچ
کرده و گلوله آیین دادرســی کیفری
پنجم
بگیرد .خانواده سالم و شکوفا خانوادهای
خمینی(ره) بر مسأله زنان بسیار تأکید داشتند
وقت تحقق
باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
سبب مرگ شده است .لذا  ۵گلولهای
و حوزه زنان است که نگاه درستی به
انگار
نیابد (در این زمینه سخن بسیار است)
که شلیک شده  ۴ما هر پرونده قتلی
سامت و بهداشت جنسی و باروری
گلوله اولی
یکی از مأموریتهای امام(ره) بود ،اما
ولی این البته
داشــتهایم حداقل چندماه طول کشیده
در حالت نزاع بودهاند .آقای نجفی
امروز فاصلههایی دارد که اغلب اوقات
حاکی از قدرتشان نیست ویک طرف
اعام کرد میترا است .به گونهای که بر
مورد غفلت قرارگرفته است .وی تصریح
ایجادشدهاست.برایمثالاعتقادی
استاد دستان من
بازی هیچگاه
مبنای آن روانشناسان چندین ماه باید
مبنیبراینکهدسترسی کرد :در اســتان
را گرفته بود .از سوی دیگر آزمایش
همه تخممرغهایش را در سبد اشتباه
اسلحه بنشینند با متهم گفتوگو
قزوین ســطح عمومی فرهنگ و توجه به
شناسی نیز
خانمها به فضاهای ورزشی باید کمتر از
حریف نمیافکند.
کرده و مساله را از زوایای گوناگون
نشــان داد که باروت کف دست میترا
آقایان باشد وجود آموزشباااستبه
ندارد،ولیعم ً
استاد بوده مورد بررسی قرار دهند.
طوریکه ۶۷درصددخترانتحصیلکرده
اایناتفاقافتادهاست.معاون
است .پس این دست کاما
رئیسجمهوری هســتند .باید زنان
نزدیک بوده به گونهای که میتوان
در
روســتایی مورد توجه قرار بگیرند تا از
امور زنان و خانواده تأکید کرد :امروزه
ادامه صفحه۲
دختران نمیتوانند تسهیات اشتغالی
اســتفاده کنند ،اما در حال حاضر این
در پارکهای عمومی مانند پســران
ورزش کنند که یکی اتفاق نیفتاده است.

«آرمان ملی» از رایزنیها

میان ایران و آمریکا گزارش میدهد

ميانجيگريهاي بيفرجام

شیخ ااسام:
میانجیگریها به جایی نخواهد رسید
ابوالفتح :ایجاد توازن تنها راه حل
بحران میان ایران و آمریکاست

نشانی اینترنتیw w w . a r m a n m e l i . i r :

آیین نامه اخاق حرفه ای
روزنامه آرمان ملی را
در سایت بخوانید

احمدینژاد :ترامپ مرد عمل است و باید با او
وارد گفتوگو شد

صفحهکاکرتاتونو طنز
روزنامهآرآرماننململیی

جمهوری در امور زنان و خانواده:

روزنامهصبحایران
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طراوت نیکی
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آنچهباید
درباره
نفتکش
انگلیسی
توقیف
شدهبدانید
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شماره
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تردد ازنفتکش
هرمز ،مسیر خاف انگلیسی
یاب خاموش
کشتیرانی
و توجه کردن دستگاه در تنگه
جمهوری نکردن به
موقعیت
نفتکش اسامی
هشدارهای
برای انگلیسی ایران سه
تخلف
جلوگیری استنا
از
ایمپرو
دستور
توقیف آن بروز حوادث بوده که
احتمالی
از سوی
هرمزگان
سازمان بنادر
صادر شد

لیتر مایعات (نفت یا مواد شیمیایی)

تحتپرچمکشورانگلستان

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

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

محسن رضایی ،دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام
جمهوری اسامی در توئیتی
نوشت« :ما به دنبال جنگ
نیستیم ولی در مقابله به مثل
کوتاه نخواهیم آمد ،چه صدام
باشد چه ترامپ چه ملکه».

عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان ،در
بیانیه ای نوشت« :اقدام
ایران در توقیف نفتکشها از
مصادیق قاعده مقابله به مثل
در حقوق بینالملل است».

شماره آیاماو* این شناور

محمدجواد ظریف در توئیتی
ماجرای توقیف نفتکش
بریتانیا در تنگه هرمز را با
توقیف نفتکش ایرانی در
جبل الطارق مقایسه کرد و
نوشت« :برخاف دزدی دریایی
در جبل الطارق ،اقدام ما در
خلیج فارس اجرای مقررات
دریانوردی بوده است».

بندرعبــاس

اینفوگرافی

تنـــگه
هــرمز

ایران

جرمی هانت ،وزیر خارجه
بریتانیا ،بعد از یک تماس
تلفنی با همتای ایرانی اش،
محمد جواد ظریف ،گفته ایران
در پی توقیف نفتکش خود در
جبل الطارق ،این موضوع را از
دریچه «مقابله به مثل»
می بیند

مسیرحرکتاحتمالی نفتکش
بهسمتعربستانسعودی

بندر جوبیل
منـامه

نفتکشانگلیسی tena impero

دوبــی

رادار خود را خاموش کرده
وبهسمتآبهایایرانتغییر
مسیردادهاست
ابــوظبی

مذاكرهباشوراينگهبان؟
-ناامید نیستیم

قتل
شبهعمد?

خلــیج فارس

بحــرین

دوحــه

قطر

عربستان
سعـودی

امــارات

* شماره آیاماو یک
مرجع منحصر به فرد از طرف
سازمان بینالمللی دریانوردی برای
شرکتهای مدیریت است.
کشتی ،صاحبان کشتی ثبت شده و
شمارههای آیاماو برای بهبود ایمنی
و امنیت دریایی و کاهش تقلب
های دریایی تعریف شده است

مواد

یادداشــت

منفجره جان  7نفر را در اردبیل گرفت!

حادثه درروزهایآخر اسفند

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران
دکتر سید
امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه
چهارمین
دوره مجمع عمومی جمعیت هالاحمر
با اشاره به اینکه این نهاد مر

مواد

یادداشــت

اینفوگرافیک :روزنامه آرمان ملی
طراحی و اجرا :کیوان وارثی

منفجره جان  7نفر را در اردبیل گرفت!

حادثه درروزهایآخر اسفند

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران
دکتر سید
امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه
چهارمین
دوره مجمع عمومی جمعیت هالاحمر
با اشاره به اینکه این نها

دختران باید در مدارس بتوانند
بدون حجاب درس بخوانند

 tآbasخnرoآbرa:مان
inst

کاریکلاتور

کیوان وارثی -دبیر صفحه کارتون و طنز آرمان ملی

بنبست داریم تا «بنبست»!

گاهی برای حرف ُمفت هم
صف میایستند.
محمدآیینپرست

bonbast

توئیت روز
آدمها وقتی در زندگی ،افکار و روزمرگیها به
بنبست میخورند ،به چند دسته تقسیم میشوند،
بعضی از راهی که آمدهاند بازمیگردند و از اول
آغاز میکنند ،بعضی در همان کوچه دو متر طناب
پیدا کرده و خود را از تیر برق انتهای کوچه حلقآویز
میکنند ،بعضی هم تازگیها باب شده سریع اپلیکیشن
مسیریاب خود را از گوشی پاک و چند ناسزا هم در
همان حین به خود و اپلیکیشن نثار میکنند ،اما ...اگر
شما این مطلب را میخوانید بیتردید به بنبست
رسیدهاید ولی این «بنبست» کلی با بنبستهای
دیگر توفیر دارد.
میپرسید چرا؟
خواهم گفت ،چون برای یک کاریکاتوریست یا
طنزنویس بنبست معنی ندارد ،این جماعت وقتی به
بنبست می خورند نه راه را برمیگردند ،نه خودکشی
میکنند و نه اساسا  -از لحاظ وضعیت مالی -گوشی
خوبی دارند که اپلیکیشن مسیریاب داشته باشد،
پس انتهای کوچه بنبست مینشینند و شروع به
کاریکاتورکشیدن و نوشتن طنز میکنند و اگر روزی
مانند امروز گذر شما به این کوچه «بنبست» افتاد با
انبوهی از کاریکاتورها و طنزها که به در و دیوار آن
آویزان شده ،روبهرو و کا از بازگشت و خودکشی و...
پشیمان میشوید.
پس کاما واضح و مبرهن است که حضور ما در
بنبستها چقدر حیاتی و مهم است.
از امروز ما کاریکاتوریستها و طنزنویسان روزنامه
«آرمان ملی» در همین «بنبست» در انتظار شما
مخاطبانمان خواهیم بود ،وقتی که از ابهای ستونها و
گزارشها و یادداشتها و کلی تصاویر ریز و درشت
صفحات پیشین میرسید به انتهای روزنامه و ما دقیقا
همانجا در انتهای هر شماره منتظریم تا یک نفر از
کوچه صفحه  15بپیچد در «بنبست» صفحه  16تا
بنشینیم و بخندیم و البته فکر کنیم که خنده من از
گریه غم انگیزتر است.
البته ناگفته پیداست که امروز طنز و کاریکاتور بیش
از خنداندن ،میتواند نقش بیدارکردن بخشی از افکار
و جهانبینی ما را برعهده داشته باشد ،همان چیزی
که چندی پیش برای همه فقط گرانشدن سیبزمینی
بود اما برای ما خانواده تهیدستی بود که در هنگام
پوستکندن سیبزمینی اشک میریخت نه پیاز.
در پایان ناگفته پیداست همراهی و نظرات سازنده
شما مخاطبان نقشی پررنگ در این مسیر دارد ،امید
ما همراهی شما در این فضای محدود است تا شاید
روزی پشت دیوار این بنبست افقی زیبا و امیدبخش
بیابیم.

غیرمحرمانه

دستگیریمعاوناستاندارلرستان

درراستایمبارزهبامفاسداقتصادیوتخلفاتمالیواقتصادیدر
استانلرستاناحمدمرادپورمعاوناستاندارلرستانبهاتهامفسادمالی
دستگیروبازداشتشد.درهفتههایگذشتهچهارعضوشواریشهر
الشتر ،شهردار الشتر ،یکی از اعضای شورای شهر بروجرد و شهردار
سابقازنانیزبهاتهامفسادمالیدستگیرشدند.

حکمشاقوانفصالبراییکمدیرورزشی

پرونده تخلفات یــک مدیرکل اســتانی وزارت ورزش و جوانان
منتهی به صدور حکم علیه وی شد .در یک سال اخیر ،شاهد احضار،
بازداشــت و پروندههای قضائی مختلفی درباره برخی مدیران کل
استانیوزارتورزشوجوانانبودیم.دراینراستا،اخیراحکمدادگاه
یکیاز اینمدیرانکلورزشاستانهاازسویدستگاهقضائیصادر
شدوبرایناساساینمدیربهتحمل۹۹ضربهشاقودوسالانفصال

داشتم واسه مامانم خرارو میخوندم گفتم یک میلیارد
یورو ارز دولتی گم شده ،گفت اگه اون چشای کورت رو
باز کنی میبینی همونجاست ،بعد رفت در کابینت رو
باز کرد یک میلیارد یورو رو برداشت
گذاشت رو میز.
ماتیلدا

bonbast

خواب مذاکره!

شا می توانید آثار کارتون و طنز خود را به نشانی ایمیل دبیر صفحه «بنبست آرمان» ارسال کنید.
keyvan.varesi.art@gmail.com
همچنین می توانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید @bonbast

«شهرداری تهران در تیغهکردن دکان مردم رعت عمل دارد ».کیهان
هفتهنامه گل آقا
سال سوم  -شماره چهل و چهارم

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

ازفرحپهلویشکایتمیکنیم

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

tکاasرتbوonنbخاطره
insta:

BILL BRAMHALL
TRIBUNE CONTENT AGENCY
در حاشیه توئیتهای نژادپرستانه ترامپ
و شعارهای طرفدارانش

آن را پیگیری خواهیم کرد ».احسان آقایی درباره این کتاب گفت:
«تصاویر موجود در این کتاب بســیار کیفیت پایینــی دارند و در
مجموع یکی از ضعیفترین کتابهای هنری موجــود در بازار و
همچنینسیاسیاست.درواقعاینکتابمستمسکیبرایمعرفی
خاندان پهلوی قرار گرفته است».

خانوادهایکه۱۲۵هزارخودروواردکرد

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

مزدکمیرزاییازایرانمهاجرتکرد

گزارشگر و تهیهکننده ورزشی در اقدامی عجیب برای حضور در
یکی از شبکههای فارسیزبان از ایران کوچ کرد .آفتابنیوز نوشت؛
مزدک میرزایی ،گزارشگر باسابقه ورزشی که در امر تهیه کنندگی
نیزفعالیتمیکردبعدازقبولپیشنهادحضوروهمکاریدریکیاز
شبکههای فارسیزبان از ایران کوچ کرد و برای همیشه ایران را ترک
کرد .مزدک میرزایی که از چندی پیش با اختافاتی در صداوسیما
مواجه شده بود و فعالیتی در گزارشها و برنامههای ورزشی نداشت،
در اقدامی عجیب این پیشنهاد را پذیرفت تا بعد از سالها مجبور به
ترکایرانشود.

دادگاهصادقزیباکام

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

tکاasرتnbوoن فرنگی
insta:b

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

درخواستقطعآبمنزلوزیرنیرو

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی گفت :آب خانه
وزیر نیرو را یک ساعت در۲۴ســاعت قطع کنید تا وضعیت مردم را
درک کند؛ شاید انتقال آب از دریای عمان به استان خراسان جنوبی
برایایشاناهمیتپیداکند.

