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»تهران« گل به خودي 
مضحك صهيونيست ها 

تبليغات فيك ها درباره 
پهلوي اول پوچ است

 ایجاد گردبادی 
از گازاشك آور  در پورتلند

راه اندازی کانال 
سوئيس با »بوق و کرنا«

 پرچم امریکا در چين 
پایين کشيده شد
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اجازه دولت و س��تاد کرون��ا برای »ع��زاداری محرم ب��ا رعایت 
پروتکل ه��ا« ناگه��ان ب��ر ع��ده ای از اصالح طلبان-روحانی و 
غیرروحانی- بسیار گران شد، با آنکه همه آنچه از دولت در این باره 
بیرون آمد، چیزی بیشتر از همان اجازه ای که به بقیه آمدوشد   ها و 

کسب و کار   ها و مراسم    ها و اجتماع    ها داده شد، نبود. 
دولت پیش از این به رس��توران    ها و قلیانی    ها و کسب   و  کارهای 
داخل ب��ازار و حم��ل و نقل  عمومی اج��ازه داده ب��ود، با رعایت 
پروتکل    ها فعالیت خود را آغاز کنند. مثالً »قلیانی    ها و آرایشگاه های 
زنانه می توانند با رعایت پروتکل فعال باش��ند.«  حاال دقیقا ً یک 
همچو گزاره ای هم برای عزاداری های محرم صادر ش��ده  است. 
هیچ تفاوتی نیست اما چرا کسی برای قلیانی    ها اعتراضی نکرد؟! 
با آنکه تعدادشان از مساجد و حسینیه های سطح شهر بیشتر و 

تجمع شان خطرناک تر است. 
از طرفی زور ستاد کرونا در این مدت بیشتر از همه به مساجد و 
نماز و مراسم های مذهبی رسید و جز برخی اعتراض های پراکنده 
افراد غیرمسئول، با همراهی مقامات و مراجع و دولت و رهبری 
مواجه شد. حاال با این همه همراهی مذهبی    ها و حکومت و دولت، 
وقتی در کنار بقیه کار   ها به مراسم مذهبی نیز اجازه داده می شود 
با پروتکل فعال باشند، صدای آقایان بلند می شود. اوج استدالل 
ایشان هم آن است که عزاداری    ها با پروتکل جور درنمی آید که این 

یک پیشداوری بی پایه و متناقض و دوگانه است. 
در این می��ان اظهارات آق��ای عباس عب��دی، فعال پ��رکار در 
روزنامه های اصالح طلب که روزانه چندین یادداشت و مصاحبه 
از او در نشریات و رسانه    ها منتشر می ش��ود، بوی تکفیری گری 

می دهد با همان ضعف استدالل و تناقضات آشکار. 
ایشان ابتدا مدعی می شود که رفع محدودیت های عزاداری یک 
تصمیم سیاس��ی اس��ت. با چه مدرکی و چه دلیلی؟! هیچ! فقط 
»احتمال فراوان«! می دهد که »توافقاتی«! باشد:  »به نظر من دو 
دلیل برای این رفع ممنوعیت از عزاداری   ها وجود دارد. دلیل اول 
به اصل اتخاذ تصمیم فوق مربوط می شود که به احتمال فراوان 
تصمیمی سیاس��ی و مربوط به توافقاتی است که از آن بی اطالع 
هس��تیم. تنها از این طریق می توان اتخاذ چنی��ن تصمیمی را 
درک کرد زیرا هیچ توجیه قابل قب��ول و عرفی دیگری برای آن 
نمی توان تراشید. « این هم نوعی استدالل آوری است که کسی 
بگوید چون من نمی فهمم توجیه عزاداری چیس��ت، پس حتماً 
 سیاسی است. یعنی چارچوب ذهن نویسنده آن است که یا »من « 
می فهمم که چرا باید عرفاً و موجهاً عزاداری کرد یا اگر احساسات 
و عواطف و فهم من به این مس��ئله قد نداد، پس حتماً توافقاتی 

پشت صحنه دارد!
آقای عبدی سپس با آنکه اصل اسالم را »ترویج مکارم اخالق « 
می داند، به راحتی به روحانیون اتهام می زند که نان شان و آبروی  
شخصی شان و همه داشته های شان در عزاداری است، پس پشت 
عزاداری    ها ایستاده اند و بدتر از آن نتیجه می گیرد که روحانیون 
و مداحان دنبال مناسکی هستند که در چند قرن اولیه اسالم از 
آن خبری نبوده  اس��ت! این حرف چه فرقی با حرف تکفیری    ها 
دارد؟! هر چیزی که درصدر اس��الم نبود، توجیه  پذیر نیست؟! با 
آنکه همین ادعا هم غلط است و مراسم محرم و اربعین از همان 
آغاز وجود داش��ت و گذر زمان بر حجم و آیین های متناس��ب با 

فرهنگ های مختلف به آن افزود. 
آقای عبدی می نویسد:»دلیل دوم مربوط به اصرار برخی از روحانیون 
و مداحان است که اگرچه چشم پوشی از منافع مادی این برنامه    ها 
برای بخشی از آنان سخت است، ولی انگیزه مهم تری در برقراری 
آن دارند و اینکه اگر مناسک عزاداری را از آنان بگیرند، دیگر نماد 
و ارزشی از دین برایشان باقی نمی ماند و دچار بی هویتی و بحران 
می شوند. آثار دین در بُعد فردی یعنی رشد مکارم اخالق و معنویت 
و در عرصه اجتماعی نیز تحقق عدالت و رفع تبعیض و نابرابری و ظلم 
است. در اینها پیشرفتی ندارند تا به آن افتخار و بسنده کنند. سهل 
است که پله های زیادی عقبگرد دارند. پس برای آنان فقط تمسک 
به مناسک مانده. آن هم نه مناسک واجب، بلکه مناسکی که اصوالً 

در صدر اسالم و در چند قرن اولیه آن وجود نداشتند!« 
البته منفعت طلبی در هر شکل و جایگاهی منفور و قابل سرزنش 
است اما چطور ایش��ان از یک آخوند روضه خوان انتظار دارد در 
»تحقق عدالت و رفع تبعیض و نابرابری و ظلم « پیشرفت داشته 
باشد با آنکه قدرت و حکومت در س��ه چهارم عمر انقالب، دست 
همفکران و دوس��تان ایش��ان بوده است؟! آیا س��زاوارتر نیست 
دوستان ایشان که اکنون نه خانه های ش��ان و نه اموال شان و نه 
شیوه زندگی ش��ان به متوس��ط مردم هم نزدیک نیست، درباره 
عدالت و برابری توضیح دهند؟! آیا روضه خوان اصلی آن روحانی 
منبری است یا گندم نمایان جوفروشی که این حال و روز اقتصادی 

مردم را می بینند و برای »عزاداری با پروتکل« عزا می گیرند؟!
مدعی نیستیم که اعتراض برخی اصالح طلبان به این تصمیم از 
جنس اعتراض های آن سوی آب است که هم تحریم غذا و دارو 
و اقتصاد می کنند و هم نگران جان مردم ای��ران در قضیه کرونا 
هستند،  اما دست کم اگر اعتراضی دارید، قبل از انتشار، آن را از 
پیرایه های تکفیری و تناقضات آشکار و اتهامات و تخیالت پاک 

کنید و فراموش نکنید که اصل اسالم مکارم اخالق است!

یادداشت سردبیر
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»درابطالپارهايمجازياتدربابزندگي
وزمانهرضاخان«درگفتوشنود

باعلياکبررنجبرکرماني

سالروزشهادتاماممحمدباقر)ع(راتسليتمیگوييم

غالمرضا صادقیان

هوالباقي
مصيبتواردهرابهشماوخانوادهمحترمتسليتعرضنموده،بقاي

عمربازماندگانراازدرگاهحضرتاحديتمسئلتمينماييم.

آقاي رحيم زیادعلی
همکارگرامي

مدیر مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

 سند خانه هاي خالي
 در گاو صندوق بانك هاست!

معاونوزيرراهوشهرسازي:برخيافرادحقيقي200واحدمسکونيدرتهراندارند

کليدهزارواحدمسکونيدرگاوصندوقيكبانكاست.بخشيازسهاماينبانكدراختياردولت
وبخشيهمدراختياربخشخصوصياست

امريکايیهادر2سالگذشته23بارپيشنهادمذاکرهدادهاند
ولیمادنبالنمايشنيستيموبرداشتنتحريمهاپيششرطمانيستبلکهيكواقعيتاست

   اقتصادی

صفحه4

روحانی:
 پيشنهاد مذاکره نمایشی است

علیعلوی
»مذاکرهباامريکا«حقيقتًادردوسالگذشتهازدهانخيلیها
افتاد.ديگرن�هوزيرخارجه،ن�هرئيسجمهور،نهس�خنگوی
دولتون�هخيل�یازنويس�ندگانباگراي�شبهغ�رب،مثل
گذش�تهنقارهمذاکرهنمیزنند.نهتنهاازآنش�يرينزبانیها
عبورکردهان�د،بلکهحاالبيش�تربهويژهاززب�انوزيرخارجه
جمالتانقالبیعليه»اس�تکبارامريکا«میش�نويموشخص
رئيسجمه�ورنيزک�هبهامي�دانج�اممذاک�رهونتيجهگيری
وعدهه�ایآنچنانیم�یداد،حاالديگ�رنمیتوان�دبپذيرد
ک�همذاکرهب�اامريکابيش�ترازي�كنمايشته�وعآورديگر
باش�د،آنچنانکهديروزدرجمعمديرانصنايعپتروشيمیو
فوالدکش�ورتأکيدکردکهامريکايیهابارهاپيشنهادمذاکره
دادهانداماايرانزيربارنمايشنمیرودودنبالواقعيتاس�ت.
رئیس جمهور دیروز ی��ک بار دیگ��ر از مذاکره با ناامیدی س��خن 
گف��ت و امریکایی     ها را س��رزنش کرد. هرچند برخی     ه��ا معتقدند 
تذکره المذاکره امریکا ک��ه هرازگاهی در س��خنان رئیس جمهور 
زنده می شود، نوعی باد زدن زغال مذاکره اس��ت تا روشن بماند و 
بهره های سیاسی خاص خود را برساند اما خوش بینانه تر که بنگریم 
درمی یابیم روحانی اگر به دنبال دمیدن در بوق سیاس��ی مذاکره 
بود، می توانس��ت مقصود خود را با واژ ه های روشن تری بیان کند، 

در حالی که سخنان رئیس جمهور هیچ نشانی از امید کوتاه مدت یا 
میان مدت او به برقراری مذاکره و بازگشت به دوران خوش اعتماد 
به امریکا ندارد و بیشتر حاکی از آن است که او می خواهد از مقاومت 
ملت تمجید و جهان غرب را به دلیل آن همه اعتمادی که دولت های 
یازده و دوازده به آن کردند و نتیجه ای نگرفتند،  سرزنش کند. این 
سرزنش می تواند شامل حال گرایندگان به غرب و کسانی که هنوز با 
شعف و شیفتگی ذلیالنه خود مشتاقانه می خواهند دم به تله بایدن 
بدهند هم بشود؛ آنهایی که مانیفست حزب دموکرات برای 2020 
را در دو بخش »بازگشت به برجام « و »عبور از براندازی« مثل حلوا 

در سرکوی و برزن رسانه های خود تقسیم کردند. 
روحانی اما دیگر نمی تواند دست به سوی این حلوا ببرد و کام خود 
را شیرین کند،  آن هم در این فرصت اندکی که تا پایان قدرت دارد و 
ریسک دوباره دم زدن از مذاکره و یک شکست دیگر می تواند بسیار 

تحقیر آمیز باشد. 
برای همی��ن تقاضاه��ای مک��رر امریکایی     ه��ا را نمایش��ی بیش 
نمی داند:»االن تقریباً دو س��ال و سه ماه اس��ت که امریکا از برجام 
خارج شده و در ش��دید    ترین فشار    ها هس��تیم. آنها فکر می کردند 
ما چند ماه بیش��تر نمی توانیم دوام بیاوریم و مجبور می ش��ویم با 
آنها تماس بگیریم. در این مدت اگر بگویم 2۳ مرتبه درخواس��ت 
مالقات با مقامات امریکایی دریافت کردم، کم گفته ام. در یک سفر 

نیویورک در سال ۹۶ هشت مرتبه از من تقاضای مالقات شد. سال 
۹۷بیشتر از سال ۹۶ و سال گذش��ته تقریباً همه سران کشورهای 
غربی و اروپایی یکی یکی از ما خواستند با مقامات امریکایی مالقات 
کنیم. ما ابایی از مذاکره نداریم اما به دنبال نمایش نیستیم، بلکه به 
دنبال حل مسئله هستیم. امروز برخالف همه مقررات بین المللی 
تحریم بر ما تحمیل ش��ده و باید این تحریم    ها را بردارند. هرآنچه 
آنها می گویند بر مبنای این اس��ت که در ابتدا ب��ه کار خالفی که 
آغاز کرده اند، خاتمه دهند. این یک واقعیت اس��ت و پیش ش��رط 
نیست، چراکه آنها نه به دولت ایران بلکه به ملت ایران فشار آوردند 
و تحریم های آنها تروریسم اقتصادی است و امروز در شرایط کرونا 

یک تروریسم درمانی است.«
ش��اید روحانی اکنون بهتر از هر ایرانی مفهوم »نمایش مذاکره « را 
می فهمد. او درست در جایی قرار داشت که نمایشی بودن یا نبودن 
مذاکره قبلی می توانست برای دولت او حکم مرگ و زندگی داشته 
باشد. بنابراین وقتی از نمایش��ی بودن مذاکره می گوید، می فهمد 
که دارد از چه چیز س��خن می گوید، از چیزی که یک بار به مرگ 
آرزوهای قبلی انجامید و اگر مردم پشت مسئوالن خود نمی ماندند 
و مقاومت نمی کردند، سرنوشت دیگری برای کشور رقم می خورد. 
برای همین است که روحانی هر بار به امریکا به عنوان خروج کننده 

از برجام می تازد، تشکری هم از مقاومت مردم می کند. 

حزباهلل:
انتقامباقیاست

آتشباری 
 اسرائيل

 از ترس انتقام
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 مجلس و ضرورت ريل گذاري 
به نفع كارآمدي 

بي تردید شرایط سخت اقتصادي و روند افزایش قيمت  ها و پدیده های 
زشتي چون فس��اد و تبعيض، مردم عزیز كشورمان را آزار می دهد و 
بيش از آن بي عملي مس��ئوالن و حاشيه س��ازي   ها و حاشيه روي   ها 
و بي توجهي به مش��كالت اساس��ي جامعه، رنج ای��ن آزار را افزایش 

مي دهد. 
گرچه در بروز این ش��رایط عوامل مختلف��ي از تحریم هاي ظالمانه 
دشمن تا غفلت   ها و سوءتدبيرهاي مسئوالن نقش داشته وتأخير در 
فهم پيامدهاي برخي تصميمات به آن دامن زده است، اما انتظار مردم 
این است كه با توجه به وجود فرصت   ها و ظرفيت هاي كشور كه امكان 
مقابله با دشمن ش��قي چون صدام در دوران دفاع مقدس و ساخت 
تسليحات راهبردي چون موشك پس از آن دوره را براي مان مقدور 

مي سازد، براي حل این مشكالت تدبير و اقدام شود. 
كما اینكه اقدامات قوه قضائيه در برخورد با اژدهاي هفت سر فساد، 
اميد های��ي در م��ردم برانگيخته و نش��ان داده اگر اراده باش��د و به 
مس��ئوليت   ها توجه شود، این مسائل و مش��كالت حل شدني است. 
همان گونه كه در عرصه مب��ارزه با كرونا نيز كه همزمان با ش��رایط 
سخت تحریمي است، با تعامل و هم افزایي دستگاه هاي دست اندركار 
و تالش هاي جهادي كادر بهداشت و درمان و استفاده از ظرفيت هاي 
ملي، شاهد توفيقات بزرگي بوده ایم كه براي كشور افتخارآميز و براي 

مردم اميدآفرین است. 
بنابراین، تجربه ثابت كرده كه كشور استعداد و ظرفيت حل مشكالت 
را دارد و اگر مشكل واقعي فهم و بر حل آن تمركز الزم صورت پذیرد، 
نتيجه یعني حل مشكل قطعي اس��ت و عامل انباشت مشكالتي كه 
امروز جامعه را رنج مي دهد، همين انحراف از فهم مشكالت و تمركز 
نداش��تن براي حل آن از ناحيه دولتمردان اس��ت كه بازتاب آن هم 
بي اعتمادي در مردم و فرس��ایش س��رمایه اجتماعي مي باش��د. در 
چنين شرایطي، مجلس شوراي اس��المي مي تواند اصلي  ترین نقش 
را براي عبوردادن كش��ور از این وضعيت و وادارساختن دو قوه دیگر 
به رسيدگي به مسائل و مشكالت واقعي مردم برعهده گيرد، چراكه 
نمایندگان مجلس از یك سو به مثابه وجدان و آگاهي مردم از مسائل 
و مشكالت واقعي جامعه مطرح هستند و از سوي دیگر با دسترسي 
به اختياراتي مهم مي توانند دو قوه دیگر را در ریل رس��يدگي به این 
مشكالت قرار دهند. دستيابي به این هدف مستلزم توجه نمایندگان 

محترم مجلس به نكات ذیل است: 
1- پرهيز از منازعات و مجادالت بيهوده سياس��ي و فراهم ساختن 
فضاي تعامل و همكاري با س��ایر قوا، به ویژه قوه مجریه؛2- استفاده 
بجا و منطقي از اختي��ارات و وظایف نمایندگي، ب��ه ویژه از نظارت 
هوشمند و مؤثر بر تمامي دستگاه ها و مراكز و پایش فعل و ترك فعل 
آنها براي واداش��تن آنان به انجام وظيفه در قبال مردم؛ 3- شناخت 
دقي��ق ظرفيت   ها و مق��دورات دس��تگاه ها و مراكز دولت��ي و طرح 
مطالبات منطقي و متناس��ب و پرهيز از مطالبات و توقعات نشدني 
و نابجا؛ 4- بهره گي��ري از یافته هاي مطالعاتي و كارشناس��ي براي 
تشخيص مسائل واقعي و تعيين اولویت هاي كشور جهت رسيدگي 
و به سرانجام رساندن و 5- به كارگيري شيوه هاي سنجيده و منطقي 
طرح مسائل و مشكالت و پرهيز از ش��يوه هاي هيجاني و احساسي 

مولد جنجال و تقابل برانگيز. 
چنانچه مجلس موفق شود سایر قوا، به ویژه قوه مجریه را روي ریل 
انجام وظایف و اداي مس��ئوليت   ها قرار دهد و با تعيين اولویت هاي 
واقعي جامعه، مشوق تمركز و رس��يدگي به این اولویت   ها باشد، به 
رسالت تاریخي خود در این شرایط خطير عمل كرده و مي تواند راه 
بهانه جویي و فرار از مسئوليت   ها را براي كس��اني كه دچار تزلزل یا 
خستگي شده اند، س��د و آنان را وادار به انجام وظایف یا پاسخگویي 
كند. واال كساني كه در ابتداي مس��ئوليت ها، كندي حركت خود را 
به وجود خرابي   ها و آوارهاي باقي مانده از قبل توجيه مي كردند، در 
انتهاي مس��ئوليت منتظر بهانه اي براي ترك ميدان خواهند بود كه 
توجيه اینكه دیگران نمي گذارند، مي تواند براي شان یك فرصت تلقي 
ش��ود. حال آنكه آنان از تمامي اختيارات قانوني براي انجام وظایف 
خود برخوردار بوده و نه تنها هيچ مانعي براي پيشبرد آن نداشته اند، 
بلكه از هرگونه حمایتي نيز برخوردار بوده اند. بنابراین الزم اس��ت با 
تداوم شرایط اداي وظایف و مسئوليت   ها براي آنان تا پایان مسئوليت، 
هيچ بهانه اي در ماه هاي پایاني براي شان فراهم نشود و امكان قضاوت 
بهتر مردم نسبت به عملكردشان در مقایسه با ادعاهاي اوليه آنها براي 

گرفتن رأي و تصدي مسئوليت   ها فراهم شود. 
باالتر از همه اینكه نمایندگان مجلس با ن��گاه به رضایت الهي كه از 
معبر خدمت به مردم و حل مشكالت آنها مي گذرد، هرگونه توفيق 
براي انجام وظایف و مس��ئوليت در هر قوه را كه به نفع مردم و حل 
مشكالت آنان باشد باید مورد حمایت و همراهي قرار دهند و از اینكه 
به نام چه جریان و گروه سياس��ي باش��د، هيچ نگراني ای به خود راه 
ندهند، چراكه كمك به كارآمدي بيشتر در این مقطع یك ضرورت 
است و پيامد آن حل مشكالت و افزایش رضایتمندي مردم شریفي 
است كه نمایندگان مجلس در مس��ير كمك به حل این مشكالت، 

اولي تر از دیگر دولتمردان و كارگزاران نظام به حساب مي آیند.

رسولسنائيراد

باقري: اقدام جنگنده های امريكا تهديد عملي حق حيات مسافران پرواز ماهان بود
دادستاني مأمور شكايت از امريكای متجاوز  شد

در جلسه مسئوالن عالي قضايي، پس از آنكه 
دبير س�تاد حقوق بش�ر قوه قضائيه، گزارش 
تع�رض ماجراجويان�ه جنگنده ه�ای ارتش 
تروريستي امريكايي به پرواز 1152 هواپيمايي 
ماهان را ارائه كرد، آيت اهلل رئيسي به دادستان 
كل كش�ور دس�تور داد تنظيم ش�كوائيه از 
دول�ت امري�كا باب�ت تع�رض ب�ه هواپيماي 
مس�افربری را در دس�تور كار ق�رار ده�د. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، 
دكتر علي باقري، مع��اون بين الملل قوه قضائيه 
و دبير س��تاد حقوق بش��ر، با اش��اره به تعرض 
ماجراجویان��ه جنگنده های ارتش تروریس��تي 
امریكایي به پرواز 1152 هواپيمایي ماهان گفت: 
این اقدام تهدی��د عملي حق حيات مس��افران 
پرواز ماهان و ني��ز تهدید عملي ح��ق آزادي و 
امنيت پرواز هواپيماي ایراني در كریدور رسمي 
هواپيمایي بين المللي اس��ت. وي افزود: صرف 
نظر از ش��كایت هواپيمایي ماه��ان و هر یك از 
مسافران ایراني و غيرایراني این پرواز، الزم است 
دادستان كل كشور نيز بر اساس ماده 290 قانون 
آیين دادرسي كيفري رأساً عليه دولت امریكا و 
ارتش تروریستي این كشور در منطقه )سنتكام( 
و فرمانده آن اعالم ش��كایت نمای��د. رئيس قوه 
قضائيه نيز در واكنش به این پيشنهاد، دادستان 
كل كش��ور را مأمور تنظيم ش��كایت از عامالن 

تعرض به هواپيماي مسافربري ماهان كرد. 
آیت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي با اشاره به تهدید 
هواپيم��اي مس��افربري كش��ورمان در مس��ير 
تهران به بيروت توس��ط جنگنده های امریكایي 
اظهار داش��ت: خوي اس��تكباري و شرارت هاي 
امریكا همواره براي مردم این كشور، مردم اروپا 
و ملت ه��اي منطق��ه خاورميانه دردس��رآفرین 
بوده اس��ت. رئيس ق��وه قضائيه افزود: ش��رارت 
امریكایي ها یك روز تسليح منافقين براي حمله 
به ایران اسالمي بود كه با حضور هوشمندانه مردم 
و نيروهاي مسلح ما در عمليات مرصاد به شكست 
و اضمحالل آنها منتهي شد و یك روز دیگر ترور 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني بود كه موجب 
لعن و نفرین امریكایي ها و انسجام ملي و وحدت 

نيروهاي دلداده به انقالب و امت اسالمي شد. 

    از راهزني هوايي امريكا نمي گذريم
آیت اهلل رئيس��ي ادام��ه داد: ش��رارت در عرصه 
هوان��وردي و تهدی��د امنيت مس��افران مظلوم 
در آس��مان از تازه ترین اقدامات ش��رارت آميز 
امریكایي ها ب��ود كه هم باید مس��ئوالن حقوق 
بين المل��ل و امني��ت هوانوردي نس��بت به آن 
حساس باشند و هم از سوي معاونت بين الملل 
قوه قضائيه، دادس��تاني كل كش��ور و مسئوالن 
سياس��ت خارجي پيگي��ري ش��ود. رئيس قوه 
قضائيه با بيان اینك��ه اقدام ش��رارت بار امریكا 
در تهدید هواپيماي مس��افري برگ دیگري بر 
سياهه جنایت هاي آنها افزود، خاطرنشان كرد: 
نمي ت��وان از راهزني هوایي به راحتي گذش��ت 
و ما حتم��اً پيگير ش��كایت هاي سرنش��ينان و 
آس��يب دیدگان هواپيماي مس��افربري ماهان 
خواهيم بود. آیت اهلل رئيسي در ادامه، آل سعود 
را امتداد راهبردي امریكایي ها در منطقه دانست 
و با اش��اره به جنایات این رژی��م در یمن اظهار 
داشت: امروز جان هزاران انسان بي گناه از جمله 
زنان و ك��ودكان یمني در خطر اس��ت و عجيب 
اس��ت كه مدعيان حقوق انسان در برابر جنایت 
سعودي ها و حاميان پش��ت پرده شان كه اولين 
اقتضائات حقوق بش��ري را زیرپا گذاش��ته اند، 

سكوت كرده اند. 
    اخ�ال در نظام توليد و توزي�ع و ارز را 

برنمی تابيم
آیت اهلل رئيسي در بخش دیگري از سخنانش با 
اش��اره به ضرورت مدیریت بازار و كنترل قيمت 
كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم تصریح كرد: 
دولت در خط مق��دم مدیریت بازار ق��رار دارد 
و باید ب��ه طور ج��دي دنبال كنت��رل قيمت ها 
باشند تا مردم احساس آرامش كنند. رئيس قوه 
قضائيه با اشاره به تش��كيل پرونده های متعدد 
در دادگس��تري براي تخلفات صورت گرفته در 
ارزهاي صادراتي و وارداتي و ارزهاي مداخله اي 
و اخاللگران نظام ارزي متذكر ش��د: هيچ گونه 
اخاللي را در نظام تولي��د، توزیع و ارزي و ریالي 
برنمي تابيم و با هر كسي كه اخالل ایجاد كند، 

برخورد خواهيم كرد. 
آیت اهلل رئيس��ي در عين حال برخورد قضایي را 

بخشي از اقدامات الزم براي كنترل بازار عنوان 
كرد و گفت: اساس مدیریت بازار ارز این است كه 
دولت با انجام وظایف و مسئوليت هاي خود بازار 
را سامان دهد و اقدامات قضایي همچون برخورد 
با اخاللگ��ران و دالالن خياباني موجب س��لب 

مسئوليت از دولت در این زمينه نمي شود. 
   مس�ئوالن اجازه تصرف اراضي ملي را 

ندهند
رئيس قوه قضائيه همچنين با اش��اره به س��فر 
اخير خود و همكارانش به لواس��انات و دیدار با 
مردم این منطقه و برگزاري جلسه شوراي عالي 
حفظ حقوق بيت المال با حضور تعدادي از وزرا 
و مقامات دولتي اظهار داشت: در كشور مناطق 
خوش آب و هوا زیاد داریم كه باید همه مردم از 
آن منتفع شوند اما لواس��ان به یك نماد تبدیل 

شده است. 
آیت اهلل رئيسي به تصرفات اراضي ملي و تخلف 
در ساخت و سازها در منطقه لواسان اشاره كرد 
و با بيان اینكه بخش عم��ده تخلفات در مقابل 
دیدگان مس��ئوالن صورت مي گي��رد، تصریح 

كرد: مسئوالن باید نسبت به جلوگيري از تخلف 
حساس باش��ند و اجازه ندهند یك اقدام خالف 
از ابتدا ش��كل بگيرد كه بعداً مجبور به برخورد 
با آن ش��وند. رئيس ق��وه قضائيه با بي��ان اینكه 
قصور در برخ��ورد با تخلفات در حوزه س��اخت 
و ساز موجب مي شود هر روز شاهد تشكيل یك 
پرونده قضایي باشيم، افزود: براي جلوگيري از 
ساخت و سازهاي غيرمجاز باید اصول شهرسازي 
براي متقاضيان تبيين شود تا راه براي ساخت و 
س��ازهاي قانوني باز و براي هرگونه تخلف و بي 
قانوني بسته ش��ود. آیت اهلل رئيس��ي بر همين 
اساس به دادس��تان كل كش��ور و دبير شوراي 
عالي حفظ حقوق بيت المال و همچنين معاونت 
حقوقي ق��وه قضائي��ه مأموری��ت داد مطالبات 
دس��تگاه هاي مختلف در زمينه اصالح قوانين و 
شناسایي و رفع تناقضات و تعارضات و مشكالت 
مربوط به قوانين و تصميمات قضایي را با جدیت 
پيگيري نمایند. رئيس قوه قضائيه گفت: مقابله 
با زمين خواري و تصرف اراضي ملي در سراس��ر 
كش��ور به صورت مس��تمر و قاطعان��ه پيگيري 
خواهد شد و مش��مول مرور زمان نخواهد شد و 
اجازه نمي دهيم افراد سودجو ثروت ملي و منابع 
طبيعي را كه براي همه عصرها و نس��ل هاست، 

تصاحب كنند. 
   ماجراي مزرع�ه 180 هكتاري كه مجوز 

ويا گرفت
حشمتي، رئيس كل دادگس��تري استان تهران 
نيز در این جلسه با اش��اره به بازدید روز گذشته 
رئيس قوه قضائيه از منطقه لواسان اظهار داشت: 
دادگس��تري در ح��وزه صيان��ت از اراضي ملي 
خصوصاً در شهرس��تان هاي دماوند و فيروزكوه 
عماًل در حال جنگ اس��ت. براي مث��ال در این 
منطقه موردي وجود داش��ت كه تعاوني یكي از 
وزارتخانه هاي معروف ب��ا خرید و تغيير كاربري 
یك مزرعه 180 هكتاري براي آن پالك روستایي 
گرفته و در گام بعد اقدام به ویالسازي كرده است 
كه دادگس��تري به این پرونده ورود و موضوع را 
پيگيري كرد. اآلن ه��م اعالم مي كنيم كه طبق 
دس��تورات رئيس قوه قضائيه، موض��وع مقابله 
با تعرض و تج��اوز به اراضي مل��ي را با قاطعيت 

پيگيري خواهيم كرد. 
رئيس قوه قضائي��ه نيز با قدردان��ی از اقدامات 
دادگستري اس��تان تهران در برخورد با زمين 
خواري ها، اع��الم كرد كه اگر تخلفي هس��ت، 
اینكه شركت یا تعاوني فالن دستگاه یا مرتبط با 
فالن شخص هست، نباید موجب عدول از انجام 
وظيفه شود و رعایت كسي را هم نكنيد. شاخصه 
و ضابطه ما قانون اس��ت اما در ای��ن برخوردها، 
اولویت ه��ا را از یاد نبری��د؛ اولویت م��ا در این 
پرونده ها، موارد بَيُن الَغي به همراه مس��تندات 

متقن است. 
آیت اهلل رئيس��ي همچنين با قدردانی از دیوان 
عالي كش��ور به خاطر صدور برخي آرا مبني بر 
بازگردان��دن منابع طبيعي در منطقه لواس��ان 
كه در سفر روز یك شنبه مسئوالن عالي قضایي 
مورد رضایت و قدردانی مردم این منطقه نيز قرار 
گرفت، اظهار داش��ت: هيچ دري به روي قاضي 
بسته نيست؛ قاطع، قانونمند و با رعایت اولویت ها 
برخورد كنيد. رئي��س قوه قضائيه ب��ا تأكيد بر 
اینكه اگر متخلفان در هر پست و مقامي باشند، 
جدي و بي رودربایس��تي بودن مق��ام قضایي را 
ببينند، خاضع خواهند شد، به مسئوالن اجرایي 
هم متذكر شد نس��بت به تخلفات در ساخت و 
سازها حساس باش��ند تا اصاًل تخلف پانگيرد و 
راه ب��راي قانونمندان باز و براي قانون ش��كنان 

مسدود شود. 

ژه
وی

تفاوتایرانواماراتدرتوسعهفضایي 
اماراتي ها در هفته هاي اخير تبليغات زیادي در مورد فرستادن 
یك ماهواره به فضا كردند. این تبليغات بر دو بستر شكل گرفت؛ 
اول آنكه امارات را كشوري داراي فناوري ارسال ماهواره به فضا 
نشان بدهند، دوم آنكه یك خانم اماراتي را به عنوان نخبه  علمي 
مس��ئول انجام این پروژه جا بزنند. علم و فناوري، زن نخبه، 
هزینه باال، همه گزاره ها براي شوآف اميرنشين حاشيه خليج 
فارس را فراهم كرد. اما واقعيت ماجرا نشان مي دهد مثل اغلب 
مواقع، اماراتي ها فقط پول خوبي خرج كرده اند و اصل ماجرا به 

آن زن نخبه و به علم و دانش اماراتي ها ربطی ندارد. 
ماهواره اميد امارات نه در خاك امارات و توس��ط دانشمندان 
اماراتي، بلكه در خاك امریكا و در دانشگاه بركلي كاليفرنيا و 
بخشي در دانشگاه دولتي آریزونا توسط متخصصان امریكایي 
ساخته ش��ده اس��ت و امریكایي ها طراحي و اجراي آن را بر 
عهده داشته اند. در واقع آنچنان كه سایت مشرق در گزارش 
خود نوشته »دانشگاه هاي مشهور امریكایي در زمينه فضایي، 
تالش كردند با متقاعد كردن ش��يخ نش��ين هاي اماراتي به 
سرمایه گذاری گسترده در این پروژه، یكي از طرح هاي مهم 
خود را كليد زده و با هزینه این كشور كوچك، برنامه هاي علمي 
خود را پيش ببرند و تيم هاي طراحي و فن��ي خود را در یك 

موضوع خاص محك بزنند. «
ماهواره ساخته شده در امریكا سپس به دوبي منتقل شده و 
آزمایش نهایي روي آن انجام شده است و این آزمایش نهایي 
تنها بخشي از روند طراحي و س��اخت و ارسال این ماهواره به 
فضاس��ت كه در خاك امارات انجام شده است. زیرا پس از آن 

هم، ماهواره براي پرتاب به ژاپن منتقل شده است. 
امارات براي س��اخت وجهه علمي از كشور بدون فناوري خود 

هزینه هاي گزاف مي كند. از سویي با مطرح كردن نام یك زن 
جوان به عنوان مدیر پروژه تالش مي كند اعتماد به نفس ملي را 
خصوصاً بين زنان و جوانان كشورش تبليغ كند. این سو مقایسه 
كنيم كه از س��ال 92 تاكنون غير از پرتاب موفق ماهواره نور 
توسط سپاه پاسداران به فضا، هيچ پرتاب ماهواره دیگري توسط 
دولت ایران نشده است. این در حالي اس��ت كه ایران فناوري 
ارسال ماهواره به فضا را به شكل بومي دارد. مركز فضایي امارات 
در سال 200۶ تأسيس شده و در حالي كه این مركز هنوز در 
ابتداي راه بوده و سه ساله ش��ده بود، ایران اولين ماهواره خود 
را كه كاماًل بومي و خودساخته بود، به فضا فرستاد. اما از سال 
92 و با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، بخش فضایي ایران 
فقط كاهش بودجه و شكست را شاهد بوده است. امارات براي 
خود نمایش تخيلي پيشرفت فضایي مي نویسد، این سو ایران 

پيشرفت اتفاق افتاده را هم فراموش مي كند. 

اعتمادوكپيبرداريازرويدستبيبيسي 
بي بي سي فارسي واژه ها را كامالً هدفمند و مطابق سياست هاي 
خود به كار مي برد. ش��اید ذهن عامه مردم زماني درگير این 
موضوع شد كه بي بي س��ي از به كار بردن واژه تروریسم براي 
نيروهاي داعشی كه به مجلس و حرم امام در تهران حمله كرده 
بودند، خودداري كرد. بي بي سي تالش كرد این حمالت صرفاً 
یك حمالت داخلي به نظر برسد. سال ها به كارگيری عنوان 
پيكارجویان داعش هم در همين راستا بود كه داعش را و همه 
گستردگي جنگ روي داده اتفاقي داخلي براي سوریه و عراق 
بدانند. اما همين اعضاي داعش وقتي در پایتخت هاي اروپایي 

عمليات مي كردند، تروریست ناميده مي شدند!
در ماجراي ایجاد مزاحمت خطرناك جنگنده های امریكایي 

ب��راي هواپيماي مس��افربري ای��ران هم بي بي س��ي از واژه 
»رهگيري« اس��تفاده كرد. رهگيري در واقع تقليل تجاوز به 

یك امر عادي و معمول است. 
روزنامه اعتماد ام��ا پا را از این هم فراتر گذش��ته و گرچه كه 
همچون بي بي سي و با كپي از آنها، از واژه رهگيري استفاده 
كرده، اما فراتر از بي بي سي، خواستار آن شده كه ابتدا عملكرد 
خلبان هواپيماي ماهان در این  ماجرا بررسي شود و در صورت 
اثبات اینكه مطابق مقررات عمل كرده، س��پس دولت ایران 
كار حقوقي براي ش��كایت از دولت امریكا انجام دهد. اعتماد 
مي نویسد: »در ش��امگاه دوم مرداد هواپيماي ایرباس ماهان 
در آسمان سوریه تحت رهگيري دو فروند جت نظامي ایاالت 

متحده امریكا قرار گرفت«. 
این روزنامه اصالح طلب در ادامه م��ي آورد: »برخالف آنچه 
ممكن اس��ت تصور ش��ود، صرفاً هواپيماي رهگيري كننده 
ملزم به رعایت مقررات مزبور نيست، بلكه خلبان هواپيماي 
مسافري هم كه تحت رهگيري قرار گرفته است باید مقررات 
مزبور را رعای��ت كند... بنابراین نباید نس��بت ب��ه پيام هاي 
هواپيماي نظامي منفعل باش��د... و هویت هواپيما و ماهيت 
پرواز خود را به او اطالع دهد«. اعتماد تصریح مي كند: »باید 
قبل از هر گونه اقدام حقوقي سيگنال ها و پيام هاي مبادله شده 
ميان هواپيماي ماهان و جنگنده های امریكایي افزون بر سایر 
شرایط س��انحه مورد آناليز و مطالعه قرار گيرد تا با قاطعيت 
بيشتري بتوان در مورد الزم )یا متعارف( بودن اقدام خلبان 

هواپيما براي كاهش سریع ارتفاع قضاوت كرد«. 
در واقع روزنامه اعتماد ابتدا به دنبال آن است كه ببيند آیا الزم 
بوده خلبان ماهان از معركه بگریزد یا نه  و كاري هم با اقدام 

ارتش امریكا ندارد!

فرمانده كل ارتش: 
 ارتش قوي ، چشم طمع دشمنان را

 از كشور دورتر مي كند
ارت�ش ه�ر چ�ه قوی ت�ر، توانمندت�ر و از نظ�ر علمي در س�طح 
باالت�ري ق�رار داش�ته باش�د، كش�ور از امني�ت باالت�ري 
برخ�وردار و چش�م طم�ع دش�منان از كش�ور دورت�ر اس�ت. 
به گزارش رواب��ط عمومي ارتش، امير سرلش��كر س��يد عبدالرحيم 
موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري اس��المي ایران، صبح دیروز به 
صورت سرزده از اردوگاه تابستاني كوهستان دانشجویان دانشگاه هاي 
افسري امام علي  و علوم و فنون هوایي شهيد ستاري در امامزاده هاشم 
بازدید كرد.  فرمانده كل ارتش در این بازدید، مأموریت ارتش ها را نه 
تنها مهم، بلكه منحصر به فرد توصيف كرد و گفت: ارتش هر چه قوی تر، 
توانمندتر و از نظر علمي در سطح باالتري قرار داشته باشد، كشور از 
امنيت باالتري برخوردار و چشم طمع دشمنان از كشور دورتر است. 
وي با تأكيد بر ارائه كامل آموزش هاي نظامي به دانش��جویان افزود: 
آموزش ها باید به نحو شایسته و كامل ارائه شوند و فرماندهان نيز باید 
اطمينان حاصل كنند كه دانش��جویان آموزش ها را به نحو احسن فرا 
گرفته اند. فرمانده كل ارتش، ارتقاي توان روحي و رزمي دانشجویان را 
امري مهم و ضروري دانست و خاطرنشان كرد: اردوگاه ها، محلي براي 

ثبت خاطرات سخت اما شيرین دانشجویان است. 
همچنين امير سرلشكر موس��وي ضمن بازدید از مراكز بهداشتي و 
درماني اردوگاه امامزاده هاشم  نحوه رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
در خصوص جلوگيري از ش��يوع بيماري كرونا توسط مسئوالن این 
مركز را رضایت بخش عنوان كرد. دیدار چهره به چهره با دانشجویان، 
مسئوالن و فرماندهان و بازدید از فعاليت هاي روزانه آموزش نظامي، 
نمایش��گاهي و فرهنگي، درماني، ادوات نظامي و نظارت بر وضعيت 
كيفي و عملكرد آموزش ه��اي یگان هاي دانش��جویي، كارگاه هاي 
آموزش��ي و وضعيت ت��داركات و پش��تيباني تجهيزات��ي، از دیگر 

برنامه هاي فرمانده كل ارتش در این بازدید بود.

  گزارش

فعال سياسي اصاح طلب: 
 راهكار اصالحات عبور از رهبري نمادين 

به نهادسازي است
روزنامه ن�گار اصاح طل�ب و عضو فراكس�يون امي�د مجلس 
ده�م، راه برون رف�ت اصاح�ات را عب�ور از رهب�ري نمادين 
ب�ه س�مت نهادس�ازي تلق�ي و تأكي�د ك�رد: عام�ل اصل�ي 
ناكارآم�دي ش�ورايعالی اصاح طلبان تاش يك�ي از احزاب) 
اتحاد ملت( ب�راي اتخ�اذ رويكرد حداكث�ري بود ك�ه انتظار 
داشتند ما با حركت هاي پارتيزاني به پش�ت بام قدرت برويم. 
محمد علي وكيلي روز گذشته در گفت وگو با ایرنا در آسيب شناسي 
جریان اصالحات به چهار بحران »موقعيت«، »مزیت«، »حكمراني« 
و »توجيه« اش��اره كرد و گفت: اصالح طلبان، تحليلي از شرایط و 
موقعيت خود ندارند، زیرا گفتمان جری��ان فعلي با گفتمان اصلي 
اصالح طلبي دچار تغييرات زی��اد و بعضاً متناق��ض در روش هاي 
فعاليت شده است. معلوم نيست این جریان مي خواهد اصالح طلب 
مدني باشد یا قدرت محور. بحران موقعيت، ابهامات كليدي را براي 

اردوگاه اصالح طلبان به وجود آورده است. 
این فعال اصالح طلب ادامه داد: به عنوان نماینده اصالح طلب مجلس 
دهم معتقدم كه ما اصالح طلب حداقلي هستيم چون اصالح طلبي 
در ایران نمي تواند در رویكرد مدني كارس��از باشد. اصالح طلبي در 
بازه زماني 84 تا 92 به فضاي مدني رانده و دستش از ساحت قدرت 
كوتاه ش��د و در این مقطع خروجي خاصي نداشت. حداقل انتظار 
این بود وقتي جریاني به حوزه مدني رانده مي شود بتواند كادرسازي 
كند. اما امروز بزرگ ترین مشكل اصالح طلبي بحران انقراض نسل 
است. وكيلي، جریان اصالح طلبي را دچار بحران تشتت در انتخاب 
رویكرد و بحران در عناصر گفتمان عنوان كرد و گفت: مفصل بندی 
گفتماني عناصر امروز اصالح طلبي هيچ نس��بتي با گفتمان اوليه 
چپ دهه ۶0 و ۷0 ندارد و از ارثيه تاریخي اش محروم اس��ت. ارثيه 
تاریخي اصالح طلبي دفاع مقدس بود. در آن دوران دولت و ادبيات 
دوران دفاع مقدس، چپ بود، اما اصالح طلبي امروز نسبتي با ادبيات 
دفاع مقدس ندارد و این ادبيات از اصالح طلبي گرفته شده و عليه 
این جریان به كار گرفته ش��ده اس��ت. از دیگر عناصر مهم گفتمان 
چپ دهه ۶0 و ۷0 گفتمان استكبارس��تيزي در پي تس��خير النه 
جاسوسي توسط عناصر چپ آن روزها بود كه اصالح طلبان امروز 
هيچ نس��بتي با آن هم ندارند. وي اظهار داشت: اصالح طلبي دچار 
بحران موقعيت گفتماني و رویكردي ش��ده اس��ت و س��خنگویان 
متناقضي دارد. مردم نمي دانند س��خنگوي جری��ان اصالح طلب، 
مصطفي تاج زاده یا سعيد حجاریان است یا محمدرضا عارف و یا چه 
حزبي نماینده این جریان است. وكيلي با اشاره به اینكه در سال 98 
جریان حداكثرگراي اصالح طلب بازیگر صحنه انتخابات شد، گفت: 
حزب اتحاد ملت ایران اس��المي بيش��ترین نقش را در ناكارآمدي 
شورایعالي سياستگذاري اصالح طلبان ایفا كرد و با تزریق انتظارات 
حداكثري جامعه و مردم را نسبت به مجلس دهم نااميد كرد. آنها 
با مدل س��ازي مجلس ششم، خواهان كنش��گري مجلس ششمي 
از مجلس ده��م بودند به عبارتي، فرض گرفته ب��ود كه نمایندگان 
مجلس دهم نمایندگان قرائت حداكثري از اصالح طلبي هس��تند 
ولي ما اینگونه نبودیم. این فعال اصالح طلب بيان داشت: شایسته 
جریان اصالح طلبي این بود كه به جاي تكيه بر رهبري نمادین، به 

سمت نهادسازي برود. 

آتشباری اسرائیل  از ترس انتقام
حزب اهلل: انتقام باقی است

 »يْحَس�ُبوَن ُكَلّ َصيَحه َعَليِهْم: هر صدايی بشنوند بر زيان خويش 
پندارند«؛ اين آيه قرآن، بخشی از بيانيه ديشب حزب اهلل در واكنش 
خبرهای مربوط به تبادل آتش در مرز لبنان اس�ت كه معادل آن، 
مثل معروف فارسی است كه می گويد »مار گزيده از ريسمان سياه 
و سفيد می ترسد«. عصر ديروز منابع رژيم صهيونيستی از تبادل 
آتش بين نيروهای حزب اهلل و اسرائيلی در مرزهای جنوبی لبنان 
خبر دادند. درگيری ای كه رس�انه های صهيونيس�تی برای اولين 
بار صحنه های از تب�ادل آتش در مرز لبنان را منتش�ر كردند ولی 
حزب اهلل در بيانيه ای كه غروب ديروز منتش�ر كرد وعده كرده كه 
پاسخ حزب اهلل به شهادت رزمنده حزب اهلل در تجاوز صهيونيستی 
به اطراف فرودگاه دمش�ق قطع�ی خواهد بود و صهيونيس�ت ها 
باي�د در انتظ�ار مج�ازات ب�ه خاط�ر جناياتش�ان باق�ی بمانند. 
درحالی كه رژیم صهيونيس��تی از ترس انتقام ح��زب اهلل در روزهای 
اخير به حالت آماده باش كامل درآمده بود، روز دو ش��نبه رسانه های 
اس��رائيلی اخباری از درگيری بين دو طرف در جنوب لبنان منتشر 
كردند. ارتش رژیم صهيونيستی مدعی ش��ده كه این درگيری پس 
از آن آغاز شده كه سه یا چهار نيروی حزب اهلل قصد نفوذ به مرزهای 
شمالی اسرائيل را داشتند كه نظاميان این رژیم با آنها مقابله كردند. 
برخی منابع از جمله ش��بكه الميادین هم گزارش كرد كه نيروهای 
لبنانی وارد فلس��طين اشغالی ش��ده و یك خودروی اسرائيلی از نوع 
مركاوا را با موش��ك كورنت هدف قرار دادند. این درحالی اس��ت كه 
س��خنگوی ارتش رژیم صهيونيستی مدعی ش��ده كه هيچ موشك 
كورنتی به خودروی نظامی اسرائيلی اصابت نكرده است. وی همچنين 
ادعا كرده كه در این تبادل آتش، هيچ یك از نيروهای اسرائيلی آسيب 
ندیده اند. هرچند برخی رس��انه های صهيونيس��تی مدعی شهادت 
شماری از نيروهای حزب اهلل شده بودند، اما حتی بيانيه ارتش رژیم 
صهيونيستی هم مدعی كشته شدن هيچ یك از رزمندگان  حزب اهلل 
مطرح نشده است. همزمان منتشر شدن اخبر و تصاویر تبادل آتش از 
طرف رسانه های اسرائيلی، روزنامه »هاآرتص « گزارش داد كه ارتش 
اسرائيل از شهرك نشينان خواس��ته در منازل خود بمانند. سرانجام 
بعد از س��اعاتی تأیيد و انكار، حزب اهلل لبنان حوالی س��اعت 20:30 
غروب دیروز به وقت تهران با صدور بيانيه ای اعالم كرد كه همه آنچه 
رسانه های اس��رائيلی پخش و تصاویر آن را منتشر كرده اند، مربوط 
به صحنه های آتش یك طرفه ای بوده كه  ارتش رژیم صهيونيس��تی 
از وحش��ت انتقام حزب اهلل، به آن مبادرت كرده است. در متن بيانيه 
حزب اهلل آمده است:  به نظر می رسد این حد از ترس و نگرانی شدیدی 
كه ارتش رژیم صهيونيستی و شهرك نشينانش در نزدیك مرزهای 
جنوبی لبنان در آن قرار دارند و واهمه و وحشت آنها از پاسخ كوبنده 
مقاومت به جنایت رژیم اشغالگر صهيونيستی در به شهادت رساندن 
برادر مجاهد علی كامل حسن و همچنين عاجز ماندن اسرائيلی ها در 
پيش بينی عكس العمل مقاومت لبنان نشان از آن دارد كه دشمن در 
وضعيت »یحسبون كل صيحه عليهم « )هر فریادی را به زیان خویش 

می  پندارند( قرار گرفته است. 
حزب اهلل گفته است:تمام آن چيزی كه رس��انه های صهيونيستی بر 
زبان می آورند و ادعا می كنند كه عملي��ات نفوذ نيروهای مقاومت به 
داخل اراضی اشغالی ناكام مانده است و اخباری را مبنی بر كشته شدن 
نيروهای حزب اهلل در پی بمباران اراضی مزارع شبعا عنوان می كنند، 
دروغ است و تالشی است از سوی اسرائيل برای پيروزی سازی تصنعی 
و دروغين برای خودش « حزب اهلل در بيانيه خود وعده كرده اس��ت:  
پاسخ ما به جنایت تروریستی ارتش رژیم صهيونيستی در به شهادت 
رساندن علی كامل محس��ن برادر مجاهد در اطراف فرودگاه دمشق 
هنوز داده نشده است، اشغالگران صهيونيست همچنان منتظر پاسخ و 

مجازاتشان به دست نيروهای مقاومت باشند.  
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مصطفی رودكی |  ميزان

خ�وي اس�تكباري و ش�رارت هاي 
امري�كا هم�واره ب�راي م�ردم اين 
كشور، مردم اروپا و ملت هاي منطقه 
خاورميانه دردسرآفرين بوده است. 
شرارت امريكايي ها يك روز تسليح 
منافقين براي حمله به ايران اسامي 
بود كه با حضور هوشمندانه مردم و 
نيروهاي مسلح ما در عمليات مرصاد 
به شكست و اضمحال آنها منتهي 
ش�د و يك روز ديگر ترور س�ردار 
شهيد حاج قاسم س�ليماني بود كه 
موجب لع�ن و نفري�ن امريكايي ها 
و انس�جام ملي و وح�دت نيروهاي 
دلداده به انقاب و امت اسامي شد



ب�ا م�رگ 212 بيم�ار كروناي�ي ديگ�ر، آم�ار 
جان باختگان ناش�ي از كرونا در كش�ورمان در 
آس�تانه 16 هزار نفر ق�رار گرفت. ح�اال معاون 
كل وزارت بهداش�ت مي گويد اگ�ر روند مرگ و 
مير باالي 200 نفري بيم�اران كرونايي همچنان 
ادام�ه يابد، ب�ه آمار چن�د صد ه�زار جانباخته 
كرونايي خواهيم رس�يد. واكس�ن كرونا هم در 
خوش�بينانه ترين حالت تا يكي دو سال آينده 
در دس�ترس نخواهد ب�ود. همچنانكه س�ال ها 
از پيدا ش�دن س�ر وكله ويروس ايدز يا بيماري 
ماالريا مي گذرد، ام�ا هنوز واكس�ني براي اين 
بيماري ها كش�ف نشده اس�ت. حتي در صورت 
كش�ف واكس�ن هم دغدغه جدي براي توزيع 
عادالنه آن وجود دارد و ممكن است تجربه هايي 
همچون راهزني ماس�ك و تجهيزات پزش�كي 
در غرب وحش�ي براي واكس�ن هم تكرار شود. 
به همين خاط�ر تنها راه حل در دس�ترس براي 
مهار كرونا همان رعايت توصيه هاي بهداش�تي 
و اس�تفاده 95 درصدي مردم از ماس�ك است. 
طي 24 س��اعت منتهي به روز دوشنبه 6 مرداد ماه، 
2هزار و 4۳4 بيم��ار جديد مبتال ب��ه كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه يك هزار و 4۳6 نفر از آنها 
بستري ش��دند. حاال مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به 2۹۳ هزار و 6۰6 نفر رسيده است. در طول 
همين زمان، 2۱2 بيمار كوويد۱۹ ج��ان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۱۵ هزار و ۹۱2 نفر رسيد. آمار بيمار بدحال كرونايي 
هم طبق روال روزهاي گذشته در حال افزايش است 
و ۳۸۱۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 

شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
تا كنون 2۵۵ هزار و ۱44 نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. كرونا يك بار 
ديگر به پاستور هم سر زد و بعد از مثبت شدن تست 
كروناي معصومه ابتكار و بهبود وي اين بار نوبت علي 
ربيعي سخنگوي دولت است كه به جمع مبتاليان 

به كوويد ۱۹ بپيوندد. 
 25 استان همچنان درگير كرونا

به گفته س��يما س��ادات الري، س��خنگوي وزارت 
بهداشت، همچنان 2۵ استان از ۳2  استان كشورمان 
در وضعيت هش��دار يا قرمز قرار دارند. وي با تأكيد 
بر اينكه استان البرز از آنجا كه محل تردد بسياري 
از شهرس��تان ها به تهران اس��ت، از اهميت زيادي 
برخوردار است، افزود:»روزانه ۳۰۰ تا 4۰۰هزار نفر از 
اين استان به تهران سفر مي كنند و بنابراين مديريت 
بيماري در اين استان مش��كل است. دو شهرستان 
اين استان در وضعيت هش��دار و سه شهرستان نيز 
قرمز هستند و موارد بس��تري طي يك ماه گذشته 
در اين اس��تان 6۰ درصد افزايش داش��ته است. در 
شهرستان هاي كرج، نظرآباد و فرديس شيب تندتري 
از بس��تري در مراكز درماني گزارش شده است. اما 
خوش��بختانه در روزهاي اخير اس��تفاده مردم اين 
استان از ماسك به ۸۰ درصد رسيده و اميدواريم با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي شاهد كاهش موارد 

بيماري در اين استان باشيم.«
وي درباره استان اردبيل نيز گفت:»در استان اردبيل 
سه شهرستان در وضعيت قرمز و پنج شهرستان در 
وضعيت هش��دار قرار دارند و موارد بستري در اين 

استان طي يك ماه گذشته به دو برابر رسيده است. در 
مجموع در شهرستان هاي پارس آباد، مشكين شهر و 

اردبيل موارد بستري شيب تندتري دارد.«
 هرچ�ه در خرداد م�اه كاش�تيم در تيرماه 

درو كرديم
معاون كل وزارت بهداش��ت درباره چرايي رسيدن 
به وضعيت اضطراري شيوع كرونا در كشور با تأكيد 
بر اينكه هرچه در خرداد ماه كاشتيم در تيرماه درو 
كرديم، افزود: »با ريختن ترس مردم و برگزاري عزا 
و عروسي، دورهمي و... در خرداد ماه، افزايش آمار 

مرگ و مير كرونا در تير ماه را مشاهده كرديم.«
وي معتقد است هم اكنون با اجباري شدن ماسك 
از ۱۵ تير مي توانيم نتيجه اين اقدام مؤثر را در نيمه 
مرداد يا ش��هريور ببينيم.   حريرچي با بيان اينكه 
ويروس كوويد ۱۹ فقط با تغيير اجتماعي و رفتاري 
مردم ممكن است به حداقل ممكن برسد، ماسك را 
ارزان ترين راهكاري دانست كه در صورت استفاده 
۹۵ درصدي مردم از آن مي تواند در پيش��گيري از 

شيوع كرونا تأثير قابل مالحظه اي داشته باشد. 
 چند صد هزار جانباخته با ادامه روند كنوني 

مرگ و مير
معاون كل وزارت باشد با اش��اره به وضعيت مرگ 
و مير بيماران كرونايي تصريح كرد:»اگر قرار باشد 
روزانه مرگ و مير 2۰۰ تايي داشته باشيم طي ۳6۵ 
روز آينده به ارقام بااليي مي رسيم كه زيبنده مملكت 

ما نيست.«

وي همچنين يك بار ديگر تأكيد كرد:»اميد چنداني 
به رس��يدن به داروي درمان قطعي كرونا نيس��ت. 
داروهاي ضد ويروسي كه تاكنون بشر كشف كرده 
است ۳۰ الي ۵۰ درصد بر ويروس مربوطه تأثير گذار 

بوده است.«
به گفته حريرچي تجربه 4۰ سال اخير دنيا در توليد 
واكسن نشان مي دهد فرايند كشف، توليد و... هفت 
س��ال طول مي كش��د و اينكه اگر بتوان ۱۸ ماهه يا 
24 ماهه به واكسن دس��ت پيدا كرد، يك شاهكار 
خواهد بود. اين در حالي است كه با نگاه واقع بينانه تر 
متوجه مي شويم اكنون پس از چند دهه درگيري 
با ويروس ايدز مدت زيادي اس��ت يا ماالريا، هنوز 
واكس��ن آن كشف نشده اس��ت. حريرچي در عين 
حال از بهبود بيش از ۹۵ درصدي مبتاليان به كرونا 
آن هم بدون هيچ اقدامي خبر داد و تأكيد كرد:»۹۰ 
درصد از بيماراني كه بس��تري مي شوند هم بهبود 

پيدا مي كنند.«
معاون كل وزارت بهداش��ت درباره وضعيت توليد 
واكسن كرونا در ديگر كشورهاي دنيا اينگونه توضيح 
داد:»پيشرفته ترين واكسني كه توليد شده بايد در دو 
گروه ۱۰ هزار نفره داده شود و شش الي ۹ ماه اثر آن 
را ببينند كه همه اين موارد را در حالت اضطرار انجام 
مي دهند. امريكا يك ميليارد و 2۰۰ ميليون دالر داده 
و واكسن پيش خريد كرده است و انگليس هم كاري 
مشابه كرده است. از س��وي ديگر سازمان بهداشت 
جهاني مي گويد: »دغدغه ما توليد واكس��ن نيست 

بلكه دغدغه توزيع پس از توليد را داريم.«
حريرچي در ادامه با تأكيد بر اينكه توليد واكس��ن 
تكنولوژي پيشرفته اي دارد، تصريح كرد:»كشور ما 
در ساخت واكسن و اين تكنولوژي در حال فعاليت 
است، البته مس��ائل گوناگوني در اين ميان مطرح 
است. مراحل حيواني ساخت واكسن در كشورمان 

آغاز شده است.«
 تأكيد وزارت بهداش�ت بر لغو اجراي طرح 

ترافيك
وي درب��اره اج��راي ط��رح ترافي��ك، ه��م تأكيد 
كرد:»اخت��الف نظري مي��ان ش��هرداري و وزارت 
كش��ور وجود دارد و ما به عنوان وزارت بهداشت و 
بررسي هايي كه در س��تاد مقابله با كروناي تهران 
داشتيم، اكيداً خواس��تار عدم اجراي طرح ترافيك 
هس��تيم.« مع��اون كل وزارت بهداش��ت درب��اره 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا براي برگزاري 
آيين عزاداري ايام محرم هم گفت:»انعكاساتي كه 
در حال حاضر از مقامات باالي روحانيت و مرجعيت 
براي آمادگي براي مراسم محرم مي بينيم، اين است 
كه ديانت و سالمت همراه هم باشد و هدف اصلي اين 

است كه سالمت مؤمنين به حداكثر برسد.«
علي ماه��ر، مع��اون برنامه ريزي و نظارت س��تاد 
فرماندهي مقابل��ه با كرون��ا در تهران ه��م درباره 
برگزاري مراس��مات و عزاداري هاي م��اه محرم از 

تدوين پروتكل هاي بهداشتي مرتبط خبر داد. 
وي از مردم خواس��ت با حداكث��ر محافظت از خود 
و ديگران مراس��م ها و عزاداري هاي م��اه محرم را 

برگزار كنند. 
مع��اون برنامه ريزي و نظ��ارت س��تاد فرماندهي 
مقابله با كرونا در تهران با بيان اينكه در زمينه اجرا 
يا توقف ط��رح ترافيك در ته��ران تابع تصميمات 
ستاد ملي كرونا هستيم، گفت:»در رابطه با تمديد 
محدوديت هاي كرونايي در استان تهران اواخر هفته 

تصميم گيري مي شود.«
به گفته وي در صورتي كه وضعيت ش��هر تهران در 
خصوص تعداد مراجعين و بس��تري هاي كرونا به 
همين شكل بوده و كاهشي نداشته باشد، مطمئناً 

محدوديت ها بايد تمديد شود. 
 پيش  بيني هايي براي عبور از بحران پاييز

تداخل كرونا با آنفلوآنزا يك��ي از كابوس هاي نظام 
سالمت اس��ت كه مي تواند ش��رايط را با آغاز فصل 
سرما حادتر كند. به همين خاطر هم تزريق واكسن 
آنفلوآن��زا براي گروه هاي حس��اس امس��ال بيش 

سال هاي گذشته اهميت دارد. 
حاال محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو از 
پيش بيني خريد اين واكسن به اندازه نياز گروه هاي 
آسيب  پذير كه حدود ۸ تا ۸/۵ميليون دوز است، خبر 
داد و افزود:»حدود 2/۵ميليون واكسن آنفلوآنزا به 
صورت رايگان در اختيار گروه ه��اي درمانگر، زنان 
باردار، بيماران پيوندي و خاص و افراد مس��ن قرار 
خواهد گرفت.« به گفت��ه وي اين واكس��ن نهايتاً 
4۰درصد ايمني ايجاد مي  كند. بنابراين به افراد سالم 

توصيه نمي  شود كه حتماً واكسن را بزنند. 
شانه ساز همچنين با اشاره به قيمت يك دهمي 
داروي رمدسيوير وطني نسبت به نمونه خارجي 
آن از توزيع اي��ن دارو در بيمارس��تان ها تا اواخر 

هفته خبر داد. 
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به گفته قاضي، متهمان شركتی در آلمان تأسيس می كنند كه يك ريال خروجی نداشته اما حقوق مديرش نجومی بوده است
متهمان پتروشیمی در آلمان شرکت زدند، حقوق مدیر باالتر از حقوق صدراعظم آلمان!

90درصدبستريهايكروناخوبميشوند
وزارت بهداشت اكيداً خواستار لغو طرح ترافيك است

معاون كل وزارت بهداشت:

دادگاه  قاض�ي 
عليرضا سزاوار
متهمان پتروشيمي   گزارش  2

به متهمان متواري 
اين پرونده تذكر داد كه پايشان را از حدشان 

فراتر نگذارند! 
مس��عودی مقام به متهم��ان، به وي��ژه مرجان 
شيخ االس��المی و علی اش��رف  رياحی تذكر داد 
كه از اقدامات تهديدآميز نسبت به قضات دادگاه 
و مزاحمت های تلفنی به شعبه اي كه از خارج و 
داخل كشور انجام می دهند، دست بردارند. قاضي 
همچنين افشا كرد كه برخی متهمان شركتی در 
آلمان تأسيس مي كنند و حقوقی كه به مديرشان 
می دهند از حقوق صدراعظم آلمان بيشتر است، 

شركتی كه يك ريال هم خروجی نداشته است!
دوازدهمين جلس��ه دادگاه رس��يدگی به اتهام 
مديرعامل سابق ش��ركت بازرگانی پتروشيمی 
و ۱4 متهم ديگر روز گذش��ته به رياست قاضی 

مسعودی مقام برگزار شد. 
 آنچ�ه متهم�ان می دانن�د م�ا قب�ًا 

مي دانستيم
در ابتدای جلسه دادگاه متهمان پتروشيمي قاضی 
مسعودی مقام در تذكری گفت: به متهمان، به ويژه 
مرجان شيخ االسالمی و علی اشرف رياحی )هر دو 
متواري( تذكر می دهم ك��ه از اقدامات تهديدآميز 
نسبت به دادگاه و مزاحمت های تلفنی به شعبه اي 
كه از خارج از كشور و داخل كشور انجام می گيرد، 
خودداری كنيد! وی ادامه داد: همه بايد در دادگاه 
حاضر ش��وند و از خود دفاع كنند. اي��ن افراد جزو 
متهمان اقتصادی هس��تند و به جای اين اقدامات 
بهتر است سعی كنند اموال به تاراج رفته بيت المال 

را برگردانند.
قاضی گف��ت: اگر بعض��ی مواقع فك��ر می كنند 
اطالعاتی ك��ه دارند بس��يار ذی قيمت اس��ت، 

می توانند اين اطالعات را در اختيار وكاليش��ان 
قرار دهند، آنچ��ه اين متهمان می دانند س��ابقاً 
در اختيار ما قرار گرفته بود، ب��ه گونه ای كه هم 
ضابطان اي��ن اطالعات را به م��ا داده بودند و هم 

خودمان آن را به دست آورده ايم.
وی ادامه داد: اينك��ه علی اش��رف رياحی عليه 
س��بحانی، حمزه لو و مرجان شيخ االس��المی و 
همچنين بالعكس خانم مرجان شيخ االسالمی 
علي��ه آقاي��ان حمزه ل��و، س��بحانی و احمديان 
می خواهند مس��تنداتی ارائه دهند، بايد بگوييم 
كه ما به اندازه كافی مستند داريم و اين مستنداتی 
كه می خواهيد ارسال كنيد به وكاليتان بدهيد تا 
آنها دفاع كنند و به صورت غيرمتعارف وارد اين 
موضوعات نشويد. ما تمام مراتب را به همه مراجع 
امنيتی، انتظامی و همچنين مسئوالن قوه قضائيه 
منعكس كرده ايم. اين افراد پا را فرا تر از حدشان 
گذاشتند و متأسفانه به دنبال اقداماتی هستند كه 

تأثيری در پرونده نخواهد داشت.
قاضی تصريح كرد: هركاری كه می خواهيد عليه 
قضات و اي��ن دادگاه انجام دهيد، ام��ا بايد پول 

بيت المال را برگردانيد.
 حيف وميل بيت المال از آلمان تا عمان

در ادامه جلس��ه دادگاه خي��ری زاده )مديرمالي 
س��ابق ش��ركت( در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
اليحه خود را تقديم دادگاه كرده ام. من با فروش 
ارز به شركت هاي ديگر مخالف بودم و همان زمان 
نامه زدم. قاضی خطاب به اين متهم گفت: يعنی 
شما نمی دانستيد ش��ركت ها مربوط به برخی از 
اعضای هيئت مديره بودند؟ شما به عنوان مدير 
مالی نگفتيد كه اين ش��ركت ها طرف حساب ما 

نيستند؟
قاضی خط��اب به اين مته��م ادام��ه داد:  برخی 
متهمان ش��ركتی در آلمان تأس��يس می كنند 

كه حقوقی كه به مديرش��ان می دهند از حقوق 
صدراعظم آلمان بيشتر اس��ت! شركتی كه يك 
ريال خروجی نداشته اس��ت و اين مبلغ در زمان 
ش��ريفی )مديرعامل سابق ش��ركت( پرداخت 
می شود. همچنين ش��ركت هايی در كشور های 
ديگ��ر مثل عمان تأس��يس می ش��ود ي��ا اينكه 
ميليارد ها تومان از اين پول ه��ا را صرف دعاوی 
صوری در امارات متحده عربی توس��ط محكوم 
اقتصادی طاهری نس��ب )متهم ردي��ف پنجم( 
می كنند. اينها يك برنامه س��ازمان يافته است و 
اين اتفاقات را شما بايد به عنوان مدير مالی كشف 

می كرديد.
 خانه  هايی باارزش تر از خانه  های باالترين 

مقامات خارجی
گفتنی است، بعد از دفاعيات خيری زاده، قاضی 
مس��عودی مقام گفت: برخی از متهم��ان اموال، 
خانه ها و ويال هايی در برخی از كشور ها دارند كه از 

باالترين مقامات آن كشور ارزشش بيشتر است.
وی ادامه داد: با كار كارگزاری به دس��ت آوردن 
اين اموال در انگليس و كانادا غيرممكن اس��ت. 
اينكه چقدر درصدد كتمان و انحراف در تحقيقات 
هستند و به زور و اقدامات ايذايی متوسل می شوند 
دليل دارد، زيرا حجم آن چندده هزار ميليارد است 
و بايد هركس سر راهشان قرار می گيرد را بردارند؛ 
ان شاءاهلل خداوند كمك كند ما به درستی قضاوت 

كنيم و كشف حقيقت را انجام دهيم.
در ادامه قاضی از وكيل علی اشرف رياحی خواست 
در جايگاه قرار بگيرد و خطاب به او گفت: ما موكل 
ش��ما را بار ها احضار كرديم و او مستنداتی ارائه 
كرده، اما در دف��اع از خود چي��زی ارائه نكرده و 
مستندات عليه ساير متهمان مانند آقای حمزه لو 

و خانم شيخ االسالم ارائه كرده است.
وكيل اشرف رياحی گفت: من به موكلم دسترسی 

ندارم و فقط امروز يك نوش��ته ای از او به دستم 
رس��يد كه امضای وی نبود، لذا نمی توانستم به 

آن استناد كنم.
در ادامه جلسه دادگاه عليرضا اعاليی رحمانی)عضو 
هيئت مدي��ره( در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: 
اعضای منتس��ب به دولت در هيئ��ت مديره اگر 
موردی را می ديدند بايد بيان می كردند، اما هيچ 
چيزی بيان نشد، حتی من از آنها پرسيدم كه آيا 
اين روال درست است كه آنها گفتند، بله اين روال 

درست است.
 بي اطاعي مغز متفكر شركت

قاضی خطاب به اين متهم گفت: شما می خواستيد 
بروي��د و اموالتان را انتقال داده اي��د. بايد بگوييد 
چگونه صاحب دهها شركت شده ايد. می گويند 
ش��ما مغز متفكر بوديد، اما ام��روز می گوييد در 
جريان نيس��تيد و اطالعی نداري��د! آيا حاضريد 

شركت های خود را به دولت بدهيد؟
اعاليی گفت: بله حاضرم، اما دولت به دنبال بدهی 
نيست. يك شركت در خارج دارم كه می خواستم 
منحل كنم، چراكه فعاليت نمی كرد. حدود چهار 
الی پنج شركت در داخل دارم كه فعال هستند، اما 

تعداد شركت های غيرفعالم را به خاطر ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: از چه س��الی عضو 
هيئت مديره بودي��د؟ متهم پاس��خ داد: از زمان 

خصوصی سازی، يعنی از سال ۸۸ تا ۹4.
قاضی خطاب به اين متهم ادامه داد: يعنی شش 
سال عضو هيئت مديره بوديد، اما از اين موضوعات 
اطالعی نداشتيد، يعنی اطالعات مالی را به شما 
ارائه نمی كردند؟ پس چرا حقوق می گرفتيد؟ چرا 

منتفع  می شديد؟
در پايان اين جلسه دادرسی، قاضی مسعودی مقام 
جلسه بعدی دادگاه را س��اعت ۹ روز شنبه اعالم 

كرد.

 مديركل تعاون و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: 
اعطاي تسهيالت جهت خريد مس��كن در شهر تهران براي فرهنگيان 
6۰ ميليون تومان، در مراكز اس��تان ها ۵۰ ميليون تومان و نيز در ساير 

شهرها 4۰ ميليون تومان در حال پرداخت است. 
  مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه 
داروي پالويكس از هفته گذش��ته در كشور توزيع ش��ده است، از رفع 

كمبود اين دارو خبر داد. 
  معاون اداره كل نظارت و ارزيابي خدمات گردش��گري كشور اعالم 
كرد:  در سال ۹۸ مجوز ۱۵۰ تور و آژانس گردشگري لغو شد كه ۵6 مورد 
آن مربوط به تهران بوده اس��ت. همچنين در سه ماهه نخست امسال 
نيز 2۵ مجوز آژانس و تور گردشگري به دليل تخلف لغو شده كه از اين 

تعداد نيز ۱۱ مورد مربوط به تهران است. 
  معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي افزايش مجدد كمك هزينه 
معيش��ت و كمك هزينه مس��كن را آخرين بخش از فرم��ول اجرايي 
متناسب سازي حقوق مستمري بگيران برشمرد و گفت: كمك هزينه 
معيشت از 4۸ هزار تومان به ۱2۰ هزار تومان و كمك هزينه مسكن از 
22 هزار تومان به 7۰ هزار تومان رسيده است كه در مجموع نسبت به 

سال ۹۸ از شد ۱72 درصدي برخوردار شده است. 
  بر اس��اس اعالم سازمان پزش��كي قانوني، در سه ماهه نخست سال 
جاري آمار تلفات سوءمصرف مواد و داروهاي مخدر و محرك در كشور 
۱4/7درصد افزايش يافت. در اين مدت يك هزار و ۱۵۳ نفر در كش��ور 
جان خود را بر اثر اعتياد از دس��ت دادند در حالي كه اين رقم در مدت 

مشابه سال قبل يك هزار و پنج نفر بود. 

حسین سروقامت اعطايدكتراباتأييديكديپلمه!
برادر مدير عامل هلدينگ آفتاب كه ديپلمه و داراي
شغل آزاد است، به متقاضيان مدرك دكترا مي داد!

در جلس�ه روز گذش�ته دادگاه هلدينگ آفتاب با عنوان اتهامي 
اخاق در نظام اقتصادي در پوش�ش مؤسس�ه آموزشي، نماينده 
دادستان با ارائه برخي از مس�تندات درباره متهم رديف اول افشا 
كرد كه از صدور مدرك دكتراي افتخاري تا گواهي صاحيت شغلي 
زيرنظر ب�رادر مديرعامل )مته�م رديف اول( ك�ه ديپلمه و داراي 
شغل آزاد بوده و هيچگونه تخصصي نداشته، انجام مي شده است!
دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ۱۵ متهم پرونده موسوم به 
هلدينگ آفتاب در مشهد و به رياس��ت قاضي منصوري ديروز برگزار 

شد. 
 اسنادي كه امحا نشد

در ابتداي دادگاه نماينده دادستان عمومي و انقالب مركز خراسان رضوي 
به ارائه توضيحاتي در خصوص اقدامات پيشگيرانه انجام شده در اين 
پرونده پرداخت و گفت: يكي از اهداف مهم در جريان رس��يدگي هاي 
قضايي، پيشگيري از تكرار و وقوع مجدد چنين جرائمي از سوي ساير 
افراد، در كنار برخورد قاطعانه قانوني با مجرميني اس��ت كه به اعتماد 

عمومي صدمه مي زنند. 
سپس به دس��تور رئيس دادگاه امير رضا ثابت، فرزند محمدحسن به 
عنوان مته��م رديف اول در جايگاه قرار گرفت و از وي خواس��ته ش��د 
تا مطابق كيفرخواس��ت صادره از دادس��راي عموم��ي و انقالب مركز 
خراسان رضوي به دفاع از خود بپردازد.  امير رضا ثابت با اشاره به نحوه 
اقدامات خود و در پاسخ به سؤاالت رئيس دادگاه گفت: مهر هاي مورد 
اش��اره )مدارك تحصيلي( در انبار ما كشف ش��ده و اقدامات در مورد 

تعدادي از سايت هايي را كه اعالم شد، قبول دارم. 
نماينده دادستان در واكنش به اظهارات متهم مبني بر عدم قبول برخي 
اتهامات خود گفت: به اذعان همه متهمان امير رضاثابت دستورانجام 
امور را صادر مي كرده و محل خدمت افراد نيز در مشهد و ساير نقاط را 
نيز او تعيين مي كرده است. او با كتمان درآمدهاي خود نهايتاً مبادرت 
به فرار مالياتي مي كند. متهم رديف اول دستور امحا اسناد مالي را صادر 

مي كند كه خوشبختانه برخي اين كار را انجام نمي دهند. 
 دانشگاه هاي غيبي!

غراباديان افزود: ما شما را به صداقت در اظهارات دعوت مي كنيم؛ چراكه 
بيان واقعيت ها در نهايت مي تواند به ش��ما كم��ك كند و اين تذكرات 
درحالي به شما داده مي شود كه اسناد و مدارك كشف شده و همچنين 
اقارير و اظهارات خود شما و ساير متهمان، نشانگر وقوع تخلفات و جرائم 
متعدد تحت لواي اين شركت است.  نماينده دادستان خطاب به متهم 
رديف اول گفت: بناي شما ثبت شركت به نام ديگران با هدف پوشش 
بوده و برخي از دانشگاه هايي كه توسط اين افراد به  نام آنها مدرك صادر 

شده، اصاًل وجود خارجي نداشته است !
غراباديان با اش��اره به صدمات م��ادي و معنوي كه مته��م به جامعه 
زده است، گفت: اقدامات او عالوه بر فرار مالياتي، موجب هتك حيثيت 
مجامع علمي شده است.  نماينده داستان پس از كسب اجازه از محضر 
دادگاه با به نمايش درآوردن برخي از مستندات تخلفات متهم رديف 
اول افزود: جعل مدرك دكتري افتخاري، جعل امضاي افراد مس��ئول 
و جعل گواهي صالحيت شغلي تنها گوشه اي از اقدامات خالف قانون 
نامبرده است و اين فرايند هاي متقلبانه در حالي طي مي شده كه برادر 
او كه ديپلمه، داراي ش��غل آزاد بوده و هيچگونه تخصصي نيز در امور 
تخصصي نداشته است، مسئوليت تأييد صالحيت را برعهده داشته كه 

جاي تعجب داشته و قابل تأمل است. 
 عدم حضور شكات به خاطر حفظ آبرو

در ادامه جلس��ه و پس از حضور تعدادي از مطلعي��ن در صحن علني 
دادگاه، فيلم تعداد ديگري از مطلعين نيز كه به دليل رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي در محل جلسه حضور نيافته بودند، پخش شد. 
پس از آن نماينده س��ازمان امور مالياتي با اش��اره به مواد قانوني و در 
تشريح نحوه عملكرد متهم رديف اول گفت: تحقيقات نشان مي دهد 
نامبرده از افراد غيرمطلع و ناآگاه در پيش��برد امور خود سوءاستفاده 
مي كرده و اين درحالي است كه بخشي از اس��ناد و مدارك متأسفانه 

امحا شده است. 
نماينده دادستان در ادامه گفت: تعداد شكات بيشتر از آن چيزي است 
كه عنوان مي  ش��ود، اما به داليل مختلف از جمله حفظ آبرو يا الزامات 

بهداشتي مربوط به پروتكل هاي موجود، در دادگاه حضور ندارند. 
نماينده وزارت علوم هم در دادگاه گفت: اعطاي مدرك دكتري داراي 
فرآيند پيچيده و دقيقي است و در كشور ما تاكنون به تعداد محدودي از 
افراد اينگونه مدرك داده شده است، بنابراين اقدامات متهمين موجب 

وهن نظام آموزشي و علمي كشور شده است. 
پس از اظهارات نماينده دادستان و مدافعات وكيل متهم، قاضي ادامه 

رسيدگي را به صبح امروز موكول كرد. 

محسن بزرگی*

خود را در موقعيتی فرض كنيد كه من اكنون برای ش�ما ترسيم 
می كنم؛

چند سال زحمت كشيده و با هزار بدبختی به دانشگاه راه يافته ايد، 
اما ه�ر روز كه س�ر كاس می رويد از رش�ته ای ك�ه در آن قبول 

شده ايد، احساس تنفر بيشتری می كنيد. چه خواهيد كرد؟
دوستی می گفت من كلی هزينه كردم و وقت گذاشتم. چه می شود 

كرد؟ دندان به جگر می گذارم و تسليم وضع موجود می شوم.
دوست ديگری می گفت من همان ترم اول انصراف می دهم. دوباره 
در كنكور شركت می كنم و اين بار سراغ رشته ای می روم كه عاشق 

آن هستم!
شما را نمی دانم... اما طبع من با دومی سازگارتر است.

گاهی مسئوليت ما ايجاب می كند از راهی كه در گذشته به خطا 
رفته ايم، بازگرديم و در راهی كه به درستی انتخاب كرده ايم، گام 

نهيم!
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زهرا چيذري
  گزارش  یک

 فقط در 4 ماه گذشته انجام شد
كشف1250موردزمينخواري
بهارزش۴هزارميلياردتومان

فرمانده ي�گان حفاظت س�ازمان ملي زمين و مس�كن از كش�ف  
يك ه�زار و 250 م�ورد  زمين خواري در كش�ور ب�ه ارزش 4 هزار 
ميليارد و 13۸ ميليون تومان در 4 ماهه ابتداي سال جاري خبر داد. 
به گزارش تسنيم جواد خردمند، فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي 
زمين و مسكن با اشاره به يك هزار و 24۹ مورد رفع تصرف از زمين هاي 
دولتي به ارزش چهار هزار ميلي��ارد و ۱۳۸ ميليون تومان در چهار ماه 
نخست سال جاري اظهار كرد: استان تهران با آزادسازي 4۵۰ ميليارد 

تومان رتبه نخست را در اين زمينه دارد. 
وي گفت: با تالش اين يگان در چهار ماهه ابتدايي سال جاري به دنبال 
يك هزار و 642 مورد گزارش، تع��داد يك هزار و 24۹ مورد رفع تعرض 
فوري از اراضي دولتي واقع در محدوده شهرهاي كل كشور به مساحت 
تقريبي 6۳۰ هكتار انجام ش��د. همچنين در چهار ماهه ابتداي سال 
جاري براي حدود 2۱2 هكتار زمين به ارزش 2ميليارد و 67۸ ميليون 

تومان حكم قطعي رفع تصرف صادر شده است. 
در همين رابطه، جعفر منتظري، دادستان كل كشور هم گفت: مجموعاً 
۱۳هزار و ۳۰۰ هكت��ار در حوزه تصرف اراضي مل��ي و منابع طبيعي و 
تغيير كاربري غيرمجاز به بيت المال اعاده شده و ۳۹ هزار و 7۰۰ هكتار 
از سواحل آزادس��ازي صورت گرفته اس��ت.   وي در مورد پرونده هاي 
زمين خواري گفت: با اش��اره ب��ه بازديد رئيس قوه قضائي��ه از منطقه 
لواسان و تشكيل شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال اضافه كرد: اين 
شورا در س��ال ۸۳ در اجراي منويات مقام معظم رهبري تشكيل شد و 
در آن تعدادي از وزرا و مقامات قضايي حضور دارند و دبيرخانه ش��ورا 
در دادستاني كل كشور اس��ت و دبير آن دادستان كل كشور است. در 
اين دوره از قوه قضائيه با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري و دوران 
تحول، عزم جدي بر اين است كه شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال با 
جديت بيشتري كار خود را دنبال كند.   دادستان كل كشور تصريح كرد: 
بيش��ترين پرونده موجود در دادگاه مربوط به تغيير كاربري غيرمجاز 
اراضي با ۹هزارو27۸فقره پرونده است. تعداد متهمان در اين حوزه نيز 

۱۵هزارو۵۳7نفر هستند. 
 وي افزود: پرونده هاي رسيدگي ش��ده در حوزه زمين خواري با رشد 

۱۵درصدي مواجه بوده است. 

مراجعتقليد:
سودوديعهمسکنحراماست

جداگان�ه ای  نظ�رات  در  تقلي�د  مرج�ع  چه�ار 
وديع�ه  از  دول�ت  دريافت�ی  س�ود  ك�ه  كردن�د  اع�ام 
اس�ت. ح�رام  و  رب�ا  مس�تاجران،  تومان�ی  ميلي�ون   50
آيت اهلل نوری همدانی در پاس��خ به اس��تفتائی مبنی بر حكم سود ۱۳ 
درصدی وام وديعه مسكن مستاجران گفت: گرفتن سود به هر كيفيت 
ربا و حرام است. ربا نيز از جمله گناهان بزرگی است كه اثر بسيار مخربی 
در جامعه و اقتصاد دارد. سؤال پرسيده شده از اين مرجع تقليد اين گونه 
طرح ش��ده اس��ت: اخيراً برای حل مشكل مس��تاجران دولت محترم 
تصميم به اعطاي وام با سود ۱۳ درصد گرفته اس��ت، لطفاً نظرتان را 
پيرامون س��ود بانكی اين وام بفرماييد. پس از اعالم ربا بودن اين سود 
از سوی آيت اهلل نوری همدانی، س��ه نفر ديگر از مراجع هم در نظراتی 
مشابه همين موضع را اعالم داشتند. آيات عظام؛ مكارم شيرازی، وحيد 

خراسانی و علوی گرگانی از جمله اين مراجع هستند.
متقاضيان در هفته جاری در حال ثبت نام برای دريافت وديعه مسكن 
هستند. بنا بر اعالم دولت، ۵۰ ميليون تومان وديعه مسكن مستاجران 
به موجر پرداخت می  شود. مستاجر به صورت ماهانه سود ۱۳ درصدی 
اين مبلغ را ب��ه بانك پرداخت خواهد كرد و پس از يك س��ال هم اصل 
۵۰ ميليون تومان به دولت مسترد خواهد شد. پيش از اين هم شبهاتی 
پيرامون اين نحوه تخصيص وديعه اجاره خانه كه در قالب هيچ يك از 

عقود اسالمی نيست، مطرح شده بود.

بازداشتديپلماتايرانى
ولزومنقشآفرينىجامعهحقوقدانان

تيرماه ۱۳۹7 دس��تگيری يك��ی از ديپلمات های س��فارت جمهوری 
اس��المی ايران در وين خبرساز ش��د و يك بار ديگر كنوانسيون روابط 
ديپلماتي��ك ۱۹6۱ وين و خصوص��اً ماده چهلم آن مح��ل بحث قرار 
گرفت. اين كنوانسيون با هدف تضمين عملكرد مؤثر و كارآمد مأموران 
ديپلماتيك دولت ها و بر محور ارتقای روابط دوستانه دولت ها تشكيل 
شده است، اما در عمل شاهد رفتارهای متعدد و بعضاً متناقضی از سوی 

كشورهای ملحق شده به اين كنوانسيون هستيم.
يك ديپلمات الجزايری در س��ال ۱۹72 و در حال س��فر از سوريه به 
برزيل در فرودگاه آمستردام هلند با چمدانی شامل تعدادی نارنجك، 
مواد منفجره و سالح دستگير می شود. دولت هلند به رغم اينكه عضو 
كنوانسيون روابط ديپلماتيك ۱۹6۱ نبود، اما به طور كلی در حال اعمال 
مقررات آن بود و اين رويكرد را اتخاذ كرد كه حق بازداشت اين ديپلمات 

را ندارد و فقط نسبت به توقيف چمدان وی اقدام كرد.
اي��ن را بگذاريد براب��ر اقدام دول��ت آلمان ب��ه عنوان يك��ی از اعضای 
كنوانسيون، هنگامی كه آقای اسداهلل اسدی، ديپلمات كشورمان در حال 
عبور از اين كشور و بازگشت به محل كار خود در وين بود، خودروی او 
متوقف و صرفاً با ذكر اتهاماتی بازداشت و به كشور بلژيك مسترد گرديد. 
اصل امكان نقض كنوانسيون و رفتارهای خالف قانون از سوی دولت های 
مدعی رعايت قواعد بين المللی موضوع جديدی نيست، اما آنچه به رغم 
اهميت و ضرورت آن مغف��ول مانده نقش آفرين��ی جامعه حقوقدانان 
خصوصاً اس��اتيد و پژوهش��گران حقوق بين الملل است. بازداشت يك 
ديپلمات جمهوری اس��المی ايران می طلبيد و چه بس��ا می طلبد كه 
موضوع يادداشت ها، مقاالت، نشست ها و همايش های متعددی باشد كه 
برای تبيين ابعاد حقوقی اين مسئله و ممانعت از تبديل شدن آن به يك 
رويه و در نتيجه طرد عملی كنوانسيون روابط ديپلماتيك نقش آفرينی 
كند. جامعه حقوقدانان می توانست و البته می تواند پشتيبان و راهنمای 
اثربخشی برای بدنه اجرايی و حقوقی دولت خصوصاً در اين موضوع باشد 

و در عرصه بين الملل نيز جريان سازی كند.
* وكيل دادگستری



سندخانههايخاليدرگاوصندوقبانكهاست!
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در پ�ي تكذيب 
بهناز قاسمی
بان�ك   گزارش   2 آم�ار  

مركزي مبني بر 
عدم بازگشت 27/5ميليارد دالر ارز صادراتي 
از س�وي بخش خصوصي، روز گذش�ته بانك 
مركزي در گزارشي بلندباال سندي از دالرهاي 
برنگش�ته به كش�ور رو كرد كه بر اساس آن 
ميزان ارزهاي بازنگش�ته به چرخه اقتصادي 
كشور در سال هاي ۹7 و ۹۸ بالغ بر 25 ميليارد 
يورو )27 ميليارد دالر( است كه از اين ميزان 
حدود 6/۸ميليارد ي�ورو )7/6ميليارد دالر( 
مربوط به 250صادركنن�ده حقيقي و حقوقي 
معرف�ي ش�ده ب�ه ق�وه قضائي�ه اس�ت. 
صادركنن��دگان در س��ال هاي اخي��ر هم��واره 
به نرخ ارزي ك��ه بانك مركزي يا س��امانه نيما از 
صادركنندگان خريداري مي كنند، انتقاد داشته اند 
و معتقدند بانك مركزي با خريد ارزان ارز صادراتي 
و فروش آن ب��ه واردكنندگان، به آنها سوبس��يد 
مي دهد. همچنين بانك مرك��زي با چاپ پول در 
كشور و خريد ارز صادركنندگان باعث رشد ميزان 
نقدينگي در كشور مي ش��ود كه به اقتصاد كشور 
آسيب وارد مي كند. از اين رو، تداوم اين اقدامات 
و ش��دت گرفتن برخورد قهري با صادركنندگان، 
ممكن اس��ت در بلندمدت به ص��ادرات كاالهاي 
غيرنفتي مان آسيب وارد كند. در سال جاري بانك 
مركزي همواره با تهديد صادركنندگان به برخورد 
قضايي با كساني كه ارز حاصل از صادراتشان را در 
سامانه نيما عرضه نمي كنند، تالش كرده تجار را به 
عرضه بيشتر ترغيب كند، البته صادركنندگان آمار 
بانك مركزي را قبول ندارن��د و مدعي اند مجموع 
ارزي ك��ه به چرخه اقتصادي كش��ور بازنگش��ته 
حدود 8/7ميليارد دالر اس��ت كه از اين رقم تنها 
2/5ميلي��ارد دالر متعل��ق به بخ��ش خصوصي 
واقعي اس��ت. روز گذش��ته مدي��ر اداره صادرات 
بانك مركزي به بيان جزئيات ارز هاي برنگش��ته 
به چرخه اقتصادي كش��ور در سال هاي ۱۳۹7 و 
۱۳۹8 پرداخت و گفت: ميزان ارز هاي بازنگشته 
به چرخه اقتصادي كش��ور در اين دو سال  بالغ بر 

25 ميليارد يورو )27 ميليارد دالر( است. 
صمد كريمي در خصوص ميزان ارز هاي بازنگشته 

به چرخ��ه اقتصادي كش��ور اف��زود: اي��ن بانك 
گزارش ه��اي تحليل��ي مختلف��ي را در خصوص 
بازگش��ت ارز هاي صادرات��ي در مقاطع مختلف 
تهيه و براي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي ارسال 
مي كن��د. به ط��ور نمونه ب��ر مبن��اي پروانه هاي 
صادراتي دريافتي از گمرك جمهوري اس��المي 
طي سال هاي ۱۳۹7 و ۱۳۹8 مبلغ 56/۱ميليارد 
يورو )بدون احتس��اب صادرات شركت هاي ملي 
نفت ايران، مل��ي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي اي��ران و مل��ي گاز ايران( ص��ادرات صورت 
گرفته است، از اين ميزان تا روز ۱۳۹۹/۳/۳۱ فقط 
مبلغ ۳۳/6ميلي��ارد يورو برگش��ت ارز به چرخه 
اقتصادي كش��ور انجام پذيرفته است، بنابراين تا 
پايان خردادماه س��ال جاري مبلغ 22/5ميليارد 
يورو ارز فقط توسط اين گروه به چرخه اقتصادي 

كشور برنگشته است. 
وي افزود: عالوه بر ارقام مذكور، مبلغ 2/5ميليارد 
يورو مربوط به كوتاژ هاي صادراتي عراق و افغانستان 
در بازه زماني۱۳۹7/۱/22 الي۱۳۹7/5/۱6 است 
كه مطابق مصوب��ات كميته ماده2 ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتص��ادي، اين صادركنن��دگان مجاز 
شدند صادرات خود را در سامانه هاي مربوط ثبت 
كنند و جزو تعهدات آنان محس��وب شد، اما مبالغ 

ارزي آنها به چرخه رسمي اقتصاد كشور برنگشته 
است كه با احتساب آن، ميزان عدم بازگشت ارز به 
چرخه رسمي كشور در سال هاي ۱۳۹7 و ۱۳۹8 

معادل 25 ميليارد يورو خواهد شد. 
مدير اداره ص��ادرات بان��ك مركزي اف��زود: بر 
اس��اس گزارش هاي تحليلي ديگ��ر، اطالعات 
پروانه هاي صادراتي دريافت��ي از گمرك ج. ا. ا. 
تعداد 2 هزار و ۳86 صادركننده داراي صادرات 
بيش از يك ميليون يورو با نس��بت بازگشت ارز 
كمتر از 7۰ درص��د )صفر تا 7۰ درص��د( از روز 
۱۳۹7/۱/22 لغايت ۱۳۹8/۱2/28 مورد بررسي 
قرار گرفت كه نتايج آن حاكي از اين بود كه اين 
گروه بالغ بر 2۴ ميليارد يورو صادرات داشته اند 
و از روز۱۳۹7/۱/22  لغاي��ت روز ۱۳۹۹/۳/۳۱ 
تنها نسبت به بازگش��ت 6/۴ميليارد يورو اقدام 
كرده اند، به عبارت ديگر ح��دود ۱7/7ميليارد 
يورو )حدود 2۰ ميليارد دالر( توسط اين دسته 
از صادركنن��دگان تاكنون ب��ه چرخه اقتصادي 

برگشت نشده است. 
وي ادامه داد: اين گروه در سياس��تگذاري ارزي از 
اهميت باالي��ي براي مقام پول��ي و ارزي برخوردار 
بوده اس��ت و تالش خواهد ش��د در تعامل با آنان، 
دس��تگاه هاي ذيربط و نهاد هاي نظارتي تعهدات 

ارزي خود را به طور كامل ايفا كنند تا بر اين اساس 
منابع ارزي در بازار دوم تقويت شده و تأمين نياز هاي 

وارداتي به موقع انجام پذيرد. 
وي همچني��ن در خص��وص اقدام��ات قضايي 
انجام ش��ده به منظور برخورد با صادركنندگان 
متخلف گفت: با پيگيري هاي انجام ش��ده و در 
راس��تاي مصوبات هيئت وزيران و شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، 25۰صادركننده متخلف 
به قوه قضائي��ه معرفي ش��ده اند. كريمي ادامه 
داد: بر اساس آخرين اطالعات، ميزان تعهدات 
آنها 6/8ميليارد يورو )معادل 7/6ميليارد دالر( 
بوده كه از اي��ن رقم فق��ط ۴66/6ميليون يورو 
مع��ادل 7 درص��د، عمدت��اً از طري��ق واگذاري 
پروانه هاي صادراتي و ثبت كوتاژ هاي صادراتي 
ع��راق و افغانس��تان )از تاري��خ ۱۳۹7/۱/22 
ال��ي۱۳۹7/5/۱6( به چرخه اقتصادي كش��ور 

بازگشته است. 
 پتروشيمي ها به تعهداتشان عمل كردند

مدي��ر اداره ص��ادرات بان��ك مرك��زي در 
خصوص عملكرد ش��ركت هاي پتروش��يمي 
در بازگش��ت ارز حاصل از صادراتشان گفت: 
به رغ��م برخي ابهامات��ي كه ب��ه عملكرد اين 
دس��ته از صادركنندگان وارد مي ش��ود، الزم 
ب��ه توضيح اس��ت كه اي��ن ش��ركت ها بخش 
زي��ادي از تعهدات ش��ان را ايف��ا كرده اند، به 
طوري كه 58شركت صادركننده پتروشيمي 
از تاري��خ۱۳۹7/۱/22 ال��ي۱۳۹8/۱2/28 به 
ميزان ۱7/۱ميليارد يورو صادرات داش��ته اند 
كه از اين مي��زان مبلغ ۱۴/۴ميلي��ارد يورو را 
ت��ا تاري��خ۱۳۹۹/۳/۳۱ به چرخ��ه اقتصادي 
برگردانده اند، بنابراين ميانگين نسبت عملكرد 
اين شركت ها در بازگشت ارز صادراتي معادل 
8۴ درصد بوده است. همچنين تعداد۱2شركت 
عضو گ��روه ايمي��درو از تاري��خ۱۳۹7/۱/22 
الي۱۳۹8/۱2/2۹به مي��زان 5/۳ميليارد يورو 
 صادرات داش��ته اند ك��ه از اين مي��زان مبلغ

۴/۴ميلي��ارد يورو را ت��ا تاريخ۱۳۹۹/۳/۳۱به 
چرخه اقتصادي برگردانده اند، بنابراين ميانگين 
نسبت عملكرد اين ش��ركت ها در بازگشت ارز 

صادراتي معادل 8۳ درصد بوده است. 

بانك مركزي براي ۲۷ ميليارد دالر ارزهاي برنگشته صادركنندگان سند رو كرد
250صادركننده فقط 7 درصد از درآمد ارزي خود را برگرداندند

رشد۵۰درصديهادي غالمحسيني
ارزشپروندههايقاچاقدراستانتهران

مع�اون بازرس�ي و نظ�ارت س�ازمان صم�ت اس�تان ته�ران 
از رش�د 50 درص�دی ارزش پرونده ه�اي قاچ�اق در اس�تان 
ته�ران نس�بت ب�ه س�ال گذش�ته خب�ر داد و گف�ت: ۹0 درصد 
كش�فيات 20روز اخي�ر مرب�وط به تخلف الس�تيك بوده اس�ت. 
سعيد محمدي پور در نشست خبري در خصوص عملكرد چهار ماهه 
ابتدايي سال جاري تاكنون اظهار داشت: در تهران بيش از 8هزارو7۰۰ 
مورد و در شهرستان هاي تابعه بيش از ۱۴ هزار مورد بازرسي انجام شده 
كه در كل اس��تان، 225 هزار مورد بازرسي از واحد هاي خرده فروشي، 
عمده فروشي، واحدهاي ارائه دهنده كاال و خدمات انجام شده است. وي 
گفت: از 225 هزار بازرسي انجام شده، بيش از 2۳ هزار پرونده در استان 
تهران از ابتداي سال تا پايان تير ماه تش��كيل شده كه نشان مي دهد 

۱۰ درصد بازرسي ها منجر به تشكيل پرونده شده است. 
معاون بازرسي و نظارت سازمان صمت استان تهران، با اشاره به اينكه 
ارزش ريالي پرونده هايي كه تشكيل و به تعزيرات ارسال شده، ۳ هزار 
و 7۰۰ ميليارد ريال است، افزود: در مورد عملكرد قاچاق نيز طي چهار 
ماه ابتدايي سال جاري 2۰ هزار بازرس��ي انجام شده كه 265 مورد آن 
منجر به تشكيل پرونده تخلف شده اس��ت. ارزش ريالي اين پرونده ها 
۱2۱ ميليارد ريال بوده است. اين رقم نسبت به سال گذشته 5۰ درصد 

رشد يافته، زيرا 82  ميليارد ريال بوده است. 
    اختصاص ۹0 درصد تخلفات 20روز اخير به بازار الستيك

محمدي پور با تأكيد بر اينكه ارائه اين آمار خوشحال كننده نيست، زيرا 
نشان دهنده جرم و تخلف است، خاطر نشان كرد: گشت هاي مشتركي 
كه با تعزيرات حكومتي، پليس اقتصادي، دادستاني و ساير دستگاه ها 
داش��تيم و تعداد آن بيش از ۱۰ هزار مورد بوده منجر به كش��ف 2 هزار 
و 8۳2 مورد تخلف شده اس��ت. ارزش ريالي اين تخلفات 2۹ ميليارد و 
۴ميليون و ۹۳6 هزار 2۴۹ تومان بوده كه نسبت به سال گذشته اين رقم 

۱۰۰ درصد افزايش يافته است. 
وي با بيان اينكه اين افزايش ۱۰۰ درصدي به خاطر شرايط خاص اين 
چهار ماه، گرانفروشي هاي بيش��تر و در نهايت بازرسي و نظارت بيشتر 
است، ادامه داد: در چهار ماه ابتدايي امسال ۱۳ هزار بازرسي از نانوايي ها 
صورت گرفته كه 2هزارو۳۰۰ گزارش پرونده مربوط به نانوايي ها به ارزش 
۱2 ميليارد ريال تشكيل شده است. همچنين ۱5 هزار شكايت به سازمان 
صنعت استان تهران ارسال شده كه از اين تعداد 6 هزار مورد، تخلفات 

آنها محرز شده است. 
معاون بازرسي و نظارت سارمان صمت استان تهران خاطر نشان كرد: 
طي 2۰روز گذشته بيشتر روي احتكار خودرو كار كرده ايم كه ۹۰ درصد 
كشفيات اين مدت مربوط به الستيك و ۱۰ درصد مربوط به لوازم خانگي 
بوده كه ارزش آنها ۴۳۰ ميليارد ريال بوده است. بر اساس آمار موجود، 
تنها از 22تيرماه تا اول مرداد ماه از پنج انبار ميزان 5۴ هزار و 8۱7 حلقه 

الستيك به ارزش بيش از 2۱۳ ميليارد ريال كشف شده است. 
................................................................................................................

بدهيخارجيايران۴درصدكمشد
مي�زان بده�ي  خارج�ي اي�ران در پاي�ان خردادم�اه ۹۹ 
ب�ه ۸ ميلي�ارد و 655 ميلي�ون دالر رس�يد ك�ه نس�بت ب�ه 
پاي�ان س�ال ۹۸ مع�ادل 4/16درص�د كاه�ش داش�ته اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، بر اس��اس آخرين آمار بانك مركزي ميزان بدهي 
خارجي اي��ران در پايان خرداد۹۹ براس��اس سررس��يد اوليه بدهي ها 
8 ميليارد و 655 ميليون دالر است كه 7 ميليارد و ۱6۳ ميليون دالر آن 
بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و ۴۹2 ميليون دالر از اين 
ميزان بدهي هاي كوتاه مدت است. اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي 
يورو نيز رقمي بالغ بر 7 ميليارد و 7۴2 ميليون يورو محاس��به شده كه 
6 ميليارد و ۴۰8 ميليون يورو از اين ميزان حجم بدهي هاي ميان مدت و 
بلندمدت و يك ميليارد و ۳۳5 ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت 
است. حجم بدهي خارجي ايران در پايان اسفند سال۹8 معادل ۹ ميليارد 
و ۳۱ ميليون دالر بوده است كه اين آمار حكايت از كاهش حجم بدهي 

خارجي ايران در سه ماهه ابتدايي سال ۹۹ دارد. 
................................................................................................................

صرفهجوييمصرفبرق
درتهرانباارسالپيامكهايهشدار

يك�ي از ش�ركت هاي دانش بني�ان ب�ا ارس�ال پيامك ه�اي 
كاه�ش  موج�ب  مش�تركان  ب�ه  ب�رق  قطع�ي  هش�دار 
اس�ت.  ش�ده  ته�ران  در  ب�رق  مص�رف  ۳05مگاوات�ي 
به گزارش تس��نيم، مصطفي مشهدي رجبي س��خنگوي صنعت برق با 
اعالم اين خبر گفت: شركت برق با گرم شدن هوا تمهيدات الزم را بيش 
از گذشته به منظور تأمين برق مشتركان فراهم كرده است و نيروگاه ها و 
شبكه هاي انتقال و توزيع برق نيز به حالت آماده باش هستند. وي افزود: 
سال گذشته برنامه اي مدون شد به نام ۰۹8 كه طي پياده سازي آن قطعي 
برق و خاموشي را به صفر رس��انديم و به تعهدات خود عمل كرديم و در 
همين راستا برنامه ۰۹۹ را نيز طراحي نموديم كه سعي مي شود در سال 
۹۹ نيز قطعي برق نداشته باشيم. سخنگوي صنعت برق ادامه داد: يكي 
از اركان مهم و اجرايي اين برنامه مديريت مصرف اس��ت كه با همكاري 
شركت هاي كسب و كار نوين پيامك هاي هشدار مصرف براي مشتركان 

ارسال مي شود. 
وي توضيح داد: طبق آمار اين ش��ركت 6۰ درصد از كنتورهاي مصرف 
خانگي هوش��مند و ۴۰ درصد كنتورها مكانيكي هستند كه 5۰ درصد 
از كنتورهاي هوش��مند را نيز مشتركان صنعتي و كش��اورزي به خود 
اختصاص داده اند كه پيامك هاي فوق به مشتركان كنتورهاي ديجيتال 
ارسال مي شود. مشهدي رجبي افزود: تا سال گذشته ظرفيت اطالع رساني 
در خصوص وضعيت برق براي مصارف خانگي وجود نداش��ت و اين در 
حالي است كه بسياري از كشورها با استفاده از ظرفيت رسانه اي تصويري 
خود همچون تلويزيون با اس��تفاده از رنگ بندي مشتركان را در جريان 
شدت و ضعف مصرف در مناطق مختلف قرار مي دهند. وي خاطر نشان 
كرد: امسال با هشدار اين شركت ها بسياري از مشتركان ما الگوي مصرف 
را رعايت كردند كه در نظر است مشوق هايي براي آنان در نظر گرفته شود. 
يكي از شركت هاي دانش بنيان با ارسال پيامك هاي هشدار قطعي برق به 

مشتركان موجب كاهش ۳۰5مگاواتي برق در تهران شده است. 
................................................................................................................

انباشت۳۰۰هزاررأسگوساله
دردامداريها

مديرعام�ل اتحاديه دامداران كش�ور ب�ا تأكيد بر اينك�ه گراني 
قيمت گوش�ت ارتباط�ي به دام�داران ن�دارد، گفت: ه�م اكنون 
۳00 هزار رأس گوس�اله در واحد هاي دامداري انباشت شده است. 
سعيد س��لطاني مدير عامل اتحاديه دامداران كش��ور در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار كرد: با توجه به انباشت دام در واحد هاي 
دامداري، دامداران با سود هاي حداقلي به امر توليد مشغولند، به همين 
خاطر بار ها اعالم كرد ه ايم مقصر گراني گوشت، دامداران نيستند؛ چراكه 
صنف قصاب مستقيم از دامدار، دام خريداري نمي كند. وي افزود: زماني 
كه ظرفيت پروار دام به پايان برسد، بعد از آن نگهداري دام براي دامدار 
به سبب هزينه نگهداري و مصرف نهاده بيشتر مقرون به صرفه نيست. 
سلطاني از دپوي ۳۰۰ هزار رأس گاو در واحد هاي دامداري خبر داد و 
گفت: در حال حاضر وزن هاي دپو شده به يك تن رسيده كه با اين وجود 
ممكن است حالت سكته به دام دست دهد كه از مسئوالن انتظار مي رود 
تدابيري براي اين موضوع بينديشند. مدير عامل اتحاديه دامداران كشور 
ادامه داد: در بخش دام سبك، مسائل و مشكالتي وجود دارد، اما همانند 

مشكالت دام سنگين نيست. 

چندي پيش بود كه يكي از مسئوالن اتحاديه 
مش�اوران امالك به صراحت مال�كان اصلي 
خانه هاي خالي از س�كنه در كشور را بانك ها 
و مجموعه هاي اقتصادي دارنده نقدينگي هاي 
بزرگ معرفي كرد، حال مدتي از اين اظهار نظر 
نمي گذرد كه معاون وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه برخي از اف�راد حقيقي حدود 200واحد 
مسكوني در شهر تهران دارند، گفت: كليد هاي 
هزار واحد مسكوني تنها در گاوصندوق يك 
بانك است، اين آمارها نشان مي دهد اطالعات 
مالكان حقيقي و حقوقي به تدريج از س�امانه 
اس�كان و امالك در حال اس�تخراج اس�ت و 
عن قريب اس�ت كه دولت و مجل�س ماليات 
را در 2ميليون خانه خالي از س�كنه، اس�كان 
دهند، زيرا انباش�ت اين حج�م از خانه خالي 
در ترازنامه اش�خاص حقيقي و حقوقي عماًل 
تعادل قيمت مس�كن و به تبع آن اجاره بها را 
به هم زده است تا جايي كه امروز براي حمايت 
از جامعه 7ميليوني مستأجر دستگاه قضايي و 
همچنين دولت و مجلس بايد وارد ميدان شوند. 
در حالي كه ب��ه ازاي 2۴ميليون خان��وار ايراني 
حدود ۳۰ ميليون واحد مسكوني در كشور داريم 
۳ميليون واحد مسكوني بالاستفاده و ۳ ميليون 
واحد مس��كوني نيز كم اس��تفاده مي باش��د. در 
حقيقت با خروج 6 ميليون واحد مسكوني از بازار 

مسكن عماًل بازار شناور مس��كن آنقدر كوچك 
شده است كه قيمت ها رشد نجومي كرده اند، به 
طوري كه ديگر شاهد شكست بازار خريد و فروش 
مسكن ش��ده ايم. در اين بين قيمت هاي نجومي 
ناشي از احتكار 2۰درصد از مسكن هاي موجود در 
كشور، بازار اجاره بها را به شدت دچار اخالل كرده 
است، به طوري كه بعد از مصوبه دولت مبني بر 
تعيين سقف جهت افزايش اجاره بها، دادستان كل 
كشور نيز از حمايت دستگاه قضايي جهت اعمال 
اين مصوبه در دعاوي با موضوع اختالف موجر و 

مستأجر بر سر افزايش اجاره بها خبر داده است. 
با توجه به اينكه حدود ۳ الي 6 ميليون مس��كن 
بالاستفاده و كم اس��تفاده از بازار ش��ناور خريد 
و فروش و اجاره مس��كن خارج ش��ده است، اين 
رويداد صرف��اً با ابزار مالياتي قابل اصالح اس��ت، 
زيرا بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي به اين 
مهم باور دارند كه با تبديل ريال به زمين و ملك 
مي توان از مزاياي بي نظير جهش نجومي قيمت 
مسكن بهره برداري كرد. البته امروز مي بينيم كه 
بسياري از بانك ها و شركت ها بخشي از سرمايه 
و دارايي خود را به دپوي زمين و س��اختمان در 
ترازنامه ه��اي خود اختصاص داده ان��د و دولت و 
مجلس به جاي آنكه اين بانك ها را جريمه كنند 
به آنها مجوز ثروتمند تر شدن از محل دپوي زمين 
و ساختمان هم مي دهند. براي اثبات اين مهم جا 

دارد ببينيم كدام يك از بانك ه��ا در دولت های 
يازدهم و دوازدهم از محل تجديد ارزيابي دارايي ها 

بر سرمايه هاي خود افزوده اند. 
    مشاوران امالك: مالك خانه های خالی 

بانك ها هستند
در ش��رايطي كه چندي پيش حسام عقبايي يكي 
از مس��ئوالن اتحاديه مش��اوره امالك به صراحت 
عنوان داشت كه بخشي از خانه هاي خالي از سكنه 
متعلق به بانك ها و مجموعه هاي اقتصادي است، 
روز گذش��ته محمود محمودزاده معاون مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرس��ازي در مصاحبه با 
شبكه خبر گفت: كليد هزار واحد مسكوني در اختيار 
يك بانك است. گفتني است اگر سياهه دارايي هاي 
بانك ها را بررس��ي كنيم، مي بيينم كه بسياري از 
آنها كلي دارايي  زمين و س��اختمان دارند. جالب 
آنكه چند سال پيش معاون وزير اقتصاد مدعي شد 
بانك ها بايد شعبه هاي خود را از محدوده 2۳هزار 
شعبه به محدوده ۱۱هزار شعبه برسانند كه امروز 
نه تنها اين اتفاق نيفتاده است بلكه بانك ها به دليل 
دپوي كلي زمين و ساختمان در ترازنامه هاي خود با 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي 

غيرمنقول خود در واقع تشويق مي شوند. 
معاون مس��كن وزير راه و شهرس��ازي گفت: از 
2ميليون و 5۰۰هزار خانه خالي كش��ور، حدود 

5۰۰ هزار خانه خالي سهم تهران است. 

معاون مسكن وزير راه و شهرس��ازي اضافه كرد: ما 
با حفظ احترام به مالكيت خصوص��ي و حقوقي، به 
دنبال اين هستيم از اين واحد ها براي ساماندهي بازار 
استفاده شود. وي گفت: بر اساس آناليزها افراد حقيقي 
نيز وجود دارند كه هر يك حدود 2۰۰واحد مسكوني 
در ش��هر تهران دارند. محمودزاده گف��ت: گر چه از 
طرفي، تشويق به س��رمايه گذاري در بخش مسكن 
داريم، اما هدف اين اس��ت كه اين واحد ها وارد بازار 
شوند و ما مانع مالكيت نخواهيم شد، اما درخواست ما 
از مالكان اين است كه واحد هاي مسكوني را در بازار 

براي خريد و فروش و اجاره ارائه كنند. 
وي افزود: پيشنهادي مطرح كرديم تا كساني كه 
داراي واحد هاي مس��كوني خالي هستند اگر تا 
پايان سال جاري واحد ها را وارد بازار كنند، يعني 
بفروش��ند يا اجاره بدهند، بتوانند از مشوق هاي 

مالياتي استفاده كنند. 
محمودزاده اضافه كرد: اين تعداد واحد مسكوني خالي، 
بر اساس آخرين سرشماري در سال ۹5 به دست آمده 
است كه بر اس��اس قانون، از س��ال ۹۴ بايد مشمول 
ماليات مي شدند، اما چون س��امانه امالك و اسكان 
كش��ور راه اندازي نش��ده بود و امكان شناسايي اين 
خانه ها وجود نداشت، ماليات آنها تا االن وصول نشده 
است. وي گفت: با توجه به راه اندازي سامانه و شناخت 
واحد هاي خال��ي در حال حاضر، از س��الي كه قانون 
تصويب شد، اين خانه ها مش��مول ماليات مي شوند. 
آقاي محمودزاده با اشاره به اينكه از امكانات و خدمات 
عمومي براي ساخت مسكن استفاده مي شود، افزود: 
يكسري سرمايه گذاري عمومي و اجتماعي از جمله 
شبكه راه، آب، برق، تأسيس��ات زيربنايي، مدرسه و 
بيمارستان با اس��تفاده از هزينه هاي عمومي ساخته 
مي شود و اگر خانه هايي كه با اين امكانات می سازند 
وارد چرخه استفاده نشود، مجبوريم دائماً به توسعه 
ش��هر ها يا ايجاد ش��هر ها بپردازيم و دوباره از منابع 

عمومي مردم استفاده كنيم. 
وي گفت: ابزار ماليات به عنوان نظم دهنده بازار 
است كه بخش��ي از آن تش��ويقي و بخش ديگر 
بازدارنده اس��ت تا اين س��رمايه بتواند در اختيار 
متقاضيان اصلي قرار گيرد. معاون مس��كن وزير 
راه و شهرسازي ادامه داد: با اعمال قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي، درصد مالياتي كه بايد پرداخت 
كنند به مالكان اجازه نمي دهد و صرفه اقتصادي 

ندارد تا اين واحد ها را خالي نگه دارند. 
    ارسال پيامك به مالكان خانه های خالی

وي گفت: به زودي براي مالكان خانه هاي خالي 
پيامك ارسال مي شود تا وضعيت شفاف تري در 
بازار داشته باش��يم. محمود محمودزاده معاون 
مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي در 
مصاحبه با رسانه ملي گفت كه كليد  هزار واحد 
مسكوني در گاوصندوق يك بانك است، بخشي 
از سهام اين بانك در اختيار دولت و بخشي هم در 

اختيار بخش خصوصي است.

آياسودهاينجوميبورس
درتشديدتورمنقشدارد؟!

اگر چه بازار سرمايه مدتي است كه فاز اصالح به خود گرفته است اما از 
سال ۹8 تا كنون آنقدر شتاب تندي به خود گرفته كه اين اصالح ها اصاًل 
به چش��م نمي آيد. ميانگين ارزش بازار بورس و فرابورس از ابتداي سال 
۹8 تاكنون از مرز ۹۰۰هزار ميليارد تومان به محدوده ۹هزارهزار ميليارد 
تومان رسيده است و اين در حالي است كه گفته مي شود در بازه زماني 
فوق صرفاً ۱۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بازار سرمايه شده، 
نقدينگي فوق معادل يك پنجم حجم پول در اقتصاد ايران است. تورم در 
بازار سرمايه طي دو سال اخير به شكل بي سابقه اي جهش يافته است. 
اين بازار كه عموم محصوالت مالي اش به سهام كمتر از هزار شركت تعلق 
دارد از سال ۹8 تا كنون ارزشش از محدوده ۹۰۰هزار ميليارد تومان به 
۹هزارهزار ميليارد تومان رسيده است، يعني 8هزارو۱۰۰هزار ميليارد 
تومان رشد تنها در ۱6ماه، نكته جالب اين است كه كل حجم نقدينگي 
در اقتصاد ايران 2هزارو6۰۰هزار ميليارد تومان مي باشد كه سهم پول از 

نقدينگي فوق 5۰۰هزار ميليارد تومان است. 
بازار س��رمايه طي ۱6ماه اخير در ميان بازارهاي رقيب يكه تازي كرده 
اس��ت، به طوري كه گفته مي ش��ود نرخ بهره ديگ��ر در بانك تعيين 
نمي شود بلكه اين بازار سرمايه است كه مهار نرخ بهره در اقتصاد ايران 
را به دست گرفته است. بازار فوق تنها بازاري است كه در اقتصاد ايران 
فرصت رشد 5درصد در روز را داراس��ت.در عين حال در برخي مواقع 
نيز محدوديتي براي رشد قيمت س��هام وجود ندارد كه همين ويژگي 
به رشد بازار منتج شده است. كارشناسان اقتصادي كم عمق بودن بازار 
سرمايه و رشد ش��ديد حجم نقدينگي و كنترل بهاي ارز و طال و ركود 
در بازار مسكن را يكي از داليل هدايت نقدينگي به بازار سرمايه عنوان 
مي كنند. در اين ميان كم عمق بودن بازار سرمايه بدان معني است كه 
به واس��طه ورود نقدينگي ۱۰۰هزار ميليارد توماني به بازار سرمايه از 
سال ۹8 تاكنون، ارزش بازار فوق از محدوده ۹۰۰هزار ميليارد تومان به 

محدوده ۹هزارهزار ميليارد تومان رسيده است. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند سياستگذار پولي معتقد بود كه با افزايش 
حجم پول و هدايت آن به بازار سرمايه مي توان تورم ناشي از رشد مقداري 
پول را كنترل كرد، از اين رو در زمان رئيس كل بانك مركزي كنوني حجم 
پول از محدوده 2۰۰هزار ميليارد تومان با ۱5۰ درصد رشد به محدوده 
5۰۰هزار ميليارد تومان رسيده است كه مطالعات نشان مي دهد از سال 
۹8 تاكنون در حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان وارد بازار سرمايه شده و اين 
پول 8هزارو۱۰۰هزار ميليارد تومان بر ارزش بازار سرمايه افزوده است. در 
اين ميان از آنجايي كه بازار سرمايه ايران بازاري كوچك و كم عمق بوده و 
متناسب با ورود نقدينگي به بازار سهام عرضه انجام نشده و نقدينگي جديد 
عموماً به رشد قيمت سهام شركت هاي موجود در بازار منتج شده، بدين 

ترتيب نقدينگي در بازار سرمايه دچار جهش ژنتيك شده است. 
برخي از منتقدان به رشد بازار س��رمايه مي گويند وقتي قيمت سهام 
شركت ها باال مي رود در حقيقت ارزش دارايي سهامداران جهش مي يابد 
و اين مي تواند در صورت فروش سهام و خروج نقدينگي از بازار سرمايه 
به مقصد ساير بازارها تورم شديدي را پديد آورد و در مقابل عده اي ديگر 
از كارشناسان اقتصادي معتقدند، اگر شخصي بخواهد سهامش را در 
بازار سرمايه بفروشد، بايد نقدينگي ديگر از اين سهام را خريداري كند، 
از اين رو رشد قيمت سهام خطري براي تشديد تورم به شمار نمي آيد. 
از آنجايي كه وقايع و رويدادهاي بازار هاي مالي اعم از پولي، س��رمايه، 
بيمه حتي چندان براي برخي از كارشناسان هم روشن نيست، جا دارد 
مراكز پژوهشي و مطالعاتي روي اين موضوع كار كنند كه آيا رشد صدها 
درصدي قيمت سهام در يك بازار سرمايه كم عمق همانند بورس ايران 

مي تواند خطري براي متغير تورم به شمار آيد يا خير؟
هم اكنون حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در محدوده 265۰هزار ميليارد 
تومان به س��ر مي برد و ارزش بازار بورس در حدود 7هزارهزار ميليارد 
تومان و ارزش فراب��ورس 2هزارهزار ميليارد تومان ارزيابي مي ش��ود. 
)گفتني است هر يك از بازارهاي بورس و فرابورس در ۱6ماه اخير رشد 
۱۰برابري در ارزش را تجربه كرده اند(، اين در حالي اس��ت كه مجموع 
دارايي هاي سيستم بانكي نيز بر اساس داده هاي منتهي به خرداد ماه 

سال ۹۹ حدود 5هزارو6۳۰هزارهزار ميليارد تومان مي باشد.

   گزارش  یک

كاهش1۳هزارو799واحديشاخص
بورستهران

 ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
دي�روز ب�ا عقب نش�يني 1۳ ه�زار و 7۹۹ واح�د روب�ه رو ش�د. 
به گزارش فارس، شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه هفته قبل 
مرتباً در روند افزايش��ي قرار داش��ت، اين هفته روند اصالح در پيش 
گرفته و ديروز هم با كاهش ۱۳ هزار و 7۹۹ واحد ش��اخص كل به رقم 
يك ميليون و ۹۳2 هزار و 286 واحد رس��يد. همچنين شاخص كل با 
معيار هم وزن ديروز با كاهش ۴ هزار و 6۹ واحد به رقم 5۰2 هزار و ۹78 
واحد رسيد. ديروز معامله گران در بورس تهران بيش از ۱۳/۱ميليارد 
س��هام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب 2/۴ميليون نوبت معامله و به 

ارزش 2۱ هزار و ۴۹۴ ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
اگر ارزش معامالت فرابورس را           كه به بيش از 5 هزار و52۴ ميليارد تومان 
رسيد هم در نظر بگيريم، يعني ديروز معامله گران در بورس اوراق بهادار 

و فرابورس حدود 27 هزار ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
    روند يك ساله شاخص بورس تهران

بنابراين مديران شركت هاي بورسي و فرابورسي بايد از اين فرصت استفاده 
كنند و با انتشار اوراق مالي يا سهام جديد و افزايش شناوري سهام خود و نيز 
با عرضه هاي اوليه نسبت به جمع آوري اين نقدينگي قابل توجه و تزريق آن 
به خط توليد اقدام نمايند. كارشناسان همچنين با توجه به اقبال مردم به 
سرمايه گذاري در بورس، به تازه واردان توصيه مي كنند، اوالً از پس اندازهاي 
خود در بورس س��رمايه گذاري كنند، ثانياً روش غيرمستقيم سهامداري 
يعني خريد سهام شركت هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي با درآمد ثابت 
را انتخاب كنند يا س��اير صندوق هاي بورس��ي و همچنين با خريد سهام 
عرضه اوليه و خريد سهام شركت هاي دولتي و اي تي اف هايي كه دولت ارائه 

مي كند، در اين بازار حضور پيدا كنند تا از ريسك بازار در امان باشند. 
همچنين سهام عدالت كه تاكنون ۳۰درصد آن قابل فروش است، سهام 
ارزنده اي اس��ت كه اكثر كارشناس��ان توصيه مي كنند دارندگان سهام 
عدالت به جاي فروش س��هام ارزنده خود از عايدي آن اس��تفاده كنند 
و س��هام خود را           به عنوان وثيقه براي گرفتن وام هاي بانكي اس��تفاده و 
حتي االمكان از فروش س��هام ارزنده خود خودداري كنند. با نگاهي به 
بازار درمي يابيم عمده شاخص هاي بورس ديروز كاهشي بوده به گونه اي 
كه شاخص كل بورس و شاخص قيمت با معيار وزني � ارزشي هر كدام 
به تنهايي ۰/7درصد كاهش يافته است. همچنين شاخص كل بورس با 
معيار هم وزن و شاخص قيمت با معيار هموزن هر كدام ۰/8درصد كاهش 
يافتند. شاخص آزاد شناور ۰/8۱درصد كاهش يافته، شاخص بازار اول 
بورس ۰/۹7درصد و شاخص بازار دوم بورس ۰/27درصد كاهش يافت. 
 نمادهاي ايران خودرو و شستا بيش��ترين اثر افزايشي در شاخص كل 
بورس تهران را           داش��تند و نمادهاي پتروش��يمي خليج فارس، فوالد 
مباركه، ملي مس، گل گهر و س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تأمين بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس را           داشتند. ديروز همچنين 
در فرابورس ايران شاخص كل در پايان معامالت 2۱۳واحد افت كرده و 
 به رقم ۱۹ هزار و 8۹8 واحد رسيد. معامله گران در فرابورس ايران بيش از
 2/7ميليارد س��هام، حق تقدم و اوراق مالي در قال��ب 6۹2 هزار نوبت 

معامله و به ارزش 5 هزار و 52۴ ميليارد تومان داد و ستد كردند.
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نشانه ناتواني اياالت متحده

كيهان در سرمقاله خود به قلم  محمد ايماني 
نوشت: اقدام  تروريس��تي در آسمان امن يك 
كش��ور ديگر و مزاحم��ت ب��راي هواپيماي 
مسافربري، سند انكارناپذير درماندگي است، نه اقتدار. تحركات ايذايي 
اينچنيني، هيچ عايدي براي مرتكبان ندارد، جز اينكه مشت شان را باز 
مي كند و نشان مي دهد فاقد گزينه معتبر هستند؛ رژيمي  كه زماني جزو 
تهديدهاي رعب آورش، عبارت »همه گزينه ها روي ميز است« بود و با 
كنايه، حريف را از ميدان به در مي كرد، حاال كارش به  جايي رسيده كه 
براي هواپيماي مسافربري ايجاد مزاحمت مي كند! چنين رفتاري، فاقد 
كمترين ارزش نظامي يا راهبردي است... بگذاريد ابزار قضاوتي روشن را 
در قالب چند پرسش ارائه كنيم. آيا مثاًل بعد از  ترور سردار سليماني، اوالً 
تعداد حمالت به نيروها و مراكز امريكايي و تلفات و خسارات ناشي از آن 
كمتر شد يا بيشتر؟ قطعاً بيشتر و چند برابر شده است. از غزني تا ديوانيه 
و بغداد و... هفته اي نيست كه يك پايگاه و كاروان نظامي يا هواپيماي 
امريكايي مورد هدف قرار نگيرد، ثانياً اگر امريكايي ها نظرسنجي بكنند، 
تصور مي كنند پس از ضربه اي كه در عين االسد متحمل شدند، در انظار 
جهاني پُرابهت تر شدند يا ابهت شان فرو ريخت؟ همين پرسش را مي توان 
درباره جنگ صهيونيست ها با مقاومت لبنان و فلسطين پرسيد كه آيا دو 
جنگ 2005 و 2006، به نفع بازدارندگي اسرائيل بود يا تصوير قدرت 

پوشالي ساخته شده در طول چند دهه را نابود كرد؟
........................................................................................................................

 پيرامون جمعيت امام علي
 و رئيس بازداشتي آن

روزنامه وط��ن امروز در يادداش��تي 
نوش��ت: از زلزله غرب كشور تا سيل 
اس��تان هاي ش��مالي، فيلم هايي به 
شبكه هاي ماهواره اي مي رسيد كه غير از سياه نمايي و وارونه نشان دادن 
واقعيت، هيچ هدف ديگري نداش��ت! اما وقتي اين اظهارات و فيلم ها 
بررسي مي شد همه به يك اسم مي رسيد: جمعيت امام علي. هر چند 
آن زمان اين جمعيت منكر اين قضيه بود اما پس از بازداشت شارمين، 
همين شبكه ها تمام قد به حمايت از او و انتقاد از بازداشتش پرداختند. 
بعد از بازداشت شارمين ميمندي نژاد با انتشار فيلم هاي جلسات مديران 
اين مؤسسه زواياي ديگري از فعاليت پنهان مديران اين شبكه مشخص 
ش��د، از توهين به ائمه اطهار)ع( تا زير س��ؤال بردن مراسم عزاداري 

سيدالشهدا)ع( يا حتي انكار نبوت!
موضوع فقط به توهين به مقدسات ختم نمي شود، جمعيتي كه يكي 
از اصول شبكه س��ازي اش خانم ها بوده اند و با شعار تساوي زن و مرد و 
همچنين ادعاي پيشرفت در اين سازمان خيريه از بين جوانان يارگيري 
مي كرد دچار انحرافات ديگري هم بود. بعد از بازداشت شارمين، برخي 
اعضاي جدا شده از اين جمعيت در رس��انه ها دست به افشاگري عليه 
حلقه فساد و نفاق در آن زدند. مدتي قبل حتي يكي از اعضاي جداشده 
از جمعيت، از آزار جسمي و جنس��ي خود در جمعيت پرده برداشت، 
البته اين همه ماجرا نيست و بس��ياري از جداشدگان از اين جمعيت، 
اعتراض هاي فراواني را نسبت به دخالت هاي شارمين ميمندي نژاد در 

زندگي هاي شخصي خود مطرح كرده اند. 
........................................................................................................................

مقابله به مثل يا راهكار حقوقي؟
روزنامه آرمان در يادداش��تي نوش��ت: اتخاذ 
رويكرد حقوقي بهتر از رويكرد نظامي است كه 
به نظر مي رس��د در اين مقطع منجر به پديد 
آمدن مشكالت جديدي براي ايران شود. مسئله حقوقي ماجرا از طريق 
سازمان ملل و ايكائو قابل پيگيري است ولو به نتيجه موردنظر نرسيم 
ولي از نظر فضاس��ازي و اينكه براي امريكا بازدارندگي ايجاد كند كه 
تكرار نكند، بهتر است تا به س��مت اقدام متقابل برويم. با اينكه اقدام 
متقابل براي ايران امكانپذير اس��ت ولي ريسك را باال مي برد و در اين 
ش��رايط مديريت كردن مراحل بع��دي كار دش��وارتر خواهد بود. در 
حقيقت گرهي را كه با دست باز مي شود با دندان باز نمي كنند. در اين 
مقطع ايران با اقدامات حقوقي شكايت خود را دنبال كند تا براساس 
رويه بين الملل��ي كه در صورت تكرار، حق اقدام متقابل براي ش��اكي 

وجود دارد، بتواند وارد آن مرحله شود. 
........................................................................................................................

پاسداري ساختارمند از حقوق عامه
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: آنچه روز 
گذش��ته به نقل از رئيس قوه قضاييه اعالم شد، 
هرچند ماي��ه اميدواري و ادامه راهي اس��ت كه 
باعث جلب اعتماد مردم به دستگاه قضايي به عنوان قوه محافظ حقوق 
عمومي و عامه شده اس��ت اما نبايد از نظر دور داش��ت كه اين قبيل 
موضوعات بايد به صورت يك فرايند، تداوم و استمرار داشته باشد. ورود 
قاطع دستگاه قضا به برخورد چكش��ي با حيف و ميل كنندگان حقوق 
مردم و بيت المال، از مطالبات قديمي جامعه از پاسبان حقوق عمومي 
است. نكته قابل توجه اين است كه پاس��داري از اين حقوق و رعايت 
حدود و ثغور بيت المال به صرف برخوردهاي شخصي و فردي تداوم 
نخواهد داشت. اين امور براي آنكه در طول زمان جاري شده و تبديل 
به يك فرايند مستمر شوند و با رفت و آمد يك مسئول و رئيس قوه تغيير 
نكنند، بايد از مطالبه صرف يك فرد )رئيس قوه( تبديل به س��اختار 
شوند؛ ساختارهايي كه هر فرد و مسئولي در دل آنها ملزم به پيگيري 
قانوني با حيف و ميل كنندگان بيت المال باشد و در جايگاه مدافع حقوق 
جامعه، نقش يك برج مراقبت و فانوس عدالت را بازي كند. ساختارهاي 
فعلي دس��تگاه قضا تحمل و ظرفيت چنين اقدامات جس��ورانه اي را 
ندارن��د. از اين جه��ت تدبير و مش��اوره با اه��ل فن ب��راي پي ريزي 
ساختارهاي جديد ضروري به نظر مي رسد. اينگونه اگر شد، قوه عريض 
و طويل قضاي��ي تبديل به س��اختاري روان و چابك خواهد ش��د كه 
متناسب با اقتضائات و امكانات روز تغيير ش��كل داده و از مطالبات و 

نيازهاي عمومي عقب نخواهد ماند، به اميد آن روز!
........................................................................................................................

خانه داران غيرعادي و حقوقي!
آفتاب يزد در بخشي از گزارش خود در مورد 
بازار مسكن نوشت: چرا خانه ها خالي مي ماند 
چه كس��اني آن را خالي نگ��ه مي دارند؟ به 
اعتقاد صاحبنظران افراد عادي خانه خود را خالي نگه نمي دارند و جز 
معدود مواردي كه ممكن است بعضي افراد دو تا سه آپارتمان يا حتي 
بيشتر داشته باشند كه اجاره داده اند كسي سرمايه خود را بدون استفاده 
نگه نمي دارد. ب��ه اعتقاد اين طي��ف از صاحبنظران بخ��ش زيادي از 
2/5ميليون خانه خالي در كش��ور متعل��ق به ارگان ها، س��ازمان ها و 
بانك هاست كه قانون بايد بدون اغماض براي آنها نيز اجرا شود. حال كه 
بازار مسكن كساد است و مشتري توان خريد ندارد كار به جايي رسيده 
كه نه داد و فغان بي خانمان ها بلكه مشاورين امالك هم درآمده؛ چراكه 
ديگر جيب مردم كاماًل خالي شده و تواني براي خريد و فروش و حتي 

اجاره در تهران و شهرها را ندارند!
اما وقتي روز گذش��ته محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با مهر تلويحا بر ادعاهاي شنيده شده 
در مورد تملك بانك ها بر خانه هاي خالي صحه گذاشت، مي شد حدس 
زد كه بانك ها هم به چشم س��رمايه به ملك و ساختمان نگاه كرده اند 
و با اين حس��اب حرجي به مردم عادي كه مسكن را كاالي سرمايه اي 

مي بينند وارد نبوده و نيست.

88498443سرويس  سياسي

در مراسم معرفي رئيس جديد ديوان محاسبات عنوان شد 

قاليباف: نبايد مشكالت را به هم پاس دهيم
بذرپاش: به دنبال كار سياسي در ديوان نيستيم

ديوان محاسبات شايد جدي ترين نهاد نظارتي 
روي بودجه عمومي كشور باش�د؛ نهادي كه 
مي تواند هر ك�دام از دس�تگاه هايي را كه به 
نحوي از بودجه دولتي استفاده می كنند، مورد 
نظارت قرار دهد. ش�ايد اف�كار عمومي براي 
اولين ب�ار در ماج�راي كس�ري چندميليارد 
دالري فروش بنزين در گزارش تفريغ بودجه 
دوران احمدي نژاد بود كه با اين مسئله آشنا 
ش�د و بعدها در ماجراي حقوق هاي نجومي و 
همچنين دالرهاي گمشده تكرار شد، از همين 
رو ش�ايد انتصاب رئيس ديوان محاس�بات و 
جانشين آن با حساسيت بيشتري دنبال شد 
و در فضاي مجازي واكنش هاي جدي نسبت 
به سوابق گزينه هاي پيشنهادي به وجود آمد. 
به طور حتم در س�ال آخر دولت و حساس تر 
شدن عملكرد دولت، جايگاه ديوان محاسبات 
به عنوان خ�ط اول نظارتي بر دس�تگاه هاي 
اجرايي مهم تر و ش�ايد سرنوشت س�از تر از 
قبل باشد. تحول در نحوه گزارش دهي ديوان 
محاس�بات و همچنين نظارت جدي بر نحوه 
هزينه كرد دس�تگاه هاي دولت�ي به خصوص 
شركت ها مهم ترين انتظاراتي است كه توسط 
صاحبنظران در خصوص كار ديوان محاسبات 
در مجل�س يازده�م مط�رح ش�ده اس�ت. 
محمدباق��ر قاليب��اف رئي��س مجلس ش��وراي 
اسالمي در اين مراسم با اشاره به تحوالت جدي 
در حوزه هاي جدي مرتبط با قانونگذاري و تقنين 
اظهار داش��ت: در محيط هاي كاري كه داشتم، 
رويه اين بوده كه فقط در جلسات توديع و معارفه 
بياييم و برويم، اما اين جلسه اول و آخر ما نخواهد 
بود و حتماً مرتب و متناوب به ديوان خواهيم آمد 
و حرف هاي شما را خواهيم شنيد كه با كمك هم 
رسالتي كه قوه مقننه به عهده دارد، انجام دهيم. 
وي افزود: از آقاي عادل آذر كه از مديران كارآمد 
ماست، تش��كر مي كنم. براي آقاي بذرپاش نيز 
آرزوي موفقيت دارم. وي ب��ا بيان اينكه مجلس 
يازدهم در يك ش��رايط س��خت ش��كل گرفت، 
تصريح كرد: مردم ش��ريف ايران سختي هايي را 
تحمل مي كنند و اين تحمل از نجابت مردم است 
و آنان براي كشور و انقالب اين سختي ها را تحمل 

مي كنند اما توقعاتي از يكايك  ما دارند. 
   نبايد مشكالت را به هم پاس دهيم 

قاليباف ب��ا تأكيد بر اينكه نبايد مش��كالت را به 
هم پاس دهي��م، تصريح كرد: م��ردم،  مجموعه 

حاكميت و نظام را يكپارچه مي بينند. اين سخن 
را كه وظيفه من نيست از ما نمي پذيرند. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه 
مردم مجموعه كارگزاران نظام را يكي مي بينند، 
گفت: مس��ئوالن در جمه��وري اس��المي بايد 
يكپارچه براي حل مشكالت مردم تالش كنند 

و مردم غير از اين را از ما نمي پذيرند. 
قاليباف با بيان اينكه مجلس يازدهم يك مجلس 
انقالبي اس��ت، اظهار داش��ت: مردم از مجلس 
يازده��م انتظار و امي��د دارند و ما باي��د از مردم 
گره گش��ايي كنيم و اين را به ادبيات كاري خود 
اضافه كنيم. وي خطاب به مهرداد بذرپاش رئيس 
جديد ديوان محاسبات كل كشور گفت: از امروز 
عمل شما در پيشگاه خداوند و پيش روي مردم 
قرار خواهد گرفت و بر اساس عمل شما قضاوت 
خواهند كرد و ش��ما هم در عمل ثابت كنيد كه 

فرزند گام دوم انقالب هستيد. 
رئي��س مجلس ش��وراي اس��المي ب��ه فرآيند 
انتخ��اب رئيس دي��وان محاس��بات در مجلس 
شوراي اسالمي اشاره و تأكيد كرد: من به عنوان 
خدمتگزار نمايندگان در مجلس مكلف هستم از 
قانون دفاع و مو به مو قانون را پيش ببرم. فرآيند 
انتخاب رئيس ديوان بر اساس قانون پيش رفت. 

    رقابت جدي و مؤمنانه رخ داد 
قاليباف ادامه داد: م��ا داراي آيين نامه داخلي و 
كميسيون تخصصي برنامه و بودجه هستيم و آنان 
انتخاب مي كنند و اين بار استثنائاً تعداد افرادي 
كه نامزد بودند نس��بت به دوران گذشته بيشتر 
بوده و رقابت جدي و مؤمنانه اي در كميس��يون 
اتفاق افتاد و كميس��يون توانست چهار نفر را به 
مجلس معرفي كند و اين بزرگواران در يك رقابت 

جدي و مؤمنانه و منصفانه شركت كردند. 
نماين��ده اول م��ردم تهران در مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: حتماً بس��تر رقابت ناصواب هم 
وجود داش��ته اس��ت، اما انصاف��اً رقابت جدي، 
منصفانه و ايثارگرانه اي هم براي رياس��ت و هم 

براي دادستاني ديوان محاسبات رخ داد. 
وي تأكيد كرد كه به عنوان رئيس مجلس شوراي 
اسالمي وظيفه دارد انتخاب مجلس را پاس بدارد 
و از انتخاب وكالي ملت در مجلس حمايت كند. 
قاليباف گف��ت: ان ش��اءاهلل اين دو ب��رادر با كار 
و تالشش��ان بر انتخاب صحي��ح مجلس صحه 
بگذارند. رئيس مجلس شوراي اسالمي با تأكيد 
بر اينكه ما در اجرا دخالتي نداريم، تصريح كرد: 

اگر نگاهي به وظايف قانوني و ابزار خود )مجلس( 
صورت دهيم، مي بينيم كه ديوان محاس��بات و 
هيئت تطبيق قوانين، طرح س��ؤال و استيضاح 
ابزارهايي هستند كه در اختيار مجلس قرار دارند 
و بايد از همه اين ابزارها اس��تفاده كرد. قاليباف 
تأكيد ك��رد: نظارت ديوان محاس��بات اثرگذار، 
عملگرا، دقي��ق، منصفانه، مداوم، هميش��گي، 
بازدارنده و كارآمدساز خواهد بود و تالش مضاعف 
و ايثارگرانه كنيد و بنده و همه مجلس را در كنار 
خ��ود ببينيد. وي ب��ا بيان اينكه ريش��ه، علت و 
علل مش��كالت اقتصادي قصور در بحث كسري 
بودجه است، افزود: كسري بودجه از كجا اتفاق 
مي افتد؟ عدم اصالح ساختار بودجه و اين مطالبه 
مقام معظم رهبري است، اما امروز بيش از 20ماه 
از اين موضوع مي گذرد كه متأسفانه گامي در اين 
راستا برداشته نشده است. رئيس مجلس شوراي 
اس��المي در پايان گفت: ديوان محاسبات مركز 
پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه اگر كنار هم 
قرار بگيرند بايد اصالح ساختار بودجه را صورت 

دهند و اين اولويت اول ماست. 
    در ديوان كار سياسي نمي كنيم 

مهرداد بذرپاش رئيس ديوان محاس��بات كشور 
در مراسم معارفه خود به عنوان رئيس اين ديوان، 
اظهار داشت: ديوان نهادي است كه از ابتدا براي 
نظارت ملت بر وضع مالي كش��ور به وجود آمده 
اس��ت. وي افزود: از ديوان حسابرسی اثربخش 

توقع مي رود كه طبيعتاً اين در سايه حسابرسي 
عملكرد است. رئيس ديوان محاسبات كل كشور 
تصريح كرد: تا دولت بودجه ريزي عملياتي را آغاز 
نكند، ديوان هم نمي تواند حسابرسي عملكرد را 
به نحو احسن انجام دهد، البته با ميانبرهايي در 
كوتاه ترين زمان ممكن اين كار را خواهيم كرد. 

بذرپاش اظهار داش��ت: ديوان محاس��بات كار 
نكردن ها را هم بايد محاس��به كن��د، اين يعني 
حسابرسي عملكرد و عدم النفع ناشي از تصميم 
نگرفتن  را محاس��به خواهيم ك��رد، اين احتكار 
قدرت به ان��دازه احتكار كاال باي��د مورد توجه و 

حسابرسي قرار گيرد. 
وي تأكيد ك��رد: پاس��داري از بيت الم��ال را به 

سختگيرانه ترين سطح خود خواهيم رساند. 
 بذرپاش گفت: در دوران تحريم ها و براي عبور از 
آن، روش هاي درست را با مديران مطرح مي كنيم 
تا تصميم بگيرند و نترس��ند. وي اظهار داشت: 
ديوان را ان ش��اءاهلل به خ��ط مي كنيم و اين يك 
سياس��ت قطعي خواهد بود، از اطالعات توأمان 
توليدش��ده در بخش هاي ديگر كشور استفاده 
خواهيم كرد. رئيس ديوان محاسبات كل كشور 
تأكيد كرد: بايد نهضت قيمت تمام ش��ده كاال و 
خدمات را در ديوان دنبال كنيم تا مردم را هر چه 

بيشتر از مديريت متنفع نماييم. 
وي ب��ا بيان اينكه نظ��ارت مردمي را گس��ترده 
خواهيم كرد، گفت: قطعاً توس��عه  دايره نظارت 
ديوان را به جد دنبال خواهيم كرد، تعريف مضيق 

از بيت المال چاره كار نيست. 
بذرپاش با تأكيد بر اينكه س��اختار و تشكيالت 
ديوان را به روزرس��اني مي كنيم، اظهار داشت: 
گزارش تفريغ بودجه كه مهم ترين سند نظارت 
مالي كش��ور اس��ت، بايد تغييرات جدي بكند. 
بسياري از پرونده هايي كه تشكيل مي شود، ناشي 
از همين تأخير اس��ت. رئيس ديوان محاسبات 
گفت: با ديوان كار سياس��ي نخواهيم كرد. با ما 
برخورد سياسي شد ولي با كسي سياسي برخورد 
نمي كنيم. وي افزود: كلكسيوني از تهمت را به ما 
وارد كردند كه از همه  آنها گذشتم. پاسخ ما، كار 
بيشتر براي مردم و نظارت دقيق تر بر بيت المال 

كشور است
    بازگشت 41ميليارد و 671ميليون تومان 

به خزانه
همچنين عادل آذر رئيس سابق ديوان محاسبات 
در مراسم توديع و معارفه رؤساي قديم و جديد 
اين ديوان، گفت: تدوين س��ندي را در سال 95 
آغاز و طي يك سال با شيوه اي كه داشتيم، آماده 
كرديم. وي افزود: اين سند از سال 96 تنظيم شد 
و براي دو دوره بود كه بيش��تر براي حسابرسي 
عملكرد بود كه بايد در كش��ور مستقر شود كه 
مي تواند تمام تجربه بشري در ماليه عمومي را در 

كشور پياده كند. 
رئيس سابق ديوان محاس��بات با بيان اينكه 
با س��اماندهي فرآين��د رس��يدگي در ديوان 
محاسبات از طريق اصالح آيين نامه، رسيدگي 
و اجراي آن عالوه بر افزايش سرعت رسيدگي 
در هيئت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر 
افزاي��ش صددرص��دي تهي��ه آراي هيئ��ت 
مستش��اري توس��ط محكم��ه تجديدنظر در 
سال هاي95 تا 98 را شاهد بوديم، گفت: اين 
كيفيت آراي صادره توسط هيئت مستشاري 

را نشان مي دهد. 
آذر ادامه داد: تعامل با مجلس افزايش يافته بود و 
گزارشات متعددي در صحن علني به نمايندگان 
ارائه شد كه هفت مورد علني و سه مورد غيرعلني 
ب��ود. وي تأكيد ك��رد: از س��ال هاي 95 تا 98 با 
اقدامات پيش��گيرانه 41ميليارد و 671ميليون 
تومان و ناش��ي از اقدامات رسيدگي 7ميليارد و 
950ميليون تومان به خزانه و حس��اب ها واريز 
شده است، براي پيشرفت كار ديوان محاسبات 
در سال هاي آينده بايد دولت الكترونيك را بيش 

از گذشته فعال كرد.

عضو هيئت رئيسه مجلس: 
امريكا از قدرت ايران در منطقه مستأصل است

قدرت ايران در جه�ان و منطقه 
باعث استيصال امريكايي ها شده  
اس�ت و قطعًا با پاس�خ س�خت و 
جدي ايران مواجه خواهند شد. 
روح اهلل متفك��رآزاد عض��و هيئت 
رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر، 
در واكنش به تجاوز امريكايي ها به 
هواپيماي مسافربري ماهان، گفت: 
اقدام امريكا در تعرض به هواپيماي 
مسافربري و افراد غيرنظامي مسبوق به سابقه است چراكه امريكايي ها 
در قبال غيرنظامي ها هيچ گونه تعهد اخالقي ندارند و ما بارها ش��اهد 
چنين حركاتي از سوي آنها بوده ايم. جمهوري اسالمي ايران به دنبال 
ايجاد ثبات در منطقه اس��ت و امريكايي ها بايد بدانند كه نمي توانند با 

اين اقدامات خود در منطقه ما تنش ايجاد كنند. 
وي تصريح كرد: اقتدار، ق��درت و نفوذ جمهوري اس��المي در دنيا رو به 
گسترش است، اين اقتدار يك امر مسجل براي همگان خواهد بود، امريكا 
با چنين حركاتي نمي تواند راه به جايي ببرد و قطعاً با پاسخ سخت و جدي 
ايران مواجه خواهد شد. امريكا و همپيمانانش بايد بدانند كه اين اقدامات 
آنان هزينه زا خواهد بود. متفكرآزاد با بيان اينك��ه اين اقدام امريكايي ها 
نشان دهنده استيصال آنان از قدرت جمهوري اسالمي ايران است، افزود: 
ارتباط گيري مستمر ايران با همس��ايگان، افزايش قدرت و نفوذ ايران در 
منطقه و تعامالت دوجانبه و چندجانبه كشورمان با همسايگان و شكل دهي 
قطب هاي جديد قدرت در دنيا باعث شده كه امريكايي ها مستأصل شوند 
و چنين اقداماتي انجام دهن��د اما بايد بدانند كه اي��ران از همه ابزارهاي 
ديپلماتيك و قانوني خود براي حفظ امنيت مردم كش��ورمان اس��تفاده 
مي كند. وي تأكيد كرد: از س��وي ديگر، امريكايي ها با چنين اقداماتي به 
دنبال آن هس��تند كه اذهان دنيا را از مسائل داخلي امريكا دور كنند و به 

نوعي اين تشنج آفريني ها مصرف داخلي و انتخاباتي براي آنان دارد. 
........................................................................................................................

رئيس كميسيون شوراها: 
توان بسيج عامل فزاينده جهش توليد است

براي تحقق شعار س�ال ۹۹ كه »جهش توليد« است بايد به ميزان 
بس�يار زيادي از توان بس�يج در سراس�ر كش�ور اس�تفاده كرد. 
محمدصالح جوكار رئيس كميس��يون ش��وراها و امور داخلي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با ميزان، اظهار كرد: براي تحقق شعار سال 
99 كه »جهش توليد« است بايد به ميزان بسيار زيادي از توان بسيج در 

سراسر كشور استفاده كرد. 
وي با بيان اينكه در صورت تدوين يك برنامه مدون و دقيق، نيروهاي 
بسيجي با تخصص هاي مختلف، مس��تعدترين نيروهاي انساني براي 
تحقق جهش توليد در كشور هس��تند، تأكيد كرد: برادران و خواهران 
بس��يجي پاي كار جهش توليد در كشور هس��تند. رئيس كميسيون 
شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اميدوار 
هستم دولت براي پياده س��ازي منويات مقام معظم رهبري در زمينه 

تحقق جهش توليد در كشور، حساب ويژه اي روي بسيج باز كند. 
........................................................................................................................

امير حاتمي: 
سامانه برج مراقبت كنترل سيار در اختيار 

تعداد محدودي از كشورهاي دنياست 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: سامانه برج مراقبت 
كنترل س�يار در اختيار تعداد محدودي از كش�ورهاي دنياست. 
 به گزارش فارس، امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
روز گذشته در مراس��م رونمايي از برج پرواز س��يار فرودگاهي توليد 
داخل، گفت: همانطور كه اعالم شد در سال جهش توليد در كنار كميت 
و كيفيت توليد، تنوع نيز بسيار مهم است؛ تنوع به آن معني است كه 
آنچه مورد نياز كشور است بايد در سال جهش توليد، توليد و در اختيار 
گذاشته شود. وي تأكيد كرد: سامانه برج مراقبت كنترل سيار هم يكي از 
نيازهاست كه در يك سال گذشته شركت فرودگاه هاي كشور اعالم نياز 
كرده و شركت صاايران با اتكا بر توانمندي هايي كه وجود دارد توانسته 
ظرف مدت يك سال اين ايده را با همكاري خود شركت فرودگاه ها به 
محصول با ارزشي تبديل كند. امير حاتمي تصريح كرد: در يك كشوري 
مثل جمهوري اس��المي ايران كه مرتباً با حوادث مختلف مثل سيل، 
آتش سوزي، زلزله و حوادث نظامي مواجه است، عملياتي بودن مستمر 
فرودگاه ها و استفاده از فرودگاه هاي موقت بسيار مهم است. اين سامانه 

اين امكان را به ما مي دهد تا پايداري عمليات هوايي را داشته باشيم. 
وي خاطر نشان كرد: در اين سامانه از تجهيزات و فناوري هاي پيشرفته 
الكترونيكي و ارتباطي استفاده شده كه منطبق با استانداردهاي بسيار 
باالي هوايي بين المللي است و اين امكان را فراهم مي كند كه در بخش 
نظامي و غيرنظام��ي فرودگاه هاي م��ا همواره بتوانند فعال باش��ند و 
عمليات را انجام دهند و به لحاظ علمي و فناوري يك دستاورد باارزش 
و در اختيار تعداد محدودي از كشورهاست و به لحاظ اقتصادي بسيار 
با ارزش اس��ت چراكه در واقع اين را با قيمت كمتر از يك سوم قيمت 
بين المللي و دنيا داريم تأمين مي كنيم. وزير دفاع با تأكيد بر اينكه اين 
س��امانه صرفه جويي ارزي قابل توجهي خواهد داشت، گفت: به تعداد 
سامانه هايي كه توليد مي شود و در اختيار قرار مي گيرد حداقل به ميزان 
2ميليون يورو صرفه جويي ارزي خواهد شد كه با توجه به تعداد قابل 

توجه مورد نياز مي تواند صرفه جويي ارزي مهمي را داشته باشد.
........................................................................................................................

 تنها راه نجات ايران بيرون انداختن 
طيف نفوذي از درون حاكميت است 

ناي�ب رئي�س اول مجلس خاطرنش�ان ك�رد: مس�ببان پذيرش 
قطعنام�ه 5۹۸ و آويزان ه�اي به امريكا و دلبس�تگان ب�ه اروپا و 
س�ينه چاكان برج�ام و دلواپس هاي حصر و س�لفي خفت بگيران 
هس�تند.  فرهن�گ  و  اقتص�اد  فعل�ي  وضعي�ت  مس�ببان 
به گزارش فارس، سيداميرحسين قاضي زاده هاش��مي نايب رئيس اول 
مجلس شوراي اسالمي طي يادداشتی با گراميداشت ياد شهداي عمليات 
مرصاد نوشت: حمله و آغاز عمليات نظامي سازمان منافقين در منطقه 
مرصاد در استان كرمانشاه زماني رخ داد كه نفاق در داخل نظام و حاكميت 
اين همه نف��وذ نكرده بود. اين پيش��روي منافقين حاصل فتنه و س��ياه 
نمايي هاي نسل اول جريان نفوذ و فتنه بود كه القا مي كردند كشور در حال 
نابودي است و تنها پذيرش قطعنامه598 مي تواند كشور را از نابودي نجات 
دهد.  وي در ادامه مي گويد: باز شدن راه براي پيشروي منافقين تا منطقه 
مرصاد حاصل تفكر كساني بود كه هنوز هم وانمود مي كنند تنها راه حل 
مشكالت كشور كه ناش��ي از بي تدبيري خودشان است در گرو مذاكره و 
توافق با امريكاست. تحرك نظامي در سازمان منافقين از آنجا نزج گرفت 
كه آنها ديدند در داخل كشور كساني هستند كه از همان آغاز انقالب به 

آرمان هاي انقالب اسالمي اعتقادي نداشتند و هنوز هم ندارند. 
نايب رئيس مجلس در پايان نوش��ت: حمله و عمليات نظامي سازمان 
منافقين نتيجه چراغ س��بزهايي بود كه مس��ببان پذيرش قطعنامه 
598 و آويزان هاي به امريكا و دلبستگان به اروپا و سينه چاكان برجام 
و دلواپس هاي حصر و س��لفي خفت بگيران مي دادند و نتيجه عملكرد 
صاحبان تفك��ري بود كه مس��ببان وضعيت فعلي اقتص��اد و فرهنگ 
هستند. تنها راه نجات كشور بيرون انداختن اين طيف نفوذي از درون 

حاكميت است.

ابوترابي: 

قانون نظارت بر رفتار نمايندگان اصالح خواهد شد
نماين�ده م�ردم نجف آب�اد در  مجلس گفت: اي�رادات قانون    مجلس
نظارت ب�ر رفتار نماين�دگان مجلس با دو ط�رح كه مكمل 

يكديگر هستند، اصالح خواهد شد. 
ابوالفض��ل ابوترابي نماينده م��ردم نجف آباد در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس درباره طرح اصالح قانون نظارت بر 
رفتار نمايندگان مجلس كه روز اول م��رداد ماه جاري در مجلس 
اعالم وصول شد، گفت: اين طرح از س��وي آقاي قادري، نماينده 
شيراز دنبال مي شد و به امضاي جمعي از نمايندگان رسيده است، 
ما هم طرح ديگري براي اصالح قانون نظارت بر نمايندگان داريم 
كه مجموعاً هر دو طرح مكمل هم خواهند بود و ايرادات قانون را 

برطرف خواهند كرد. 
وي يكي از بزرگ ترين ايرادات وارد به قانون نظارت بر نمايندگان 
را تعارض منافع دانست و گفت: هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
صرفاً از نمايندگان مجلس تشكيل مي ش��ود اما در طرحي كه ما 
آماده  كرده ايم هيئت نظارت از حالت تعارض منافع خارج ش��ده 
و در تركيب نهاي��ي هيئت نظارت يك نفر از حقوقدانان ش��وراي 
نگهبان و يك نفر از قضات ديوان عالي با نظ��ر رئيس قوه قضائيه 

عضو هيئت خواهند شد. 

اين نماينده مجلس ادامه داد: يكي ديگر از مشكالت قانون نظارت 
بر رفتار نمايندگان عدم الزام به س��امانه اي شدن تمام روند هاي 
مجلس اس��ت كه در اين زمينه نيز در ط��رح جديد تمهيداتي در 

نظر گرفته شده است. 
در اين مورد در نظ��ر گرفته ايم كه مكاتبات توس��ط نماينده ها به 
دبيرخانه مركزي مجلس ارسال مي ش��ود و از آنجا تمام مكاتبات 
انجام خواهد ش��د و ديگر مكاتبات مس��تقيم ص��ورت نمي گيرد. 

ابوترابي ادامه داد: همچنين سامانه نظارت مردمي بر نمايندگان نيز 
در طرح جديد پيش بيني شده است كه اگر مردم يا دولتي ها رفتار 
خارج از عرف از نماينده ديدند، مكلفند در سامانه نظارت گزارش 
دهند و اگر دولتي ها از ارائه اينچنين گزارش��ي اس��تنكاف كنند، 

محكوم به سه سال حبس خواهند شد. 
وي تأكيد كرد: سامانه اي كه تخلفات نمايندگان از سوي مردم 
يا مس��ئوالن دولتي را گزارش مي  كند در واقع نوعي سوت زني 
است كه در اصالح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان پيش بيني 

شده است. 
اين نماينده مجلس تصريح كرد: به ط��ور كلي دو محور عمده در 
طرح جديد وجود دارد؛ رفع تعارض منافع و س��امانه محور بودن 
چراكه معتقديم مفاسدي كه اتفاق مي افتد معموالً از ارتباط چهره 
به چهره و ارتباطات غيرمتعارف از رابطه هايی ايجاد مي ش��ود كه 

شخصاً افراد با نمايندگان برقرار مي كنند. 
وي در عين حال به بعضي هداياي غيرمتعارف اشاره كرد و گفت: 
در مجالس قب��ل هداي��اي نامتعارفي به برخي نماين��دگان داده 
مي ش��د، حتي مانند آپارتمان با ثمن بخس يا دريافت سكه ديده 
مي شد كه در طرح هاي جديد حدود هداياي متعارف و غيرمتعارف 

تعيين خواهد شد.

   گزارش

محمد حسن زاده |  تسنيم

قاليباف: در محيط هاي 
كاري كه داش�تم، رويه 
اين ب�وده ك�ه فقط در 
و  تودي�ع  جلس�ات 
معارفه بياييم و برويم، 
اما اي�ن جلس�ه اول و 
آخر م�ا نخواه�د بود و 
حتمًا مرت�ب و متناوب 
به دي�وان خواهيم آمد 
و حرف ه�اي ش�ما را 
خواهي�م ش�نيد كه با 
كمك هم رس�التي كه 
ق�وه مقنن�ه ب�ه عهده 
دهي�م انج�ام  دارد، 



 هم گفته مهم است و هم گوينده
حضرت آيت اهلل جوادي آملي در جلس��ه درس اخالق مورخ 98/8/9 
فرمودند: »انظر الي ما قال و ال تنظر الي من قال فقط در مسائل علمي 
است، اما در مسائل تربيتي اگر كسي بخواهد ديگري را اسوه خود قرار 
بدهد و به او دل بسپرد در آنجا هم مسئله )انظر الي ما قال( مطرح است 
و هم مسئله )انظر الي من قال(. هم ببينيد كه چه گفت و هم ببينيد 

كه چه كسي گفت!«

خطر فاشيسم در امريكا
به گزارش كانال تلگرامي »USA Tody« شبكه ام. اس. ان. بي. سي 
نيوز نوش��ت: زماني آبراهام لينكلن گفته بود دولت امريكا بايد از مردم 
و براي مردم باش��د، اما دولت فدرال امروز در امريكا به ويژه با توجه به 
اقدامات آن در منطقه پورتلند ايالت اورِگان شباهتي به دولتي ندارد كه از 
مردم و براي مردم باشد. وقتي فردي حوادثي را كه در منطقه پورتلند به 
وقوع مي پيوندند مشاهده مي كند به اين نتيجه مي رسد كه دولت فدرال 
امريكا هم مرتكب اشتباه شده است و هم بر خالف قانون اساسي عمل 
مي كند. به نظر مي رسد بخشي از دولت امريكا هم مي داند كه اقدامات 
آن اشتباه است. در قانون اساسي امريكا به صراحت اعالم شده است كه 
دولت حق ندارد آزادي بيان و حق برگزاري تجمع توسط شهروندان را 
نقض كند. زماني كه دولت اين عبارات قانون اساسي را ناديده مي گيرد، 
اقداماتي مانند اع��زام نيروهاي ف��درال را براي مقابله ب��ا اعتراض ها، 
خشونت ها و تخريب هاي جزئي در جريان اين اعتراض ها ضروري تلقي 
مي كند، اما اين نوع اقدامات، كشور را به سمت حركت در مسير تماميت 
خواهي س��وق مي دهند. تماميت خواهي زماني به وقوع مي پيوندد كه 
قوانين و مقررات كنار گذاشته مي شوند. اما مسئوالن دولتي مي گويند 
اين اقدامات با هدف تأمين صلح، نظم و امنيت عمومي انجام مي شوند. 
تحوالتي كه در منطقه پورتلند به وقوع مي پيوندند نشان دهنده دوري 
اياالت متحده از دموكراس��ي و حركت به سمت فاشيس��م است. اين 

تحوالت، كشور را با مشكالت بزرگ تري مواجه خواهد كرد. 

   نرگس رئيسي:
بازديد س��ر زده  ابراهيم رئيسي از دادگاه 
لواسان جدا از حل مشكالت مردم يه پيام 
مهم داره. حضور ايشون در منطقه رفيقاي 
پولدار طبري يعني اينجا صاحب داره و هر 
زمين خواري غلط زي��ادي بكنه تو دهني 

محكمي خواهد خورد.
   وفا جعفري:

رئيسي از اول يك هيئت قضايي رو مسئول 
رسيدگي به وضعيت لواسان كرد االنم در 
ادامه همون رسيدگي ها، نشست شوراي 
حفظ حقوق بيت المال با رياست رئيسي تو 
لواسان داره برگزار ميشه. خيلي وقته كه 
زنگ خطر براي داماد فالن مسئول و دختر 
ذخيره نظام به صدا دراومده. ديگه هركي 

ناراحته جمع كنه از لواسان بره.
   فرشيد سلطاني:

وقتي ابراهيم رئيسي ميگه تازه كار لواسان 
شروع شده يعني طبري ها و باستي هيلزهاي 
جديدي وجود داره و زمين هاي بيت المال 

كه جزو خطوط قرمز حقوق عامه است رو 
قراره از چنگ زمين خواران بيرون بكش��ه. 

بيچاره آقازاده ها و دختران مظلوم وزرا... 
   سيدسعيد لواس�اني، امام جمعه 

لواسان:
حضرت حجت االسالم والمسلمين رئيسي 
تش��ريف آوردن #لواس��ان؛ در مالقات با 
ايش��ان تأكيد كردند تا ريشه كني فساد از 
اين منطقه بيرون نخواهيم رفت و عزم ما 
راسخ است. اين يعني اقامه عدالت با اقتدار و 
صالبت و بدون مالحظات خيالي. خدا قوت، 

ما هم قول همه گونه همكاري داديم. 
   آدم:

رئيسي در بازديد سر زده از لواسان: »چند 
حكمي ك��ه در مورد لواس��ان دادي��م تازه 
شروع قضيه  است، تا حصول نتيجه مسئله 
را رها نمي كنيم!« ترجم��ه : »دوران بخور و 
در رو تموم ش��ده، خورده باشي يه جوري 
از حلقت بيرون مي كش��يمش كه به غلط 

كردن بيفتي.«

   احمد:
رئيسي سر زده رفته مجتمع قضايي لواسان 
تا يه ديوار اساس��ي اونجا بكش��ه. بيچاره 

دختران و پسران و دامادان مظلوِم وزرا!
   كيان مهزاد:

جريان فسادس��تيزي قوه قضائيه بس��يار 
اميدواركننده اس��ت و ج��ا دارد به آقاي 
رئيسي خدا قوت گفت. اميدوارم محدود 
به لواسان يا تهران نشود. البته الزم است 
در كنار برخوردهاي شخصي و شبكه اي، 
مجلس هم ورود و ريل كشور را به گونه اي 
اصالح كند كه ديگر امكان طبري شدن و 

زدن لواسان به نام رفقا نباشد. 
   جعفر برزگر:

نس��يم خوش قضاوت علوي در لواسانات. 
حاج آقا رئيسي  س��ر زده به حوزه قضايي 
لواسان رفت و با مردم ديدار كرد. مردمي 
بودن، تح��ول خواه��ي و انقالبي گري از 
برجسته ترين صفات قوه قضائيه در دوران 

جديد است. 

   محمد كرماني:
برعكس كس��اني كه فكر مي كنند بازديد 
حجت االسالم رئيس��ي از لواسان شوآف 
اس��ت بايد بگويم ك��ه اتفاقاً اي��ن قبيل 
بازديده��ا و ش��وآف ها خيل��ي خ��وب و 
اعتمادساز اس��ت و  اي كاش بيشتر باشد. 
گفت وگوي رودررو با مردم يعني كس��ي 
هست كه حرف هاي آنها را بشنود. ضمن 
اينكه حضور در لواسان و تشكيل شوراي 
حفظ حقوق بيت المال پيامي هم به همه 
آنهايي دارد كه فكر مي كنند با رفيق بازي 

مي توانند قانون را دور بزنند. 
   ابوالفضل سعيدي:

هشدار به سارقان بيت المال! لواسان، حياط 
خلوت مفسدان اقتصادي، در معرض خطر 
است. حجت االسالم رئيسي: »چند حكمي 
كه در لواسان در زمينه مقابله با تعدي به 
اراضي مل��ي و منابع طبيعي صادر ش��ده 
اس��ت، تازه آغاز قضيه اس��ت. ما موضوع 

لواسان را رها نمي كنيم.«
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 حضور قلب در نماز 
چگونه ممكن است؟

حجت االسالم عالي:
يكي از چيزهايي كه انسان را به حضور قلب مي كشاند خواندن 
نم��از در اول وقت اس��ت. اين كار يعني اينك��ه من نماز را مهم 
مي دانم. مرحوم ملكي تبريزي در كتاب اس��رارالصاله دارد: اگر 
كسي نمازش را در اول وقت بخواند مالئك براي نماز صبح او را 
صدا مي كنند. ايشان قسم مي خورند كه عده اي صداي آن مالئك 
را شنيده اند كه احتماالً ايشان خودشان بوده اند كه صداي مالئك 
را ش��نيده اند. رعايت كردن آداب ظاهر نماز باعث حضور قلب 
مي شود مثل نماز خواندن در مسجد، جماعت خواندن، پاكيزگي 

و طهارت را رعايت كردن، انگشتر دست كردن و عطر زدن. 
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پايان دوران بخور و در رو در لواسان
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به بازديد سر زده حجت االسالم رئيسي از لواسان

حجت االسالم رئيسي، رئيس قوه قضائيه صبح يك شنبه 5 مرداد 1399 به صورت سر زده از 
مجتمع قضايي شهرستان لواسانات بازديد و با مردم و كاركنان از نزديك گفت وگو كرد. شركت 
در نشست شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال از ديگر برنامه هاي اين بازديد بود. حجت االسالم 
رئيس�ي در اين نشس�ت گفت: »اختصاصي كردن منطقه به يك عده خ�اص با تخلف مجاز 
نيست.« ايشان ضمن تأكيد بر مبارزه با فساد اعالم كرد: »چند حكمي كه در لواسان در زمينه 
مقابله با تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي صادر شده است، به معناي آغاز قضيه است؛ ما 

موضوع لواسان را رها نمي كنيم.« اين بازديد و اظهارات رئيس قوه قضائيه با استقبال كاربران 
شبكه هاي اجتماعي در توييتر و اينستاگرام روبه رو شد. آنها از روند فسادستيزي قوه  قضائيه 
حمايت كرده و خواستار ادامه قدرتمندانه آن شدند. كاربران حضور آقاي رئيسي در لواسان 
و س�خنان او را پيام »پايان دوران بخور و در رو« به مفسدان دانستند و از نمايندگان مجلس 
خواستند با اصالح قوانين، ساختار كشور را به گونه اي تنظيم كنند كه اساساً امكان برخاستن 
مفسد و زدن لواسان به نام رفقا ممكن نباشد. در ادامه برخي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   سبوي دوست

كان��ال تلگرامي دني��اي اقتصاد با انتش��ار 
جدول فوق نوش��ت: بورس ته��ران هر روز 
ركورده��اي جديدي را جابه ج��ا مي كند. 
ميانگين بازده س��رمايه گذاري در اين بازار 
از ابتداي امس��ال تاكنون ب��ه ۲8۰درصد 
رسيده است، اما اين تنها برتري بازار سهام 
نس��بت به ديگر بازارهاي س��رمايه گذاري 
نيس��ت. در چهار ماه سپري  ش��ده از سال 
99، مجموع ارزش مبادالت بازار س��هام به 
يكهزار و ۲۱۷ هزار ميليارد تومان رس��يده 
تا بورس با فاصله ش��ش براب��ري از رقباي 

خود، يعني ارز و مسكن جذاب ترين مقصد 
پول هاي سرگردان باشد. دو بازار مسكن و 
ارز از ابتداي امسال تا پايان تيرماه به ترتيب 
ش��اهد ۱۱۱هزار و ۵۷۵ ميلي��ارد تومان و 
9۶ه��زار و ۱۱۴ميليارد توم��ان نقدينگي 
بوده اند. بر اين اس��اس بازار سهام با فاصله 
شش برابري از رقباي اصلي خود؛ يعني ارز و 
مسكن همچنان جذاب ترين مقصد پول هاي 
سرگردان است. به اين ترتيب شاهد حفظ 
فاصله س��ه گزينه اصلي سرمايه گذاري در 

جذب پول هاي سرگردان بوده ايم. 

به گزارش كانال تلگرامي »دانش سياس��ي« 
وبس��ايت تخصص��ي»Reaperfeed« كه 
تخصص تحليل جنگ را دارد، از توزيع ساعت 
ديجيتالي كاسيو در ميان عناصر تروريست 
براي اس��تفاده در بمب ه��اي انتحاري خبر 
داد. اين وبس��ايت اعالم كرده اس��ت القاعده 
نيز در دهه نود در پادگان هاي آموزشي خود 
در افغانستان و پاكستان ساعت هاي كاسيو 

را توزيع مي كرد. ساعت مچي Casio مدل 
F91W تنه��ا ل��وازم جانبي بود كه اس��امه 
بن الدن، رهبر پيشين القاعده در عمليات ها 
از آن اس��تفاده مي كرد. اين وبسايت سندي 
را از »ويكي ليكس« با عنوان »مجموعه اي از 
شاخص هاي تهديدات دشمن« با هدف كمك 
به عوامل زندان »گوانتانامو« جهت شناسايي 

مظنونان عمليات هاي انتحاري منتشر كرد.

رديابي نقدينگي در بازارها

 چگونه ساعت »كاسيو«
 به نمادي از »تروريسم« بدل شده است؟

جلس��ه با اعضاي كنگره براي توجيه حمله انتقام جويانه به ايران در س��اعت ۴:۲۰ 
به پايان رسيد و فراهم آمدن مقدمات حمله س��رعت گرفت. انتظار داشتم كه  بايد 
تمام شب را در كاخ س��فيد بمانم. به همين دليل حوالي ساعت ۵:3۰ به خانه رفتم 
تا لباس هايم را عوض كنم و برگردم. دانفور تأييد كرده بود كه ساعت ۷عصر لحظه 
تأييد يا رد حمله به سه پايگاه ايراني اس��ت، بنابراين تا ساعت 9شب كه وقت آغاز 
حمله بود، وقت زيادي داشتم. حدود ساعت ۵:3۵ با ترامپ از طريق سرويس امنيتي 
SUV تماس گرفتم تا ب��ه او اطمينان دهم كه همه چيز طبق روال اس��ت. ترامپ 

استقبال كرد. ۵:۴۰ با شاناهان درباره نوع اظهاراتي كه مي خواستند پس از حمله به 
همراه دانفور در كنفرانس خبري پنتاگون بيان كنند صحبت كردم و از كم و كيف 
جلسه و نحوه برگزاري آن پرسيدم كه آيا كنفرانس خبري شان به صورت پرسش و 
پاسخ با خبرنگاران است يا تنها يك بيانيه كتبي را خواهند خواند. به خانه رسيدم، 
لباسم را عوض كردم و به سرعت بازگشتم. در راه بازگشت به ترافيك سنگين بزرگراه 
يادبود جرج واشنگتن خوردم. در مسير شاناهان تماس گرفت و گزارشي را از حمله 
به سفارت انگليس در ايران داد كه بعداً معلوم شد اش��تباه بوده است. او و دانفور بر 
اساس اين خبر تصميم گرفته بودند حمله را تا ساعت ۱۰ به تأخير بيندازند. منبع 
خبر يك افسر رابط انگليس در ستاد مشترك ارتش بود. دانفور گفت پمپئو در حال 
چك كردن صحت خبر است )بعداً مشخص ش��د حمله اي در كار نبوده و تنها يك 
تصادف جزئي در برابر س��فارت رخ داده بود.( من نتوانس��تم باور كنم كه پنتاگون 
سرخود و با اين خبر بي اهميت زمان حمله را تغيير داده باشد. با ترامپ تماس گرفتم 
تا به او اطالع دهم احتمال دارد نياز شود يك ساعتي حمله را به تأخير بيندازيم، هر 
چند در حال بررسي هستيم. ترامپ هم نفهميد چرا بايد حمله را به تأخير بيندازيم 
اما اعتراضي هم نكرد! بالفاصله بعد از قطع ك��ردن تلفن ترامپ به دانفور زنگ زدم 
اما گفتند او و شاناهان در حال گفت وگو هستند. نگران شده بودم كه نكند دانفور و 
شاناهان اين لحظات آخر دو دل شده باشند. به پمپئو كه در محل اقامتش بود، زنگ 
زدم تا نكته اي را كه حدس زده بودم با او در ميان بگذارم. او فكر مي كرد شاناهان و 
دانفور ترسيده اند و كاماًل با تصميمات گرفته شده ناسازگارند. آنها با پمپئو صحبت 
كرده و برايش استدالل آورده بودند كه با توجه به حمله به سفارت انگليس بايد حمله 
را دو روز به تأخير بيندازيم تا تالش كنيم انگليس را نيز در اين حمله انتقام جويانه 
با خودمان همراه كنيم! )بماند كه با اتفاقاتي كه بعداً افتاد اين ايده ذره اي هم عملي 
نشد!( اوضاع بدتر هم ش��د! در حالي كه من و پمپئو تلفني صحبت مي كرديم اتاق 
وضعيت اعالم ك��رد ترامپ مي خواهد همزم��ان به صورت تصويري ب��ا ما دو نفر و 
شاناهان و دانفور صحبت كند. فكر مي كنم ساعت ۷:۲۰ و در حالي كه من به آرامي از 
روي پل روزولت عبور مي كردم، ترامپ روي خط آمد تا اعالم كند تصميم دارد حمله 
را متوقف كند، چراكه اين برنامه مناسب نيست! او صحبت از عدد ۱۵۱ كرد و من ابتدا 
فكر كردم منظور او تعداد موشك هايي است كه ما بايد در پاسخ به يك موشكي كه 
ايراني ها با آن گلوبال هاوك را ساقط كرده اند، شليك كنيم اما ترامپ توضيح داد يك 
فرد ناشناس به او گفته است كه امكان دارد در جريان اين حمله ۱۵۱ ايراني كشته 
شوند و اين تعداد زيادي است و او نمي خواهد در ازاي يك هواپيماي بدون سرنشين 
چنين ريسك نامتناسبي را انجام دهد. پمپئو تالش كرد تا با داليلي كه مي آورد او 
را متقاعد كند اما فايده اي نداشت. ترامپ گفت وقت براي حمله هميشه هست و با 
تكرار »من نمي خواهم تعداد زيادي جسد را از تلويزيون ببينم« بحث را قطع كرد. 
من تالش كردم او را متقاعد كنم و به او گفتم من به كاخ سفيد نزديك شده ام و به 

محض اينكه برسم به دفتر رياست جمهوري خواهم آمد.

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 دانفور و شاناهان 
از حمله به ايران ترسيده بودند!

امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رئيس 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران، در كانال 
تلگرامي »شبكه توس��عه« نوشت: همه ما 
مي دانيم كه تصميم گيري براي خريد پفك 
با تصميم گيري براي مهاجرت يكي نيست، 
اما اين تفاوت تنها در حجم و بزرگي نيست 
بلكه بي��ش از آن در فرآيند تصميم گيري 
اس��ت! ما براي تصميم گيري ه��اي بزرگ 
فرآيندهايي طي مي كنيم كه شايد هيچ گاه 
در تصميم هاي خرد سراغشان را نمي گيريم! 
ما دچار دوگانگي هاي اخالقي نمي شويم! 
اما در تصميم ه��اي بزرگ، ما ب��ه قضاوت 
كل زندگي پيشين خود مي پردازيم! اينكه 
چگونه بزرگ شديم، اينكه ديگران چقدر در 
تبديل به هميني كه هستيم نقش داشتند! 
اينكه چطور مي توانستيم سرنوشت ديگري 
داشته باشيم! البته ما از تصميم گيري هاي 
بزرگ خود رها نيز نخواهيم شد! ممكن است 
فردي كه ازدواج كرده بارها در خلوتش به 
اين فكر كند كه اگر با ديگري ازدواج كرده 
بود، االن كجاي زندگي و اين دنيا ايستاده 
ب��ود! ازدواج تصميم بزرگي اس��ت و براي 
همين هم ما را رها نخواهد كرد! همان طور 
كه وقتي س��ربازي از جنگي بازمي گردد به 
اين فكر مي كند كه اگر نرفته بود؛ اگر جنگ 
نش��ده بود و... ! تصميم هاي بزرگ بيش از 
تصميم، در ادامه زندگي براي ما حس��رت 
گزينه هاي انتخاب نشده را باقي مي گذارند!

)Hindsight( گذشته نگري  
گذش��ته نگري نوع��ي از توانمندي اس��ت 
براي فهم گذش��ته يا پديده اي اس��ت كه 
رخ داده؛ پ��س از آن! مگر اي��ن توانمندي 
است؟ گذش��ته نگري بيش از روايت ساده 
آن چيزي اس��ت كه اتف��اق افت��اده، بلكه 
روايت چيزهايي اس��ت كه اتف��اق نيفتاده 

اس��ت يا چيزهايي كه مي توانست بهتر يا 
بدترش كند. گذشته نگري مساوي با تاريخ 
نيس��ت، بلكه فهم عميقي از تاريخ است و 
بررسي كردن يا تحليل يا تصور حالت هاي 
ديگري از آن گذشته اي كه روي داده است! 
هض��م تصميم گيري هاي ب��زرگ نيازمند 
گذشته نگري اس��ت! ما نياز داريم تا بعد از 
تصميم گيري هاي ب��زرگ زماني بگذاريم 
براي تحليل تصميمي كه گرفتيم؛ اين كه 
چگونه اين تصميم را گرفتيم، اينكه چطور 

مي شد تصميم بهتري گرفت و... 
 ما ظرفيت تصميم گيري هاي بزرگ خود را 
از دست خواهيم داد، اگر نتوانيم تصميم هاي 
بزرگ گذشته را هضم كنيم و نتوانيم مزه اش 
را زير زبان بارها بچشيم. در حقيقت فهم ما 
از تصميم هاي بزرگ بسيار بيش از نتايج آن 
تصميم ب��زرگ، روي زندگي ما تأثير خواهد 
 )Fredrickson( گذاشت. فردريكس��ون
متوجه ش��د پ��س از اختالل هاي ب��زرگ يا 
رويدادهاي مهم )مثل يك مهاجرت يا جدايي 

از همس��ر در زندگي فردي( ش��ما انتخاب 
مي كنيد كه از آن پ��س روي چه چيزهايي 
تمركز كنيد و با همين انتخاب است كه عماًل 

نگرش تان به كل زندگي را تغيير مي دهيد!
يا به قول گاالفر: مغز ما جهان بيني ما را بر 
اساس چيزهايي مي س��ازد كه به آن توجه 
مي كنيم! پس وقتي چيزي اين توجه ها را 
تغيير مي دهد؛ در حقيقت دارد جهان بيني 

ما را تغيير مي دهد. 
يعني شما پس از هر انتخاب، خودتان هم 
تغيير مي كنيد و ديگر آن آدم س��ابق با آن 
مدل تصميم گيري نيس��تيد! ش��ما اسير 
تصميم خودتان مي ش��ويد! ش��ما پس از 
تصميم گيري هاي بزرگ تان، توجه تان به 
برخي از موضوعات افزوده مي شود و برخي 
ديگر را ب��ه كلي ناديده مي گيريد. ش��ما با 
انتخاب اينكه از اين پ��س چه چيزهايي را 
ناديده بگيريد در حقيقت داريد نگرش تان 

به دنيا را تغيير مي دهيد!
پس گذشته نگري مهارتي مي شود براي فهم 

آنچه از سر گذرانده ايم و حتي فكر كردن به 
گزينه هاي بديل! و البته بيش از آن فرصت 

بازانديشي خود. 
  فرصتي براي گذشته نگري جمعي

وقتي ما رويدادي جمعي را تجربه مي كنيم 
بايد بتوانيم به درك عميق از آن رويداد هم 
برآييم. بايد مهارت گذشته نگري جمعي را به 
دست آوريم. مهارت تصور اموري كه هيچ وقت 
 ،)Counterfactual( محق��ق نش��دند
مثاًل بعد از جنگ جهان��ي دوم، آلماني ها به 
اين فكر كردند كه چه مي ش��د اگر هيتلر به 
زندان نمي رفت يا اگر اتريش اينگونه تسليم 
نمي شد؟ آنها بارها و بارها به آن فكر كردند؛ در 
موردش نوشتند و بحث كردند؛ چون جنگ 
دوم جهاني نگرش شان را تغيير داده بود و آنان 
ديگر ملت پيش از جنگ نبودند! براي آن كه 
يك مصيبت را تبديل به يك تجربه كنيم، 
چاره اي نيست جز آن كه فرصت گذشته نگري 
به خود دهيم! شما تنها جان خود را از مهلكه ها 
به در نمي بريد، بلكه همزمان ذهن و احساس 
خود را نيز از مهلكه »جان به در مي بريد« و 
ديگر شما آن آدم يا ملت سابق نيستيد! اگر 
فرصت گذشته نگري فراهم نشود، دوباره در 
مواجهه با همان مسائل، همان انتخاب هاي 
پيشين را انجام خواهيد داد. شما نياز داريد 
تا معياره��اي تصميم گيري ي��ا گزينه هاي 
تصميم را تغيير دهي��د! ملت ها گاه هرچند 
تاريخ خودشان را مي دانسته اند، اما بارها آن را 
تكرار كرده اند! در حقيقت تنها با گذشته نگري 
است كه شما اش��تباه تاريخي خود را دوباره 
تكرار نخواهيد كرد! ما بايد در مورد گذشته 
جمعي م��ان گفت وگ��و كنيم؛ پرس��ش از 
مهم ترين رويدادهاي س��ال هاي اخير كه با 
»محرمانه س��ازي« از گذش��ته نگري خارج 

كرده ايم؛ يعني افزايش احتمال اشتباه!

گذشته نگري چاره اي براي تبديل مصيبت به تجربه
    تحلیل

 تضمين آينده ايران 
زنان با ايمانند

نفيسه آقااسماعيلي با انتشار اين تصوير نوشت: دختران ايران 
زمين، فرزندان ايمان، عفت، حيا و معصوميتند. تاريخ سرزمين 
ايران چه قبل از اسالم و چه بعد از آن، زنان را جز در قامت رعناي 
ايمان و عفت نديده اس��ت. تاريخ معاصر ما نيز جلوه  ديگري از 
دلبري دختران ايران زمين اس��ت. »بهار مظفري« هم يكي از 
اين دختران است كه در دامن آنان، مردان و زنان خداپرست، 

وطن دوست و آينده ساز تربيت خواهند شد.
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فريدهموسوي
درطولدفاعمقدس،دشمنبعثيبارها
مناط�قمس�كونيكش�ورمانرام�ورد
حمالتهواييقرارداد.دراينبينسهم
مناطقمرزيبيش�ترازباقيمناطقبود.
بمبارانش�يمياييسردش�ت،مريوانو
اش�نويه،بمبارانخوش�هايكرمانش�اه
وش�هرهايغربيكش�وروموشكباران
هويزه،انديمش�كو...هم�هبخشهايي
ازجناياتاس�تكبارجهان�يعليهمردم
كش�ورمانبودكهمتأس�فانهدرسكوت
محضمجامعبينالملل�يانجامگرفتو
هرگزدشمنبهدليلاينصعوبتهامورد
ش�ماتتقرارنگرفت.جانبازحسينعلي
آدينهوند،اهلشهرس�تانكوهدش�ت
لرس�تانيك�يازمجروح�انوقربانيان
بمبارانهواييدشمناستكهدرگفتوگو
باماخاطراتآنروزه�ارامرورميكند.

اهلكجاهستيد؟كميازخودتانو
خانوادهتانبگوييد.

من متولد س��ال 1337 از توابع كوهدشت 
لرستان هس��تم. در خانواده چهار خواهر و 
چهار برادر بوديم. چ��ون فرزند اول خانواده 
بودم و در همان كودكي پدرمان را از دست 

داديم، من مرد خانه ش��دم و س��عي كردم 
در كن��ار درس خواندن، خرج��ي خانواده 
را هم دربي��اورم. س��ال 58 ازدواج كردم و 
با اينك��ه متأهل ب��ودم، باز هم ب��ه خانواده 
خودمان كمك مي كردم و شكر خدا زندگي 

را مي گذرانديم. 
زمانجنگبس�ياريازاستانهاي
مرزيبمبارانميش�دند،لرستان
باعراقمرزمش�تركندارد،امااين
استانهمخيليموردحملهدشمن

قرارگرفت.
بله، همين طور است. دش��من بارها و بارها 
شهرهاي اس��تان لرس��تان را بمباران كرد. 
خرم آباد كه مركز اس��تان بود بارها بمباران 
شد. شهرستان كوهدش��ت هم كه در غرب 
استان لرس��تان اس��ت، به دليل نزديكي به 
مرز، بيشتر از جاهاي ديگر استان در معرض 
تهاجم دشمن بود. آن روزها مرتب روستاي 

ما و روستاهاي مجاور بمباران مي شدند. هر 
لحظه امكان ش��هادت وجود داشت. خيلي 
وقت ها شب ها كه مي خوابيديم، نمي دانستيم 

آفتاب روز بعد را مي بينيم يا نه. 
ماجرايجانبازيش�ماچطوررقم

خورد؟
سال 65 بود. خواهرم آن موقع در روستاي 
ديگري بود. خبر رس��يد بعثي ها آن روستا 
را بمباران كرده اند. من و يكي از دوس��تانم 
به آن روستا رفتيم. مي خواستم از خواهرم 
خبر بگيرم كه ناگهان منطقه دوباره بمباران 
ش��د و من به شدت مجروح ش��دم. دوستم 
هم به شهادت رس��يد، اما من از شهادت او 
مطلع نشدم. بعدها در بيمارستان شنيدم كه 
شهيد شده است. در همين حين يكي ديگر 
از دوستانم كه مرا با آن وضعيت مي بيند، به 
كمكم مي آيد و من را به دوش مي گيرد و به 
آمبوالنس مي رساند. زمان جنگ مجروحان 
بمباران ها يا عمليات ها را چون حجم بااليي 
داشتند، به كل كشور تقس��يم مي كردند و 
هر كس��ي را به جايي مي فرس��تادند. من را 
هم به تهران فرس��تادند و آنجا مورد درمان 

قرار گرفتم. 
مجروحيتتانچهبود؟

چهار تركش به نق��اط مختلف بدنم اصابت 
كرده بود. دو تركش به دنده ها و ريه هايم و 
دو تركش هم به شكمم خورده بود. دكترها 
فقط توانستند دو تركش را خارج كنند و دو 
تركش هنوز در دنده هايم مانده  است و در 
اين شرايط كرونا واقعاً مي ترسم تا سر كوچه 
بروم. وقتي مجروح شدم، دو الي سه ماه طول 
كش��يد تا بتوانم روي پاهايم بايس��تم. االن 
سال هاست اين تركش ها اذيتم مي كنند اما 
عادت كرده ام با آنها بسازم. همانطور كه سعي 
مي كنم با خاطرات بد بمباران هاي پي در پي 

بعثي ها كنار بيايم. 
بس�ياريازم�ردمنق�اطدورت�ر
كش�ورمانازشرايطس�ختمردم
مرزيخبرنداش�تند،آنروزهابه

شماچهميگذشت؟
در زمان جنگ منطقه ما بارها بمباران شد. 
خانه ما يك بار به كلي ويران شد و خودمان 
با دست هاي خودمان خانه را از نو ساختيم. 
س��ختي هاي آن روزها قابل گفتن نيست. 
متأسفانه آن زمان س��ازمان ملل يا شوراي 
امنيت و اين س��ازمان ها كه به اصطالح قرار 
اس��ت عدالت را برقرار كنن��د، هيچ كاري 
با ص��دام نداش��تند و او به راحت��ي مرتكب 
جنايت هاي جنگي مي شد. بسياري از مردم 
دنيا خبر ندارند چه بر س��ر مردم كش��ور ما 
آمد. نه فق��ط مردم دنيا ك��ه خيلي از مردم 
خودمان و نسل هاي جوان تر هم نمي دانند 
ك��ه مرزنش��ين ها چه ه��ا ديدن��د و چه ها 
كشيدند. اين وظيفه شما خبرنگارهاست كه 
اين مظلوميت ها را به گوش ديگران برسانيد 
و اگر چه دهه ها از جنگ بگذرد، تاريخ بايد 

حقيقت را بداند و به درستي قضاوت كند. 
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حاج حسن شب عروسي اش عازم جنگ با ضد انقالب شد
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 مؤذنمسجد
س��كينه نوبهاري مادر ش��هيد درب��اره دوران 
كودكي و جواني حاج حسن مي گويد: »همسرم 
در روستاي حاج بابا شهرستان تكاب كشاورز 
بود. حس��ن فرزند اولمان بود ك��ه در آبان ماه 
1337 به دنيا آمد. براي ما و خانواده همس��رم 
خيلي عزيز و دوست داشتني بود. از وقتي به دنيا 
آمد، بدن ورزيده اي داشت. سفيدرو و بسيار زيبا 
بود. به همين دليل من خيلي مي ترسيدم پسرم 
چشم زخم بخورد و خيلي وقت ها برايش اسپند 
دود مي كردم و تخم مرغ مي شكستم. حسن تا 
كالس دوم را در روستا درس خواند و براي ادامه 
تحصيل او را به تكاب نزد پدربزرگش مشهدي 

اصغر فرستاديم.«
مادر به روزهايي كه فرزندش مؤذن مسجد محله 
تكاب بود، اش��اره مي كن��د و مي گويد: »وقتي 
از روس��تا به تكاب مي رفتيم، لحظه ش��ماري 
مي كردم تا حس��ن را ببينم. يك ب��ار كه رفته 
بوديم، پسرم منزل نبود. از پدرشوهرم سراغش 
را گرفتم. گفت به مس��جد رفته تا اذان بگويد. 
كمي ديگر صدايش را مي شنوي. وقتي صداي 
اذان حسن آمد واقعاً خوشحال شدم. پسرم تا 
كالس نهم در تكاب نزد پدربزرگش بود. بعد از 
هفت سال من و همسرم همراه ديگر فرزندانم از 

روستا به تكاب نقل مكان كرديم.«
 ماجرايفلجشدن

مادر شهيد درباره حضور داوطلبانه فرزندش در 
سپاه تكاب مي گويد: »بعد از پيروزي انقالب، 
سپاه تكاب تأسيس ش��د و تعدادي از جوان ها 
وارد س��پاه شدند كه حس��ن هم جزو آنها بود. 
با توجه به درگيري ه��اي ضدانقالب در غرب 
كشور، من خيلي نگران حسن بودم اما نمي شد 
كاري كرد؛ پسرم قد رشيد و هيكل ورزيده اي 
داش��ت. وقتي او را با لباس پاسداري و اسلحه 
به دوش مي دي��دم، ذكر مي گفت��م و صلوات 

مي فرستادم.« 

مادر شهيد بحري به موضوع جالبي از انصراف 
حاج حس��ن براي حضور در س��پاه و اتفاقات 
پس از آن اش��اره مي كند و مي گويد: »س��ال 
58 به خواستگاري عموزاده ام رفتيم و پس از 
رضايت طرفين پسرم با خوشقدم عقد كرد. با 
سر و سامان گرفتن حسن به او گفتم ديگر تو 
صاحب همسر هستي، به سپاه نرو. خيلي اصرار 
 كردم چون هر روز خبر ش��هادت پاسداران را 
مي شنيدم و  نگران بودم كه مبادا براي حسن 
هم اتفاقي بيفتد. تا اينكه يك روز او با ناراحتي 
آمد و گفت به خاطر شما ديگر به سپاه نمي روم. 
ف��رداي آن روز نمي دانم چه اتفاق��ي افتاد كه 
حسن انگار فلج شده بود. همين طور گذشت تا 
اينكه يك روز صبح ديدم حسن از جا بلند شد 
و با خوشحالي به طرفم آمد. به او گفتم حسن 
تو مي تواني راه بروي؟! گفت امام خميني )ره( 
را در خواب ديدم؛ ايشان اسلحه به من دادند و 
گفتند كه بلند ش��و. وقتي از خواب بيدار شدم 
احساس كردم مي توانم پاهايم را تكان بدهم. 
بعد از اين جريان هيچ وقت با رفتن حس��ن به 

سپاه مخالفت نكردم.«
 عروسيمتفاوت

خوشقدم ملكي همسر شهيد درباره ازدواج با 
يك پاسدار اينگونه روايت مي كند: »حاج حسن 
از اقوام ما بود؛ برادرم اباذر، خيلي مشتاق به اين 
ازدواج ب��ود و مي گفت او پس��ر مؤمن و خوبي 
اس��ت. خانواده ما هم راضي بودن��د. با مهريه 
30ه��زار تومان در آبان 1358به عقد حس��ن 
درآمدم. من به پاس��دار بودن همسرم افتخار 
مي كردم. او خيلي خوش اخالق و ش��وخ طبع 
بود. در كنار اين اخالق خوب به مس��ائل ديني 

هم توجه داشت.«
همسر جانباز ش��هيد حاج حسن بحري ادامه 
مي دهد: »من و حاج حس��ن يك س��ال عقد 
كرده بوديم و سال 59 ازدواج كرديم. در شب 
عروس��ي مان در تكاب، تع��دادي از همرزمان 
حسن به ديدنش آمدند و خبر دادند درگيري 
بين دموكرات ه��اي غرب كش��ور و نيروهاي 
پاس��دار رخ داده اس��ت؛ ضمن اينكه دوستان 
حاجي تأكيد كردند مراس��م عروسي را ترک 
نكند اما اين مسئله به قدري براي همسرم مهم 
بود كه من و مهمان ه��ا را ترک كرد و به كمك 
همرزمانش رف��ت. در پي درگيري آن ش��ب 
تعدادي از همرزمان حاج حسن شهيد شدند. 
همه منتظر آمدن او بوديم. حدود ساعت چهار 

صبح داماد من با پايي گلوله خ��ورده و لباس 
خوني و عصا به دست وارد منزل شد. با ديدن 
اين شرايط فهميدم بايد خود را براي يك زندگي 

مشترک پر فراز و نشيب آماده كنم.« 
جراحتشديد

خوشقدم ملكي درباره روز جانبازي همسرش 
بيان مي كند: »يك سال بعد از ازدواجمان و در 
روز اول ماه مبارک رمضان حاج حس��ن همراه 
همرزمانش به محل درگيري در اطراف تكاب 
مي رفتند كه ماش��ين آنها با يك مين برخورد 
مي كند و همه سرنش��ين ها به شدت مجروح 
مي ش��وند. خليل حضرتي و عرب الطافي بعد 
از مدتي كه در بيمارستان تهران بستري بودند 
به تكاب برگش��تند و دوباره ب��ه منطقه رفتند 
و س��رانجام در درگيري ه��اي غرب كش��ور با 
ضدانق��الب به ش��هادت رس��يدند. طوري كه 
وقتي حاج حسن بعد از دو سال از بيمارستان 
مرخص شد، همرزمانش شهيد شده بودند. در 
اين حادثه حاج حس��ن كه راننده خودرو بود 
جراحت بيشتري برداشته بود؛ در واقع جراحت 

همسرم تا حدي بود كه اميدي به زنده ماندنش 
نداشتيم.«

با توجه به ش��رايط دهه 60 وقت��ي رزمنده اي 
مج��روح مي ش��د،روزها ط��ول مي كش��يد تا 
خانواده آن رزمنده بتوانند محل بستري شدن 
مجروحشان را پيدا كنند. همسر جانباز شهيد 
بحري درباره شرايط آن زمان مي گويد: »وقتي 
خبر جانبازي حاج حسن را براي ما آوردند، به 
ما گفتند حسن را به مراغه برده اند. من  همراه 
پدر و مادر همس��رم با اتوبوس و ميني بوس به 
مراغه رفتيم و خيلي دنبال او گشتيم. آن موقع 
تلفن و امكانات ارتباطي به شكل امروزي نبود. 
يك روز تمام درمانگاه ها و بيمارستان مراغه را 
گشتيم اما خبري نشد. بعد به ما گفتند حسن 
شهيد شده اس��ت و او را به تكاب برده اند. تمام 
تنمان لرزيد تا به تكاب رسيديم. در تكاب هم 
گفتند حسن شرايط جسمي وخيمي داشت و 
او را به تهران فرس��تادند. دو روز بعد به تهران 
رفتيم. حس��ن را در بيمارس��تان طرفه تهران 
بس��تري كرده بودند. من وقتي حسن را ديدم 
اصاًل او را نشناختم. چشم ها، دست ها و پاهايش 
را بسته بودند. او را صدا زديم اما بيهوش بود و 
جواب نداد. حدود چهار روز در تهران بوديم.  با 
ديدن اين شرايط من و مادر همسرم به تكاب 
برگش��تيم. بعد از يك هفته دوب��اره به تهران 
رفتيم و ديديم حاج حسن به هوش آمده است. 
اولين سؤالي كه حسن از من پرسيد اين بود كه 
وضعيت من چطور اس��ت؟ گفتم خوب است 
نگران نباش. در حالي كه دس��ت و پاي حسن 
از چند جا شكسته بود؛ چشم هايش را از دست 
داده بود؛ فرمان ماشين داخل شكمش رفته و 
شكم همسرم پاره شده بود طوري كه حدود دو 
ماه ش��كم او بدون بخيه و باز مانده بود. بعد از 
مدتي او را به بيمارستان نجميه منتقل كردند. 
دو سه ماه بعد همسرم را به آسايشگاه جانبازان 
بردند. او يك س��ال در بيمارستان و آسايشگاه 
بود. بعد از يك سال گفته شد بايد حسن را براي 

پيوند چشم به كشور اسپانيا اعزام كنند.« 
 جنايتمنافقيندربيمارستان

گروهك ه��اي منافق در هر دوران��ي از انقالب 
اس��المي به دنبال ضربه زدن به م��ردم بودند؛ 
خوش��قدم ملكي درباره حرك��ت خائنانه آنها 
در بيمارس��تان در خصوص همسر مجروحش 
مي گويد: »بعد از برگزاري كميسيون پزشكي 
تصميم بر آن شد كه حاج حس��ن همراه پنج 

جانباز دو چشم براي انجام عمل پيوند به كشور 
اسپانيا اعزام شوند. در جريان انتقال جانبازان 
به فرودگاه، راننده منافق در مسير، آمبوالنس 
را عمداً به ديوار زد كه همين تصادف منجر شد 
عصب چشم حس��ن و ديگر جانبازان به شدت 
آس��يب ببيند و آنها ش��انس پيوند چشم را از 
دس��ت بدهند. البته آن راننده منافق به سزاي 

عملش رسيد.«
 ۳7سالدلهره

همسر شهيد بحري در ادامه به فصل جديدي 
از زندگي مشترک خود با جانباز دو چشم اشاره 
مي كند و مي گوي��د: »زندگي س��ختي را آغاز 
كردي��م؛ بعد از دو س��ال درمان كه حس��ن به 
منزل آمد، مدتي با عص��ا آرام آرام راه مي رفت؛ 
عادت كردن به اين ش��رايط هم براي حسن و 
هم خانواده مش��كل بود ام��ا خداوند ياري مان 
كرد. سال 63 خداوند ليال را به ما هديه داد كه 
چراغ منزلمان شد. بعد از ليال خداوند سه پسر 
به ما بخشيد كه همدم ما ش��دند. در طول 37 
سال جانبازي، حاج حسن دردها و سختي هاي 
زيادي را تحمل كرد. از درد تركش ها گرفته تا 
عفونت چش��م و گوش و مهم تر از همه نديدن 

فرزندانش.«
اين سختي ها ادامه داش��ت تا اينكه سرانجام 
جانب��از حاج حس��ن بح��ري در 28 فروردين 
1397 به ياران ش��هيدش پيوست. خوشقدم 
ملكي درباره آخرين روزهاي زندگي شهيد بيان 
مي كند: »در عيد نوروز 1397 ما در شهرستان 
تكاب بوديم. حاج حس��ن يك روز صبح كه از 
خواب بيدار شد، گفت خوش��قدم من خوابي 
ديدم، براي��م صبحانه بياور ت��ا خوابم را برايت 
تعريف كنم. پرسيدم خير باش��د چه خوابي؟ 
گفت خواب ديدم كه دارم مي روم. گفتم كجا 
ان شاءاهلل؟ قرار است به كربال برويم؟ گفت كربال 
را شما مي روي من به زودي  به آن دنيا مي روم. 
خيلي ناراحت شدم و گفتم حاجي اول صبح با 
اين حرف ها كام ما را تلخ نكن و فال بد نزن. حاج 
حسن دوباره گفت حاج خانم از من بپرس كه 
چه خوابي ديدم بعد از مرگم پشيمان مي شوي 
كه چرا خوابم را برايت تعريف نكردم. گفتم حاج 
حسن هر وقت حرف از رفتن مي زني من تمام 
توانم را از دست مي دهم، نمي خواهم بشنوم.«

وي ادامه مي ده��د: »تا آخر تعطي��الت نوروز 
در ت��كاب بوديم. بع��د از تعطيالت ب��ه تهران 
برگش��تيم. در طول مس��ير حاج حسن حال 
خوبي نداشت و مدام تب و لرز مي كرد. در تهران 
او را به بيمارس��تان برديم. نوار قلب و آزمايش 
گرفتند و گفتند همان مشكل كبد و كليه  اش 
اس��ت و نمي توانيم برايش كاري انجام دهيم. 
از بيمارس��تان به منزل آمديم. در منزل حال 
حاجي بدتر شد و به من گفت حاج خانم من كه 
به تو گفتم قرار است بميرم تو باور نكردي! گفتم 
خدا نكند. درد و بالي تو به جان من بيفتد. آن 
شب بچه ها خانه مان بودند؛  حاج حسن بلند شد 
وضو گرفت و نماز مغرب را خواند اما نماز عشاء 
را نتوانست ايستاده بخواند و در حالت خوابيده 
خواند. وقتي ديدم حال حاجي خوب نيست به 
خودم جرئت دادم و از او پرس��يدم چه خوابي 
ديده بودي كه به يقين مي گفتي من رفتني ام؟ 
گفت من حضرت علي)ع( را خواب ديده بودم. 
بعد حاج حسن ذكر الاله االاهلل را گفت. همان 

شب حاجي به شهادت رسيد.«
حاج حسن يك س��ال در دوره عقد و يك سال 
بعد از ازدواجمان من را ديد. بعد از جانبازي اش 
37س��ال زندگي مان هميشه س��ختي بود. به 
هرحال اين دوران گذشت و اميدوارم اجر ما را 

حضرت زهرا)س( بدهند.

حاجحس�نيكس�الدردورهعقد
وي�كس�البع�دازازدواجم�انمن
راديد.بع�دازجانبازياش۳7س�ال
زندگيمانهميش�هس�ختيبود.به
هرحالايندورانگذشتواميدوارم
اجرم�اراحض�رتزه�را)س(بدهند
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   مرضيه باميري
چقدر اين روزها بوي گذش��ته مي دهد. بوي خاطرات 
قديمي. انگار همين ديروز بود. بله همين ديروز بود كه 
داشتيم از ساقه كلفت درخت گردو در خانه  مادربزرگ 
باال مي رفتيم و با يك چ��وب بلند گردوه��ا را تند تند 
دور از چش��م بقيه در جيب مان مي ريختيم. هنوز لذت 
اين گروهاي يواش��كي زير زبانمان مزه مي كرد كه خبر 
دادند پدرم تصادف كرده است. نمي دانم چطور سمت 
بيمارستان دويدم. وزنم مثل پر كاه سبك شده بود و هر 

چه بيشتر مي دويدم بيمارستان از من دورتر مي شد.
او را ديدم، روي تخت افتاده بود. بي جان و يك ملحفه 
سفيد كشيده ش��ده روي صورتش. مي دانستم سفيد 
هميشه رنگ صلح نيست. مي دانستم اين رنگ سپيد و 
اين طور آرام خوابيدن با خواب هاي ديگر فرق دارد. اين 
خواب، ابدي بود و پدرم براي هميشه تركم كرده بود. 
مي گفتند با سرعت رانندگي كرده و حتي كاله كاسكت 
هم نداشته اس��ت. پدر بيچاره من! كاش حداقل موقع 
گاز دادن به آن موتور لعنتي، بند كالهش را مي بست 
و ما را در آت��ش نبودنش نمي س��وزاند. كاش حداقل 
مي ش��د يك بار ديگر قرص ماه صورتش را مي ديدم، 
اما اين آرزو به دلم براي هميش��ه ماند. آنقدر سرعت 
باال بود و ش��دت برخورد با آس��فالت محكم كه تقريباً 
چيزي از صورتش به تن نمانده بود. مي خواس��تند تن 
بي صورت را غسل دهند و من ترس��يدم از آن هيبت. 
هر كاري كردم نتوانس��تم خودم را راضي به ديدن آن 
صورت كنم. سر چرخاندم و پدر را بدون ديدار آخر، به 

خاك ميزبان سپردم. 

امروز موقع كار، صورت نداش��ته پ��درم يادم آمد و 
حسرتي كه سال ها بر دلم ماند براي دوباره ديدنش. 
شايد آن دنيا! پدري ميانس��ال را با سالم و صلوات 
غس��ل داديم و برايش دع��ا كرديم. ب��ه جاي همه 
بدرقه چي هاي صوري، برايش دعا كرديم و آرزوي 
مغفرت. نه خبري از آب زمزم بود و نه خاك تربتي 
كه بخواهند روي بدنش بگذارند. غريب بود و تنها. 
مثل آدمي كه تازه ب��ه دنيا آمده و هي��چ كِس اين 
دنياي ناش��ناخته را نمي شناسد ودلش مي خواهد 
در بدو ورودش بزند زير گريه. هر چه او را شس��تم 

صورت پدر آمد در ذهنم، شستيم و كفن كرديم. 

مرده حرمت دارد. آداب و رس��وم دارد. ببين كرونا چه 
كوفتي بود كه حتي رابطه پدر و فرزندي را هم در خشم 
خود بلعيده بود. خبري از فرياد و ش��يون هاي پش��ت 
س��ردخانه نبود. خبري از ضجه هاي دختر متوفي نبود 
كه بخواهد يك بار ديگر روي پدر را ببيند و وداع كند و 
بقيه تساليش بدهند و زيرش��انه هايش را بگيرند. همه 
جا ساكت بود. انگار نه خاني به اين دنيا آمده و نه خاني 
رفته است. چقدر تلخ است با س��كوت بدرقه ات كنند. 
چقدر تلخ است به مونس زندگي ات سپرده باشي همه 
كه از مزار دور ش��دند تو بمان. ديرتر ب��رو تا من كمتر 
بترس��م. اما حاال... حاال مونس شادي و غصه هايت از تو 
مي ترسد. حتي روي ديدنت را ندارد. حتي نمي خواهد 
سقوط چهارمتري ات ته خانه ابدي را تماشا كند. هنوز 
نماز ميت مانده، هنوز كسي تلقينش را نخوانده، اما همه 
تركش مي كنند. راستي دنيا عجب جاي عجيبي است و 

آدم هايش بسي عجيب تر. 
تا هس��تي برايت قصه عش��ق مي خوانند و الهي برايت 
بميرم و فدايت شوم از زبانشان نمي افتد، اما همين كه 
كرونا جانت را گرفت مي شوي يار ملك الموت و همه ازت 
فراري مي شوند و اين غريبانه رفتن را ديدم و سوختم. 
دلم خواس��ت يك سيلي زيرگوش پس��رش بخوابانم و 
فرياد بزنم ِد المصب كسي كه داري در قبر ميذاري اش 
پدرت اس��ت. تو را با ش��يره جان نپرورانده كه حاال به 
مرده اش بي حرمت باشي و عزتش را لگد مال كني، اما 
يك حسي در درونم جلوي اين فرياد را مي گيرد، سرم 
فرياد مي كشد خفه شو. تو هماني كه از پيكر بي صورت 

پدر به شلوغي پناه بردي.

سبك ارتباط

به همان اندازه تلخ
قصه زندگي

اگر واقع بينانه بخواهيم به بيماري كرونا نگاه كنيم 
مي توان گفت ما را با پدي��ده اي مواجه كرده كه 
كل زندگي مان را در س��يطره خود قرار داده كه 
هم مش��كالت و زحمات زيادي را براي انسان ها 
ايجاد و تهديدهايي را براي ما فراهم كرده و البته 
فرصت هايي را نيز برايمان به ارمغان آورده است. 
 نبايد خيلي بدبينانه و خوشبينانه به آن نگاه كرد 
و صيانت از بهداشت و مراقبت از سالمت خانواده 

مهم ترين موضوع اين روزهاست. 
كانون خانواده كه مهم ترين بس��تر يا مهم ترين 
نهاد در فضاي اجتماعي تا حدودي در سال هاي 
اخير دچار به هم ريختگي و آشفتگي شده و به طور 
واقعي ما شاهد اين مس��ئله بوديم كه خانواده ها 
فرصت توجه كردن به خود، مراقبت كردن از خود، 
توجه كردن به فرزن��دان، توجه كردن به فضاي 
پيرامونشان را از دست داده بودند.  كرونا از ديدگاه 
من نگاه بازگش��ت به خويشتن است، مهم ترين 
موضوع، نظ��ام ارتباطات بين اعض��اي خانواده 
است كه به آن خدشه وارد شده و خانواده ها زمان 
زيادي را صرف يكديگر نمي كردند و از مراقبت و 
توجه به يكديگر غافل بودند و نيازهاي يكديگر را 

ناديده مي گرفتند. 
فرزندان در خانواده ني��ز براي اينكه صداي خود 
را به خانواده برسانند گاهي با خشم، عصبانيت، 
ناراحتي، دلهره، شيطنت و به اشكال مختلف اين 
توجه و نياز به توجه را از والدين طلب مي كردند.   
امروز مي بينيم سياست هاي دولت نيز به شكلي 
شده كه ساعت كاري كارمندان كم شده و گاهي 
به دليل دوركاري ساعت هاي بيشتري را اعضاي 
خانواده در كنار يكديگر ق��رار مي گيرند و اين را 
مي توان رجعت به خويشتن نام برد كه در چند 

سال اخير از دست رفته بود. 
به خاطر دارم در ده��ه ۶۰ خانواده دور هم جمع 
مي ش��دند با يكديگ��ر صحبت و به ه��م توجه 
مي كردند و تبادل پيام بين اعضاي خانواده انجام 
مي ش��د، اين اتفاق عالوه بر اينكه باعث نش��اط 
و شادابي مي ش��د، خانواده را درگير موضوعات 
فرزندانشان مي كرد و از ذوق و هنر خود در سرگرم 

كردن كودكان و نوجوانان استفاده مي كردند. 
بعضي از اتفاقات گذش��ته را در ايام نوروز س��ال 
جاري مي ديديم ك��ه كمي كمرنگ ش��ده، اما 
فكر مي كنم خانواده ها در اين م��دت و به دليل 
كرونا بهتر توانس��تند با يكديگر ارتب��اط برقرار 
كنند. البته مشكالتي نيز در تعطيالت اجباري 
كرونا وجود داش��ت كه به آنها ني��ز مي پردازيم. 
بحث عدم گفتمان س��ازي بين اعضاي خانواده 
و توجه كردن به نيازهاي يكديگر يك مش��كل 
جدي بود كه بيماري كرونا اين فرصت را ايجاد 
كرد تا خانواده ها مهارت ه��اي الزم براي ارتباط 
را به دست آورند، البته كه بخش��ي از اين نياز را 
فضاهاي آموزش��ي و تربيتي بايد به ما بدهد كه 
يكي از اين سيس��تم هاي آموزشي نهاد خانواده 
است، توجه كردن به اين نكته كه چه مسئله اي 
استرس و اضطراب فرزندم را باال مي برد و موجب 

ناراحتيش مي شود. 
در كن��ار نهاد خانواده سيس��تم هاي رس��انه اي 
وجود دارند كه به مسائلي از جمله كنترل خشم، 

ناراحتي، استرس، مهارت تحليل و تفكر انتقادي، 
مهارت حل مسئله، به صورت جدي نپرداخته اند 
و جاي ويدئو كليپ هاي كوچك با اين موضوعات 
در صدا و سيما و رس��انه هاي تصويري همچون 
بيلبوردهاي شهري و فضاي مجازي خالي است. 
بايد بياموزيم وقتي با موضوع و چالشي در مورد 
خانواده مواجه مي ش��ويم به جاي خش��مگين 
و عصباني ش��دن و واكن��ش نش��ان دادن، ابتدا 
مش��كالت را پذيرفته و تفكر انتقادي نسبت به 

موضوع در خانواده شكل گيرد. 
 جر و بحث ها و ناراحتي هايي كه در ايام كرونا اغلب 
به گوش��مان مي خورد با داراب��ودن مهارت هاي 
اعضاي خانواده به خصوص پ��در و مادر، فرصت 
بي بديلي را براي ساخت و تربيت فرزندان براي 
پذيرش مس��ئوليت بزرگ ت��ر در اجتماع پديد 

مي آورد. 
 زماني كه فرزند در خانواده ياد بگيرد كه گوشي 
براي شنيدن داشته باش��د اول يك پيام را درك 
كرده و سپس واكنش نشان دهد و پس از تحليل 
در م��ورد آن صحبت كن��د و در قبال خش��م و 
ناراحتي عكس العمل درست از خود نشان دهد، 
در بزرگسالي نيز فرزنداني خواهيم داشت كه در 
جامعه مسئوليت اجتماعي، كسب و كار و ازدواج 
را با مهارت هاي خود مي توانند داش��ته باشند. 
بنابراين بيماري كرونا با تمام مشكالت، زيان ها و 
تهديداتي كه بسيار زياد بوده در عين حال فرصتي 
را ايجاد كرد كه اعضاي خانواده ايراني با قرنطينه 
دور هم جمع شوند، با يكديگر بهتر آشنا شوند، 
صداي يكديگر را بش��نوند و ارتباط سازنده تري 
برقرار كنن��د.   نكته حائز اهميت اين اس��ت كه 
زماني تمام نياز ه��اي ما داخل خانواده ش��كل 
مي گرفت، نهاد خانواده قوي تر بود و فرزندان در 
خانه اي بازي مي كردند كه البته بزرگ تر و داراي 
حيات بود و فضاي شادي بيشتري وجود داشت، 
اما اين را نبايد فراموش كنيم كه خانواده ايراني 
همان خانواده است مادر و پدر با همان وظايف و 

فرزندان نيز همان گونه اند. 
وقتي همه دور هم جمع شوند و بدانند از امكانات 
درون خانواده به چه ش��كل بايد استفاده كنند 
فعاليت هاي مس��تمر و پيونده��اي عاطفي در 
خانواده به وجود آمده و نيازهاي تربيتي، آموزشي 
و عاطف��ي در فرزندان رف��ع و هيجانات معقول 
مي شود.  امروزه بسياري از مش��كالتي كه ما با 
آن در جامعه مواجه هس��تيم به اين علت است 
كه خانواده ها وقتي براي فرزندان نمي گذاشتند. 
زماني كه فضاي گفتمان بين همسران به وجود 
بيايد و حرف ها و دغدغه هاي مش��ترك عنوان 
شود، افراد اغلب سرخورده و ناراحت نيستند و به 
سمت رسانه ها به خصوص فضاي مجازي رجعت 
نمي كنند.  م��ن معتقدم گفتم��ان بين اعضاي 
خانواده بين همس��ران، پدر و مادر با فرزندان در 

دوران كرونا بيشتر پديدار شد. 
بس��ياري از فرزندان م��ا گفتمان ك��ردن را ياد 
نگرفته ان��د، كودك بايد بتواند از هفت س��الگي 
در مورد مس��ائلي در ارتباط با خانواده و رفتار با 
پدر و مادر با حف��ظ آرامش صحبت يا آنها را نقد 
كند، ارتباط برقراركردن بين والدين و فرزندان 
باعث مي شود پيوستگي و استقالل در روابط به 
وجود آمده و با برقراري ارتباط صحبت هاي خود 
را در خانواده بيان كنند و به دوستان، همساالن و 

افرادي خارج از خانواده پناه نبرند. 
گفتمان كردن از موضوع��ات مهم درون جامعه 
است و از اين طريق بچه ها مي توانند با چالش ها 
و مشكالت پدر و مادر مواجه شوند و پدر و مادر 
نيز با مس��ائل فرزندان روبه رو مي شوند و كمك 
مي كند اين روابط متقابل به نظام خانواده شكل 

خوبي دهد. 
مسائل و چالش هايي كه امروزه در زندگي هاي 
ما وجود دارد به دليل نداش��تن ارتباط است كه 
از موضوع كرونا مي توان به عنوان فرصتي به نفع 

ساختار تحكيم خانواده استفاده كنيم. 

»كرونا و خانواده« در گفت وگو با محمدرضا ايماني روانشناس اجتماعي

قرنطينه فرصت
 گفتمان در خانواده ايراني را فراهم كرد

ك�ودكان بي نظ�م و ش�لخته ب�ه خاطر 
ت�رس از كرون�ا، تمي�ز ش�دند و روي 
به رعاي�ت بهداش�ت ف�ردي آوردند و 
تغييرات زيادي در س�بك زندگي شان 
پيش آمد. آنها اغلب مس�واك مي زنند 
تا ب�ا درد دن�دان مجبور نش�وند راهي 
مراك�ز بهداش�تي ش�وند يا بيش�تر از 
خ�ود مراقبت مي كنند تا مب�ادا مجبور 
به رفت�ن نزد پزش�ك ش�وند. كودكان 
دچار وس�واس ش�دند. عده زياد ش�ان 
آنقدر الكل به دست هايش�ان اس�پري 
كرده اند كه دستشان پينه بسته است، 
شستن مكرر و طوالني دست ها و ترس 
مدام از همراه داشتن ويروس كه اغلب 
به حمام هاي پياپي و طوالن�ي انجاميد

كرونا از ديدگاه من نگاه بازگشت 
به خويش�تن اس�ت، مهم ترين 
موض�وع، نظ�ام ارتباط�ات بين 
اعضاي خانواده اس�ت كه به آن 
خدش�ه وارد ش�ده و خانواده ها 
زمان زي�ادي را ص�رف يكديگر 
نمي كردن�د و از مراقبت و توجه 
به يكديگر غافل بودند و نيازهاي 
يكديگ�ر را نادي�ده مي گرفتند

    مهدی مهاجر 
امسال سال عجيبي بود؛ سالي كه با يك وحشت عمومي آغاز شد. 
هر كسي از ترس ابتال به يك ويروس خارجي دست اول چيني به 
خانه اش خزيده بود و روزهاي هراسناك بسياري را در خانه سپري 
می كرد. كرونا به تنهايي بس�ياري از محاس�بات تربيتي فرزندان 
را به هم زد و آم�وزش چه در س�طح تحصيلي و چ�ه فرهنگي به 
كلي تعطيل ش�د. اولين كار ويروس با بچه ها پيوندش�ان با فضاي 

مجازي بود. بچه هاي سن باالتر يار آش�ناي دنياي مجازي بودند، 
اما كوچك تر ها قرار بود خيال گوشي و اينترنت را حداقل تا 13يا 
14س�الگي از سرش�ان بيرون كنند. وقتي والدين مجبور ش�دند 
برنامه شاد را نصب كنند عماًل تك تك بچه ها تبديل به يك كاربر 
شدند و زودتر از والدين راه و چاه استفاده از فضاي مجازي را ياد 
گرفتند. كم كم ميان كالس هاي آنالين گريزي به اينس�تاگرام و... 
البته يواشكي مي زدند و كوله بار تجربه شان را از دنياي بزرگسالي 

پربار كردند. حاال اكثر آنها بعد از گذش�ت پنج ماه از شروع كرونا 
يك كاربر حرف�ه اي و پاي ثابت مصرف كنن�دگان اينترنت تبديل 
ش�ده اند. اكثر قريب به اتفاق بچه ها براي خودشان يك پا منتقد 
فيلم ش�ده اند و هيچ فيلم جدي�دي را در قاب تلويزي�ون و نه در 
برنامه هاي مجازي از دست نمي دهند. زيادي وقت فراغت، چشم 
آنها را به ديدن فيلم بزرگساالن و انواع و اقسام فيلم هاي سريال 

خانگي عادت داد.  

   مونا دهقان
ماه هاي متمادي اس�ت كه به دليل ش�يوع كرونا م�دارس و مراكز آموزش�ي تعطيل و 
محيط هاي كار نيز ش�يفتي ش�ده اند. به همين دليل اعضاي خانواده فرصت بيشتري 
براي در كنار هم بودن دارند. دكتر محمدرضا ايماني روانشناس اجتماعي در گفت وگو 
با ما ضمن تأكيد بر ضرورت مقابله با كرونا، در عين حال معتقد اس�ت كه اين ويروس، 
ناخواسته موجب انسجام بيشتر ميان اعضاي خانواده شده است. ماحصل گفت وگوي 

ما با اين كارشناس را در ادامه مي خوانيد. 

ارمغان كرونا براي فرزندان خانواده

ويروسي كه زندگي بچه ها را زير و رو كرد!

سبك مراقبت

   هزار ترفند براي ماندن بچه ها در خانه
كرونا خواب بچه ها را برآشفت. نظم زندگي آنها را به هم زد. 
تا پيش از كرونا والدين نگران پرخوابي كودكشان بودند 
و دلشان مي خواست بيش��ترين فعاليت هاي اجتماعي را 
در قالب كالس هاي مختلف داشته باشند، ولي كرونا كه 
آمد والدين ترجيح دادند به اجبار يا انتخاب كالس هاي 
فوق برنام��ه را تعطيل كنند و بچه ها را در خانه زير س��ر 
خودشان نگه دارند. اگر تا االن والدين سرسام مي گرفتند 
از س��ر و صداي بچه ها و صداي بلن��د تلويزيون و آهنگ 
خواندن هايشان، حاال دوس��ت دارند سرشان با هر كاري 
گرم ش��ود تا فكر بيرون به سرش��ان نزند كه مبادا هوس 
پارك كنند كه مبادا بهانه شهربازي و رستوران بگيرند و 
مجبور شوند قرنطينه را بش��كنند. اين روزهاي كرونايي 
خوش خوشان بچه هايي ش��د كه تا پيش از اين براي هر 
درخواستي بايد ماه ها منتظر مي ماندند يا براي فالن بازي 
مورد عالقه شان پول جمع مي كردند يا مجبور بودند مادر 
را راضي كنند كن��ار درس خواندن اجازه بازي هم بدهد. 
حاال بچه ها به بهانه ماندن در خانه توقعي شده اند؛ متوقع 
و آسيب پذير. هر كدام مثل يك انبار باروت هستند كه با 
كوچك ترين مخالفتي در برابر خواسته هايشان تبديل به 
شعله مهيب آتش مي شوند. گاه با گريه شعله ور مي شوند 
گاه با غرولند، قه��ر و اعتصاب. آنها رگ خ��واب والدين 
دست شان آمده اس��ت. مي دانند نقطه ضعف شان ترس 
از كروناس��ت و حاضرند براي نگه داشتن آنها در خانه هر 
كاري بكنند، حتي اگر خريد ل��وازم غيرضروري به رغم 

ميل شان باشد. 
   موج جديد چاقي كودكان در راه است

كرونا تغذيه بچه ها را دگرگون كرد. بعضي خانواده ها مخالف 
سرس��خت خريد هله هوله براي بچه ها بودند. اين دسته از 
آدم ها ترجيح مي دادند براي خوراكي مدرس��ه فرزندشان 

هويج بگذارند و لقمه هاي نان و پنير. معتقد بودند هله هوله 
قد و رشد بچه را مي سوزاند و موجب سوء هاضمه مي شود، 
اما بس��ياري از خانواده ها در مقابل اين موضع سرس��خت 
خود زانو زدن��د و خوردن خوراكي ه��اي غيرمجاز را مجاز 
اعالم كردند. اوايل سعي كردند قرنطينه را با خوراكي هاي 
مامان پز كه از شيوه تهيه اش مطمئن بودند بهره ببرند، اما 
باز هم شكست خوردند، اين ش��يوه هم بسيار زمانبر بود و 
هم هزينه بااليي را طلب مي كرد. دو گزينه اي كه خانواده 
در آن كمبود داش��تند. اين بود كه به خريد خوراكي هاي 
غيرمجاز يعني هله هوله ها روآوردند و يخچال ها پر شد از 
بستني، نوشمك و قفسه ها پر از چيپس و پفك. عده زيادي 
را مي شناسم كه قبل از رسيدن از محل كار به خانه دستور 
خريد از كودكشان مي گيرند تا در شب زنده داري هايشان 
چيزي براي خوردن داش��ته باش��ند و دي��دن فيلم هاي 
رنگارنگ و بازي هاي رايانه اي را جذاب تر كند. اين روزهاي 
سخت كرونايي به زودي با اراده و تالش تك تك مردم عبور 
مي كند، اما مطمئنم والدين بعد از اين معضل، چالش جدي 
عادات غذايي فرزندشان را داشته باشند. تغيير عادت ها و 
مصرف باالي موادقندي نظير بستني  بچه ها را در معرض 
ابتال به ديابت قرار مي دهد و بعد از گذر از اين ايام به دليل 
بي تحركي، چاقي كودكان معضل جدي حوزه س��المت 
خواهد شد. والدين زيادي مجبور شدند تنهايي فرزندشان و 
تحميل شرايط ويروسي را با بازي هاي مشترك شان جبران 
كنند و شايد والدين ايراني در اين ايام بيشترين ميزان بازي 
با فرزندان را داشته اند يا بيشترين وقت را براي فيلم ديدن 

مشترك كنار فرزندان سپري كرده اند. 
   بچه هايي كه تنها شدند

در اين ميان بودند كودكاني كه تست كروناي والدين شان 
مثبت شد و آنها روزهاي تلخي را تجربه كردند. كودكان 
بعد از اع��الم نتيجه مثب��ت مجبور مي ش��وند از والدين 

دور ش��وند يا به خانه اق��وام نزديك بروند يا اگر كس��ي 
كنارش��ان نيس��ت، در خانه تن به قرنطينه پ��در و مادر 
بدهند. اين س��بك زندگي براي ك��ودكان كوچك تر كه 
به مهر م��ادر نياز دارند به ش��دت رنج آور اس��ت، آنهايي 
كه هنوز عل��ت ماس��ك زدن هاي مدام م��ادر را در خانه 
نمي دانند و فكر مي كنند مادر ديگر دوستش��ان ندارد تا 
برايشان آش��پزي كند يا با آنها بازي كند. قرارگرفتن در 
اين حالت سخت ترين تجربه يك مادر كرونايي است كه 
مجبور به خود قرنطينگي در خانه اس��ت. اين كودكان با 
حجم زيادي از اطالعات منفي مواجه هستند و همه چيز 
و همه كس گواه بر خطرناك بودن ح��ال مادر مي دهد و 

آنها را با بح��ران روحي روبه رو مي كن��د. اين كودكان در 
مواجهه با ت��رس ديگران براي برخورد ب��ا افراد كرونايي 
خانواده اغلب سرخورده شده و به شدت منزوي مي شوند. 
از يك سو براي ديدن مادر يا پدر منع مي شوند و از سوي 
ديگر فكر مرگ والدين بر هراس ش��ان مي افزايد و دچار 
اضطراب مي ش��وند. البته اين حس ترس و اضطراب در 
تمام كودكاني كه والدين ش��ان مجبور به كار در محيط 
بيرون از خانه هس��تند، به خوبي مش��هود ب��وده و فقط 

ميزانش شدت و ضعف دارد.  
   و اما درس هاي كرونا براي والدين و بچه ها

كرونا اگر چه خانواده هاي زيادي را به دردسر مالي انداخت 
و با مشكل جدي بيكاري مواجه كرد، اما كودكان سرمست 
از بيشتر بودن پدرها در كنارشان تجربه با پدر ماندن را به 
خوبي لمس كردند. كودكان زيادي در اين روزها كش��ف 
كردند كه تنها هستند و بيش از هر وقت ديگري از والدين 
درخواس��ت خواهر يا برادر كردند تا در ش��رايطي مشابه 
قرنطينه كرونا تنها نباشند و روزگار را آسان تر سپري كنند. 
والدين هم رن��ج تنهايي فرزندان را بيش ت��ر از قبل درك 
كردند و دانستند مسائلي نظير تنهايي كودكشان جدي تر 

از انديشه هاي مالي براي فرزند دوم است. 
كودكان بي نظم و ش��لخته به خاطر ترس از كرونا، تميز 
شدند و روي به رعايت بهداشت فردي آوردند و تغييرات 
زيادي در سبك زندگي شان پيش آمد. آنها اغلب مسواك 
مي زنند ت��ا ب��ا درد دندان مجبور نش��وند راه��ي مراكز 
بهداشتي شوند يا بيشتر از خود مراقبت مي كنند تا مبادا 
مجبور به رفتن نزد پزشك شوند. كودكان دچار وسواس 
شدند. عده زياد شان آنقدر الكل به دست هايشان اسپري 
كرده اند كه دستش��ان پينه بسته اس��ت، شستن مكرر و 
طوالني دست ها و ترس مدام از همراه داشتن ويروس كه 

اغلب به حمام هاي پياپي و طوالني انجاميد. 

كرون�ا خ�واب بچه ه�ا را برآش�فت. نظم 
زندگي آنه�ا را به هم زد. تا پي�ش از كرونا 
والدين نگران پرخوابي كودكشان بودند و 
دلشان مي خواست بيشترين فعاليت هاي 
اجتماعي را در قال�ب كالس هاي مختلف 
داشته باش�ند، ولي كرونا كه آمد والدين 
ترجيح دادند به اجبار يا انتخاب كالس هاي 
فوق برنامه را تعطيل كنن�د و بچه ها را در 
خانه زير س�ر خودش�ان نگه دارند. اگر تا 
االن والدين سرس�ام مي گرفتند از س�ر و 
صداي بچه ه�ا و صداي بلن�د تلويزيون و 
آهنگ خواندن هايشان، حاال دوست دارند 
سرشان با هر كاري گرم شود اال بيرون رفتن

همه جا س�اكت بود. انگار نه خاني به اين 
دنيا آمده و ن�ه خاني رفته اس�ت. چقدر 
تلخ است با سكوت بدرقه ات كنند. چقدر 
تلخ اس�ت به مونس زندگي ات س�پرده 
باش�ي همه كه از مزار دور شدند تو بمان. 
ديرتر برو تا من كمتر بترس�م. اما حاال... 



  سمانه صادقي
روزهاي�ي كه بر ما مي گ�ذرد، تداعي گر س�المرگ 
رضاخ�ان در ژوهانس�بورگِ آفريق�اي جنوب�ي 
اس�ت. ه�م از اي�ن روي و در بازخوان�ي واپس�ين 
ب�رگ از دفت�ر حي�ات وي، ب�ا علي اكب�ر رنجب�ر 
كرمان�ي پژوهش�گر تاري�خ معاص�ر ب�ه گفت وگو 
نشسته ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان دوران پهلوي 
اول و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول آيد.

    
به عنوان نخستين پرسش بفرماييد حقيقتًا 
آن طور كه ام�روز س�لطنت طلبان وانمود 
مي كنند، پهلوي اول و دوم در زمان خودشان 
محبوب بوده اند؟ عالوه بر آن رواياتي كه در 
اين زمينه بيان مي ش�ود چق�در مبتني بر 

واقعيت است؟ 
قبل از هرچي��ز بايد بگويم 99 درص��د مطالبي كه در 
فضاي مجازي منتشر مي ش��ود، اصاًل ارزش ندارد كه 
انسان وقت بگذارد و به آنها پاس��خ بدهد. البته پاسخ 
دادن به مزخرفاتي كه اين عده در فضاي مجازي پخش 
مي كنند هم با كمي استدالل و منطق، به راحتي ميسر 
است. پهلوي ها از همان اول روي كار آمدن شان منفور 
بودند، نه اينكه تازه در ش��هريور 1320 يا سال 1357 
منفور شده باشند. رضاخان كه سر كار آمد، آنهايي كه 
به اوضاع و سياست هاي انگلس��تان آگاهي داشتند با 
او مخالف بودند اما غرب زده ها ك��ه تصور مي كردند او 
ممكن است كاري براي كش��ور انجام دهد با او موافق 
بودند. اما كاًل موافقت آن عده هم با رضاخان در همان 
يكي دو سال اول بود چون بعداً همه فهميدند كه با چه 
جانور منفوري طرف هستند. رضاخان 20 سال با ظلم 
مطلق و نفرت كامل م��ردم از او بر ايران حكومت كرد. 
حتي وضع اقتصادي و معيشتي مردم ايران در سال هاي 
پاياني سلطنت رضاخان كه به قول خودشان اوج ترقي 
حكومت رضاشاهي بود، به گونه اي بود كه تهران دچار 
كمبود نان شد و مي گفتند ممكن اس��ت ايران دچار 
قحطي هم بشود. اين شرايط مربوط به زماني  است كه 
هنوز متفقين به ايران نيامده بودند. وزير مختار امريكا 
در گزارش س��ال 1319 خود مي نويس��د: »دستمزد 

كارگران كفاف نان خالي آنها را هم نمي دهد.« يعني 
در دوران اوج حكومت رضاشاه كارگري كه در كارخانه 
او كار مي كرد، دستمزدش براي خريد نان هم كفايت 

نمي كرد. 
از طرفي اگ��ر از نفرت م��ردم در دوره رضاخان فيلم و 
عكس زيادي در دست نيست ولي از دوره پهلوي دوم 
كيلومترها فيلم وجود دارد كه نشان مي دهد چقدر اين 
فرد در نظر مردم منفور بوده اس��ت. نفرت مردم از اين 
فرد به قدري بوده كه وقتي او را ب��ا تيپا از ايران بيرون 
انداختند، از خوشحالي سر از پا نمي شناختند. بعد از آن 
هم اين آدم را در هيچ جاي دنيا راه  ندادند. هرچند در 
پاناما نشست و مصاحبه كرد كه اكثر مردم ايران طرفدار 
من هستند! اصاًل چنين ادعاهايي ارزش جواب دادن 
ندارد چراكه با كمترين مراجعه به اس��ناد و تصاوير و 
فيلم هاي باقي مانده از آن دوران مي توان پاسخ بسياري 

از اين الطائالت را داد. 
به بح�ث اصلي م�ان ك�ه روزه�اي پاياني 
حكومت رضاخان اس�ت برگردي�م. حمله 
متفقين در ش�هريور 1320 معطوف به ملت 
ايران بود يا در جهت بركنار كردن رضاخان 

از سلطنت صورت گرفت؟
هيچ كدام. چراكه مل��ت ايران درگير جن��گ نبودند 
بنابراين متفقين هم ب��ا ملت ايران كاري نداش��تند. 
متفقين در واقع فقط مي خواستند خاك ايران و راه آهن 
ايران تحت تصرف آنها باشد. علتش هم اين بود كه اگر 
خاك ايران و راه آهن ايران به دست متفقين نمي افتاد، 
هيتلر پيروز جنگ مي شد و شوروي و امريكا و انگليس 
و ديگر كشورها را مي بلعيد. بنابراين در چنين شرايطي 
مرگ و زندگي متفقين به مويي به نام خاك ايران بند 
شده بود. ناگفته نماند كه تاريخ مصرف رضاخان هم در 

آن روزگار براي انگلستان تمام شده بود. 
از چه جه�ت تاريخ مص�رف رضاخان براي 

انگليسي ها تمام شده بود؟
با توجه به خفقان و استبداد حاكم بر جامعه، رضاخان 
منفور ملت ايران بود و انگلستان پي بهانه مي گشت كه 
از شّر اين عامل منفور خودش راحت شود. روس ها هم 
همين نظر را نسبت به رضاخان داشتند اما امريكايي ها 

چون هنوز بر ش��رايط ايران اش��راف نداش��تند، تابع 
نظر آن دو متحد خود بودن��د. صادق هدايت در كتاب 
»حاجي آقا« كاماًل فض��اي آن روز اي��ران را به تصوير 
مي كشد. در كتاب »ش��هريور 20« كه من مدتي قبل 
آن را ترجمه كرده ام، هم علل بركناري رضاخان توسط 
انگلستان آمده است. در واقع همان طور كه اشاره كردم 
چون انگليسي ها يك ايران امن مي خواستند كه كاماًل 
تحت سلطه خودشان باش��د، متوجه شدند تحوالت 
سياس��ي كه اتفاق مي افتاد و وج��ود رضاخان، عامل 
ناامني در ايران است. از طرف ديگر به خاطر آنكه آبروي 
انگلستان در ماجراي كودتاي 1299 و آوردن رضاخان 
رفته بود، احتياج داشت كه در اين زمان با ملت ايران 
همدردي كند. بنابراين با رفتاري در اين دوران از سوي 
مردم مواجه هستيم كه بسيار قابل توجه است. زماني 
كه ارتش امريكا به عراق آمد، مردم عراق دمار از روزگار 
اين ارتش خارجي درآوردند، در حالي كه ارتش امريكا 
به آنها خدمت كرده و ش��ّر ديكتاتوري مثل صدام را از 
سر آنها كوتاه كرده بود اما رضاخان به قدري نزد ملت 
منفور بود كه مردم ايران راضي بودند ارتش انگلستان 
وارد كشور شود و رضاخان را از س��لطنت بردارد، آنها 
هم هي��چ مقاومتي در برابر اين ارتش بيگانه نداش��ته 
باش��ند. خوش��حالي مردم ايران در آن دوران هم در 
تاريخ گزارش شده است و مس��ئله اي نيست كه تنها 
من بگويم. به عنوان مثال خبرنگار امريكايي در تهران 
همه اين موارد را ضبط و در كتاب »شهريور 20« آورده 
است. اين خبرنگار در آن گزارش اظهار تعجب مي كند 
كه مردم ايران چرا اين قدر از رفتن رضاشاه خوشحال 
هس��تند. بايد از كس��اني كه دائم از خدمات رضاشاه 
صحبت مي كنند، پرسيد س��ند و مدركشان براي اين 
گفته چيست؟ چراكه رضاشاه طبق اسناد موجود يك 

دزد سرگردنه بوده است. 
پس از بركناري رضاخان، انگليس�ي ها چه 
گزينه هايي را براي س�لطنت ايران در نظر 
داشتند و چرا نهايتاً به سلطنت پهلوي دوم 

رضايت دادند؟
روس ها قب��اًل به آقاي محمد س��اعد مراغه اي، س��فير 
ايران در مسكو گفته بودند ما رضاشاه را از ايران بيرون 

حس�ين فردوس�ت در خصوص ارتش 
نوين رضاخان و مانور آن در خاطراتش 
نوشته اس�ت: ارتش در دوره رضاشاه 
در اطراف تهران مانوري را برگزار كرد 
اما امكان�ات براي برگ�زاري اين مانور 
به قدری ناچي�ز بود كه چند س�رباز از 
گرس�نگي مردن�د!« يعن�ي آن ق�در 
هماهنگ�ي برق�رار نك�رده بودند كه 
بتوانند غذا به دست سربازها برسانند

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5986 | 7ذیالحج��ه1441  | سهش��نبه7م��رداد1399

 »در ابطال پاره اي مجازيات در باب زندگي و زمانه رضاخان«
 در گفت و شنود با علي اكبر رنجبر كرماني

تبليغات فيك ها درباره پهلوي اول پوچ است

  شاهد توحيدي
عالم نام��ور و مجاهد، 
زنده ياد آيت اهلل شيخ 
غالمرض��ا ي��زدي، در 
عداد اعالم برجس��ته 
ش��هر ي��زد، در تاريخ 
معاص��ر ب��ه ش��مار 
مي رود. در باب زندگي 
و زمان��ه آن ب��زرگ، 
تاكن��ون آثاري چند به رش��ته تحري��ر درآمده 
كه بي ش��ك، اثر »تندي��س پارس��ايي« به قلم 
ميرزامحمد كاظميني در ش��مار آنهاس��ت. در 
معرفي اي��ن يادم��ان پرنكته، بهت��ر ديديم كه 
عنان س��خن را به مؤلف آن بسپاريم كه براي ما 
از قهرمان داستان خويش بگويد. كاظميني در 
ديباچه اين ش��رح حال، در باب زندگي و زمانه 
مرحوم يزدي آورده اس��ت: »آيت اهلل حاج شيخ 
غالمرضا يزدي )فقيه  خراس��اني(، در شمار آن 
نادره مرداني است كه صفحه روزگار كمتر آنها را 
مي پرورد و اگر در عصري يكي از آنها باليد، بايد 
او را چراغ راه كرد و راهش را پي گرفت. بدين رو، 
گفتن و نوشتن درباره اين ستاره ديروز و كيمياي 
امروز، فرض است و فريضه. و اين فريضه نخست 
به عهده كس��اني اس��ت كه او را مي شناسند. و 
چنين ش��د كه اين حقير، با اعتراف به بضاعت 
مزجاه خويش، عهده دار شناساندن وي شد. به 
ياد مي آورم كه از خردي، در خانه ما، همواره از 
مردي بزرگ سخن مي رفت و با حرمت و عظمت 
از مكارم اخالقي او ياد مي ش��د. پدر بزرگوارم، 
حاج علي اكبر كاظمين��ي، چنان از جد خود داد 
سخن مي داد كه پرنده خيال مرا اشتياق رسيدن 
به آن بود. س��پس ك��ه گام در اجتم��اع نهادم، 
دريافتم كه حكايت فضاي��ل و كرامات او در هر 
كوي و برزني است و در همه مساجد و مجالس 
و منابر از ملكات نفس��اني و كرامت هاي معنوي 

او سخن مي رود. 
باري، چن��د دهه س��خن ش��نيدن از زندگي و 
شخصيت آيت اهلل غالمرضا يزدي، دستمايه اي 
شد تا آنچه را در اينجا و آنجا و به صورت جسته 
گريخته نيوشيده بودم، گرد آورم و با اصالحات 
و اضاف��ات فراواني در ي��ك كتاب رق��م زنم. از 
هفت س��ال پيش بر آن ش��دم كتابي مس��تقل 
در ش��رح حال اين بنده خداباور برنويس��م. در 
آغاز به جس��ت وجوي منابع مكت��وب پرداختم 
اما آنها را بس��نده نيافتم و آنك آهنگ آن كردم 
تا با مصاحبه با آگاهان، به اطالعاتي دست يازم. 
براي اين مهم يك گروه علمي سامان دادم و به 
همراه تني چند از اخوان الصف��ا ده ها مصاحبه 
انجام داديم و همه آنه��ا را در نوارهاي صوتي به 
وديعت نهاديم. مصاحبه شوندگان، مراجع عظام، 
بستگان و شاگردان حاج شيخ بودند و همگي، با 
همه اشتغاالتشان، با گشاده رويي و شادماني از 
اين كار اس��تقبال كردند. حاصل مصاحبه ها بر 
كاغذ آمد و پس از دس��ته بندي، جرح و تعديل 
شد و در فرجام، از نظر چندي از صاحبنظران و 

شاگردان حاج شيخ گذشت. 
با گذش��ت بيش از نيم قرن از اوج فعاليت هاي 
حاج شيخ، طبيعي است كه پاره اي از خاطرات و 
روايت ها و حكايت ها درباره او و از او، دستخوش 
تصرف ش��ده اس��ت. در اين موارد، روايت هاي 
گوناگون يك حكايت آورده شد يا  آنچه صائب تر 
مي نمود، برگزيده شد. نكته ديگر اينكه در بخش 
كرامات و مكاشفات، هم اختالف روايات بيشتر 
بود و هم اصل آنها بيش از اين بود كه در كتاب 
گ��رد آورديم. بنا ب��ه داليلي، ك��ه باريك بينان 
مي دانن��د، از به دس��ت دادن برخ��ي كرامات، 
به ويژه آنه��ا كه براي ع��ده اي ديرياب اس��ت، 
قطع نظر كرديم. اين نيز گفتني است كه هرگز 
كوشيده نش��د براي حاج ش��يخ كرامت تراشي 
ش��ود يا  در فضايل او گزافه اي بر قلم آيد. او كه 
برنمي تابيد ديگران »حجت االسالم« و آيت اهلل 
خطابش كنند، قطعاً روا نمي شمارد در كتابي از 
او گزافه گويي ش��ود. و آيا كرامتي برتر از اينكه 
ديگران او را تجسم آيت اهلل مي شمردند و او فقط 

رضا مي داد با تعبير »شيخ« از او ياد كنند؟...«

 نظري بر يادمان زنده ياد آيت اهلل 
حاج شيخ غالمرضا يزدي

خوانشي از سيره و زمانه 
»تنديس پارسايي« 

مي كنيم و بعد از آن تو مي تواني رئيس جمهور ايران 
شوي اما س��اعد كه از رجال اس��تخواندار و قديمي 
بود، دورانديش��ي كرد و اين پيش��نهاد انگليسي ها 
را نپذيرفت. البته بعدها س��اعد مراغه اي در اواخر 
عمرش اين موض��وع را در مصاحب��ه اي فاش كرد. 
گزينه ديگري كه انگليس��ي ها بعد از بيرون كردن 
رضاشاه از ايران قصد روي كار آوردنش را داشتند، 
محمدعلي فروغي بود. به همين روي به محمدعلي 
فروغي اصرار كردند كه بيايد و رئيس جمهور ايران 
شود اما او هم نپذيرفت. چون بر اساس همان افكار 
قديمي اريستو كراتيك خودش، اضمحالل سلطنت 
را صالح نمي دانس��ت و معتقد بود جمهوري باعث 
هرج و مرج در كشور مي ش��ود. به هر حال مي شود 
گفت فروغي پيرمرد بي حالي ب��ود كه از جمهوري 
واهمه داش��ت بنابراين به انگليس��ي ها اصرار كرد 
كه محمدرضا پهلوي را براي س��لطنت نگه دارند. 
اين اتفاقات در فاصله س��وم شهريور تا 25 شهريور 
1320 كه رضاش��اه از كشور خارج ش��د، روي داد. 
رضاشاه هم كه مي دانست كارش تمام است به اين 
و آن متوسل مي شد كه جان خودش و پول هايش را 
حفظ كند. او حتي در آن دوران مي خواست برود و 
به سفارت انگلستان پناهنده شود. اين نكته اي است 
كه آقاي دكت��ر مجد در كتابش به آن اش��اره كرده 
است. عالوه بر آن پدر علي قوام )پدر داماد رضاخان( 
كه به انگليسي ها نزديك بود، آن روزها هميشه دم 
دس��ت رضاخان بود كه به وسيله او رضاخان بتواند 
مذاكراتش را با انگليس��ي ها ادامه دهد. هرچند در 
اين فاصله دولت انگلس��تان با محمدحسن ميرزا، 
آخرين وليعهد قاجار در لن��دن نيز تماس گرفت و 
حتي مي خواستند با بيرون كردن رضاخان دوباره 
قاجارها را س��ر كار بياورند. قاجارها حميد ميرزا را 
كانديدا كرده بودند اما چون از بچگي در انگلستان 
بزرگ شده بود، اصاًل فارسي بلد نبود. بنابراين وقتي 
كه نماينده س��رويس اطالعاتي انگلستان با حميد 
ميرزا صحبت كرد، به كلي از او مأيوس ش��د چون 
ديد كه بعيد است چنين فردي صالحيت پادشاهي 
داشته باشد. البته حميد ميرزا بعدها به ايران آمد و 
حتي در دوره انقالب هم در ايران بود. البته آن موقع 
فارسي مي دانست و در يكي از شركت هاي نفتي كار 
مي كرد. برآيند همه اينها اين شد كه محمدرضاشاه 
را نگه دارند. از اينجا به بعد حسين فردوست كه آن 
موقع ستوان بود، رابط محمدرضاشاه با نمايندگان 
سرويس اطالعاتي انگلستان مي شود كه شرح اينها 
را در كتاب خاطراتش آورده اس��ت. به عنوان نمونه 
آلن ترات، نماينده سرويس اطالعاتي انگلستان در 
تهران از طريق فردوست به شاه پيغام مي دهد كه: 
»يك وقت فكر نكني شاه هستي يا پدرت شاه بود. 
پدرت يك آدم دزد بود كه ما او را سر كار آورديم.« 
حتي پيغام داده بودند اگر خودش هم بخواهد رويش 
را زياد كند، چنين و چنانش مي كنيم. حال بايد به 
سلطنت طلبان گفت اعليحضرت پادشاه قدرقدرتتان 

در نظر خارجي ها چنين موجودي بود. 
فرموديد مرگ و زندگي متفقين به مويي 
به نام خاك ايران بند بوده است. علت اين 

امر چه بود؟
جنگ جهاني دوم در اول س��پتامبر 1939 يعني 
پاييز 1318 شروع شد و ايران بالفاصله در آن زمان 
اعالم بي طرفي كرد كه كار بسيار خوبي هم بود. در 
طول اين مدت هم كسي به كسي كاري نداشت تا 
در تابستان سال 1320، كه آلمان نازي به متحد 
سابق خودش يعني شوروي حمله كرد و در اينجا 
معادالت جهاني به هم خورد. همان طور كه همه 
مطلعند شمال شوروي در محاصره برف و يخ است 
و قابل كشتيراني نيس��ت. غرب شوروي را هم كه 
در آن زمان آلمان نازي محاصره كرده بود. ش��رق 
شوروي هم كه توسط ژاپن بسته شده بود. بنابراين 
فقط خاك ايران در جنوب شوروي باقي مي ماند 
كه از طريق آن نيروهاي شوروي بتوانند مهمات و 
وسايل مورد نيازشان در جنگ را تأمين كنند. البته 
رجال بي شعور و بي شخصيت و ترسوي ايران هم 
چون هشدارهاي انگلستان را خوب دريافت نكرده 
بودند، نتوانستند در آن زمان اين موضوع را درست 
تجزيه و تحليل كرده و از فرصت به دس��ت آمده 
استفاده مناسب را ببرند. اطرافيان رضاخان هم كه 
يا نمي فهميدند يا  اگر مي فهميدند كسي جرئت 
نداشت به او حرفي بزند. اين شد كه آن اتفاقات در 

شهريور 20 روي داد. 
منظ�ور از اينك�ه دولتم�ردان ايران�ي 
نتوانس�تند در آن زمان از فرصت پيش 

آمده استفاده مناسب كنند، چه بود؟
همان طور كه گفتم متفقين در آن مرحله از جنگ 
در شرايطي به سر مي بردند كه كليد پيروزي شان 
در دس��ت ايران قرار گرفته بود، منتها دولتمردان 
بي كفايت رضاخان��ي نتوانس��تند از اين موقعيت 
اس��تفاده كنند. عده اي از آنها كه بي س��واد بودند. 
آنهايي هم كه باسواد بودند، از فحش و لگد رضاخان 
مي ترسيدند و جرئت نداش��تند حرف بزنند و در 
نتيجه اي��ران، اين فرصت طاليي را از دس��ت داد. 
ش��رايط در آن دوران به گونه اي بود كه مي ش��د 
به متفقين چه��ره موافق نش��ان داد و از آنها بابت 
ورودشان به كشور پول هم گرفت اما دولتمردان ما 
متوجه نبودند كه متفقين چاره اي جز اين ندارند 
كه به داخل خاك ايران وارد ش��وند و براي همين 
مسئله هم حاضر به پرداخت هر هزينه اي هستند. 
در اي�ن رخداد چ�ه انتقادي ب�ه ارتش 
نويني كه رضاخان خود را مؤس�س آن 

مي دانست، وارد است؟
انتقادي كه به ارتش رضاخان وارد است، رفتارهاي 
زبونانه و ننگيني اس��ت كه از خود نش��ان دادند. 
چون دولت ممكن اس��ت اش��تباه كند و به ارتش 
بگويد مقاومت كن، اما ارتش حق ندارد بگويد من 
نمي توانم و بايد تا پاي جان در برابر دشمن بايستد. 
اما در اين قضيه نه دولت ايران، شعور و درك مسائل 

سياس��ي منطقه اي و جهان را داش��ت و نه ارتش 
رضاخان شرافت يك ارتش قوي و محترم را از خود 
نش��ان داد. در حالي كه قبل از آغاز جنگ جهاني 
دوم، وقتي ايتاليا به عنوان يك كشور قوي اروپايي 
و متحد آلمان نازي به حبشه )اتيوپي( با يك ارتش 
تيركماني حمله كرد، آن ارتش تيركماني در برابر 
ارتش اروپايي و قوي ايتاليا مقاومت جانانه اي كرد 
و قهرماني هاي زيادي را از خود نشان داد اما ارتش 
ايران چنين واكنش��ي را در برابر ارتش متفقين از 
خود نش��ان نداد. مقاومت هاي ارتش ايران در آن 
شرايط، مقاومت هاي مس��خره اي بود. البته غير از 
مقاومتي كه در مرز ايران با روس��يه در آذربايجان 
توسط يك گروهبان و چند سرباز صورت گرفت كه 
قبرشان به عنوان انسان هاي شريف و ميهن دوست 
در آنجا هس��ت، در ش��هريور 20 هم دولت و هم 
ارتش رفتارهاي زبونانه و قاب��ل انتقادي را از خود 
نشان دادند. دولتي كه شعور نداشت بفهمد وقتي 
يك مانور را در اطراف تهران نتوانسته برگزار كند و 
سربازش از گرسنگي مرده و يك عده از واحدهاي 
نظامي در تپه ه��اي اطراف تهران راهش��ان را گم 

كرده اند، نمي تواند با ارتش متفقين بجنگد. 
مانور ارتش نوين رضاخان مربوط به چه 

سالي مي شود؟
يكي دو س��ال قبل از بركناري رضاش��اه. حسين 
فردوس��ت در خص��وص ارتش نوي��ن رضاخان و 
مانور آن در خاطراتش نوش��ته اس��ت: »ارتش در 
دوره رضاش��اه در اطراف تهران مان��وري را برگزار 
كرد اما امكانات براي برگ��زاري اين مانور به قدری 
ناچيز بود كه چند سرباز از گرسنگي مردند!« يعني 
آن قدر هماهنگي برقرار نك��رده بودند كه بتوانند 
غذا به دست سربازها برس��انند. همين ارتشي كه 
رضاخان به آن مي باليد با اولين پيش��روي ارتش 
ش��وروي به خاك كش��ور آن قدر به هم ريخت كه 
حتي ژنرالش مجبور شد چادر سرش بيندازد و فرار 
كند، واحدهاي ارتش مشهد هم سر از بندرعباس 
درآوردند. مي توان گفت عمده فعاليت ارتش نوين 
رضاشاه سركوب عش��اير به بهانه برقراري امنيت 
در كش��ور بوده. عش��ايري كه تا پيش از روي كار 
آمدن رضاش��اه با آنكه دولت مركزي چندان قوي 
نداش��تيم و ايالت و عش��اير ايران مس��لح بودند، 
هيچ گاه در ميان عش��اير تمايالت گريز از مركز و 
ش��ورش وجود نداش��ت. پيش از آمدن رضاخان 
سران عش��اير با دولت مركزي در تماس و تعامل 
بودند و ماليات پرداخت مي كردند و از طرف همان 
حكومت مركزي حاكم آن عشاير بودند. وقتي هم 
دولت مركزي به رئيس ايل دستور مي داد كه فالن 
موضوع پيش آمده را حل و فصل كند، قضيه حل 
مي شد. درواقع امنيت را هم همين قشر در كشور 
برقرار مي كردند به طوري كه اگر كااليي وارد كشور 
مي شد بدون كوچك ترين آسيبي از همين مناطق 
عش��ايري عبور مي كرد اما همين عشاير پس از به 
سلطنت رسيدن رضاشاه به بهانه برقراري امنيت 

به نامردي سركوب شدند. 
بمباران هاي متفقين چ�ه زمان و به چه 

علت رخ داد؟
حمله متفقين به خاك ايران در سوم شهريور اتفاق 
 افتاد. پس از پيش��روي نيروهاي متفقين به خاك 
ايران، ارتش ش��وروي با بمباران شهرهاي شمالي 
مثل انزلي و رش��ت و... مردم و خ��ود رضاخان را 
مرعوب ساخت كه اين حركت نهايتاً باعث شد در 
بيست وپنجم شهريور پس از محاصره تهران توسط 
قواي روس و انگليس، رضاخان از سلطنت استعفا 
دهد. البته عالوه بر بمباران ش��هرها و ترس��اندن 
مردم، متفقين با هواپيماهاي شان اعالميه هم بر 
س��ر مردم مي ريختند كه »مردم! ما با شما كاري 
نداريم.« حتي هواپيماهاي انگليسي اعالميه اي را 
بر فراز تهران ريختند كه در آن اشاره كرده بودند 
كه »رضاش��اه را خودمان آوردي��م و خودمان هم 
مي بريم.« نكته اي كه همان زمان راديو دهلي هم به 
آن اشاره كرد. البته ناگفته نماند كه آن اعالميه االن 
موجود است و قابل توجه كساني است كه مي گويند 

رضاشاه ضدانگليسي بوده است. 
در بمب�اران ش�هرهاي اي�ران توس�ط 
متفقين، چند نفر از مردم كشته شدند؟

كل كش��ته هاي غيرنظامي كه در شمال و جنوب 
ايران در اثر بمباران هاي انگليس و روس��يه از بين 
رفتند به هزار نفر هم نمي رس��د. در كتاب »تاريخ 
بيست ساله« حس��ين مكي و در كتاب »شهريور 
20« آمار اي��ن كشته ش��دگان وج��ود دارد. اين 
كشتارها در گيالن و آذربايجان و آبادان و خرمشهر 
صورت گرف��ت. در جاهاي ديگر مثل مش��هد هم 
هواپيماهايش��ان آمدند و اعالمي��ه پخش كردند 

و رفتند. 
چه اسنادي مبني بر رابطه انگليسي ها 
در روي كار آوردن رضاخان وجود دارد؟

در گزارش هايي ك��ه امريكايي ها براي دولت خود 
مي فرس��تادند، بارها به انگليس��ي بودن رضاخان 
اشاره شده است. درباره اسناد انگليسي مربوط به 
اين موضوع هم آقاي دكتر مجيد تفرشي مشروحاً 

صحبت كرده اند. 
جنازه رضاخان پس از م�رگ در جزيره 

موريس چه زمان به ايران انتقال يافت؟
در اواخر كتاب ش��هريور 1320 گزارش��ي از ورود 
جنازه رضاش��اه به تهران و عدم اس��تقبال مردم 
هست. جنازه رضاخان نهايتاً با حضور چند نظامي 
و رجال قديمي و درباري تشييع شد و در مقبره اي 
كه محمدرضا از قبل آماده كرده بود به خاك سپرده 
شد. البته همان طور كه مطلعيد دو، سه سال پيش 
در حفاري هاي آن منطقه جن��ازه اش بيرون افتاد 
ولي مجدداًَ در جاي ناشناس��ي با آداب اسالمي به 

خاك سپرده شد. 
با تش�كر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد.
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وض�ع اقتص�ادي و معيش�تي مردم 
ايران در س�ال هاي پاياني سلطنت 
رضاخان ك�ه به قول خودش�ان اوج 
ترقي حكومت رضاش�اهي ب�ود، به 
گونه اي بود كه ته�ران دچار كمبود 
ن�ان ش�د و مي گفتند ممكن اس�ت 
ايران دچار قحطي هم بش�ود. وزير 
مختار امريكا در گزارش سال 1319 
خود مي نويسد: »دستمزد كارگران 
كفاف نان خالي آنها را هم نمي دهد.«
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روحت شاد جهادي
به همت دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي فسا، شماره بيستم نشريه 
دانشجويي »كاري  نو« منتشر شد.  
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
ــد راضـي،  ــل فوت محمـ به دلي
ـــگاه  ــه دانش ــد نمونـ كارمنـ
ـــا و از فعاالن  علوم پزشـكي فس
ــه، تيتر يك و  جهادي اين منطق
ــد. نتيجه  ــريه به اين مرحوم اختصاص داده ش صفحه اول نش
ــي فيلم؛ روز سـوم، جايگاه و  مذاكرات عين االسد، نقد و بررس
اهميت مسئله فرهنگ در انديشه امام و رهبـري از جمله مطالب 

مهم ديگر اين نشريه مي باشد. 
----------------------------------------------

در خانه مي مانيم؟
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران، 
ــريه دانشجويي  شماره  ۱۶۰ نش
ــپيدار« را منتشر كرد. در اين  »س
ــجويي  ــريه دانش ــماره از نش ش
ــپيدار« كه با محوريت ابعاد  »س
اجتماعي و رواني بيماري كرونا و با 
عنوان »در خانه مي مانيم؟« منتشر 
ــائلي پرداخته  شده است؛ به مس
است كه بررسي تأثيرات فضاي مجازي در نحوه قرنطينگي ايام 
كرونا كه هميشه تيرش بر فرهنگ اجتماعي جوامع نشانه رفته 
است، تا كنكاش در ابعاد روحي و رواني كرونا كه سبب فردگرايي 

و تحوالت شخصيتي و اخالقي در افراد شده است. 
 ----------------------------------------------

عالج واقعه! 
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
ــم نشريه  ــماره  شش ــاهد، ش ش
دانشجويي »مشكات« منتشر شد.  
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
ــائلي چون؛  ــكات« به مس »مش
ــاي  ــي از فض ــاي رهاي راهكاره
مجازي، معرفي كتاب، مسئله  قتل 
رومينا اشراقي و ماجراهاي قاچاق 

كاالهاي اساسي پرداخته شده است. 
----------------------------------------------

خط و نشان براي مافيا
اعضای جامعه اسالمي دانشجويان 
ــوم  ــان و عل ــگاه هاي اصفه دانش
ــريه  ــماره ۱۲۹ نش ــكي، ش پزش
ــه« را  ــاور انديش ــجويي »ب دانش
ــر كردند. در اين شماره از  منتش
نشريه دانشجويي »باور انديشه« 
ــاهد گزارش هاي اجتماعي با  ش
ــا در فرهنگ  محوريت نفوذ مافي
ــئله  غيزانيه و گزارش هاي سياسي با  ــي مس اجتماعي و بررس
ــس از ورود  ــي و اقتصادي ايران پ موضوعيت تحوالت سياس
ــال و تغيير روند تحريم هاي امريكا  نفتكش ها به مرزهاي ونزوئ
عليه ايران و چند گزارش ديگر از جمله معرفي كتاب و بررسي 

سبك زندگي شهري هستيد. 
----------------------------------------------

انحراف خصوصي سازي
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
علوم پزشكي زنجان، شماره  دوم 
نشريه دانشجويي »ضربان قلب« 
منتشر شد.  در اين شماره از نشريه 
دانشجويي »ضربان قلب« گذاري 
ــالت و  ــران، معض ــاد اي بر اقتص
بحران هاي آن و مسئله  انحراف در 
ــده  ــازي پرداخته ش خصوصي س
ــتاري در تاريخ ادبيات  ــت؛ مطالب »حكيم هيدجي، جس اس
ــجو؛ ما نبايد زنده باشيم، خانه شيشه اي؛  زنجان، پژواك دانش
گذاري بر شفافيت، معرفي كتاب؛ دن آرام و خاطرات سفير« از 

جمله بخش هاي اين نشريه دانشجويي است. 
----------------------------------------------

چالش نظام آموزشی
با تالش بسيج دانشجويي دانشگاه 
فرهنگيان يزد، شماره  هشتم نشريه 
دانشجويي »صراط« منتشر شد.  در 
ــريه دانشجويي  اين شماره از نش
ــتر آموزشي  »صراط« به دليل بس
دانشگاه فرهنگيان، درنگي كوتاه 
درباره چالش هاي پيش روي نظام 
ــران در زمينه  ــت اي تعليم و تربي
مسئله خريد خدمات دانشگاه و آموزش مجازي زده است؛ نظارت 
ــواالت تعدادي از  بر روند تحصيلي دانش آموزان و نگاهي به اح

شهداي مقاومت از ديگر بخش هاي مهم اين نشريه است. 

گشت نشریات

 نارضایتي دانشجویان از درس پرماجرا
ــران،  ــاهد، ته ــگاه هاي ش ــش در دانش ــن پژوه اي
شهيد بهشتي و آزاد اسالمي تهران صورت پذيرفت. 
ــي  مالك ورود به مطالعه، گذراندن اين واحد درس
ــي آن هزار  ــركت در مطالعه بود كه ط ــل ش و تماي
ــگاه هاي فوق مورد بررسي  نفر از دانشجويان دانش
ــنامه  قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطالعات، پرسش
ــاخته بود كه روايي و پايايي آن طي يك  محقق س
ــراد صاحب نظر مورد  ــي و با نظر اف مطالعه مقدمات
ــود.  در اين تحقيق بيش از نيمي  تأييد قرار گرفته ب
از دانشجويان از تعداد واحدهاي اين درس رضايت 
نداشتند و 85/3 درصد افراد معتقد به لزوم ارائه اين 
ــال ۱3۹۱ وزارت  درس نبودند. در نهايت همان س
ــت و علوم حذف درس تنظيم خانواده را به  بهداش
ــگاه هاي خود ابالغ كرده اند تا گام هاي جدي  دانش

براي افزايش جمعيت بردارند. 

در سال ۱۹8۱ مجمع عمومي سازمان ملل جايزه اي 
ــر از محققان يا  ــاله به يك نف تعيين كرد كه هر س
ــتگذاران جمعيتي كه در توسعه و گسترش  سياس
آموزش و پژوهش جمعيت شناسي يا سياست هاي 
جمعيتي نقش بسزايي داشته است، تعلق مي گيرد. 
 كميته  ويژه اي متشكل از نمايندگان دائمي كشور ها 
ــوابق افرادي كه براي اين جايزه  ساالنه با بررسي س
نامزد شده اند، با رأي مخفي آنها را انتخاب مي كنند. 
ــه در حوزه  ــت ك ــزه باالترين جايزه اي اس اين جاي

جمعيت در سطح بين المللي ارائه مي شود. 
 ركورد ایران در غرب آسيا

ــه بار موفق  ــور غرب آسياست كه س ايران تنها كش
شده است اين جايزه را به خود اختصاص دهد. دكتر 
عباسي شوازي)مدير گروه جمعيت شناسي دانشگاه 
تهران( به دليل فعاليت هاي تحقيقي و آموزشي كه در 
زمينه  جمعيت و توسعه در عرصه  ملي و بين المللي 

داشته و عالوه  بر آن به خاطر فعاليت هاي بين المللي 
از جمله تأسيس انجمن جمعيت شناسي آسيا، اين 
جايزه را دريافت كرده است. دكتر عليرضا مرندي و 
ــين ملك افضلي نيز به پاس خدماتي كه  دكتر حس
ــته اند نيز قباًل اين جايزه را  ــت داش در حوزه  بهداش

دريافت كرده اند. 
ــور فعاليت هاي  ــگاه هاي كش با اين وجود در دانش
ــه بايد جدي  ــي و تحقيقاتي هنوز آنطور ك پژوهش

گرفته نمي شود. 
رشته جمعيت شناسي در دانشگاه ها صرفاً به مقطع 
كارشناسي ارشد و دكتري محدود شده و در اين بين 
هم تنها تعداد محدودي از دانشگاه ها مانند دانشگاه 
تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، عالمه طباطبايي شيراز 
و يزد اقدام به جذب دانشجو مي كنند و طبيعي است 
كه ميزان تربيت نيروي انساني در اين حوزه به مراتب 
كمتر از ديگر رشته هاي علوم انساني خواهد بود، اما 

ــايت گنج ايرانداك )پايگاه اطالعات  با نگاهي به س
علمي ايران براي دسترسي به اطالعات پايان نامه ها 
و رساله ها( بايد گفت فعاليت هاي پژوهشي در بحث 
جمعيتي نيز حال و روز خوبي ندارد؛ چراكه از سال 
ــاله با موضوع  ۱3۰۰ تاكنون تنها 344 مقاله و رس
ــده كه بيشترين آن  »جمعيت شناسي« منتشر ش
ــال ۹۰ با 4۲ پايان نامه بوده است و  هم مربوط به س
وضعيت در سال گذشته، به مراتب بدتر شده و تنها 
دو پايان نامه در آن سال با موضوع جمعيت شناسي 

منتشر شده است. 
 حركت از سال 90

هر چند دانشگاهيان از سال ۱3۰۰ در اين حوزه 
وارد شده، اما جالب اينجاست كه در آن سال همان 
ميزان پايان نامه در اين خصوص منتشر شده است 
كه در سال گذشته بوده و اين روند تقريباً تا سال 
ــال ها در مجموع  ــته و طي اين س 74 ادامه داش

تعداد پایان نامه ها و تحقيقات دانشگاه هاي كشور درباره جمعيت شناسي چشمگير نيست
حركت الك پشتي پژوهش هاي جمعيتي

پس از هشدارهاي داده شده نسبت به پيري جمعيت در كشور، فقط 
برخي دانشگاه ها در این زمينه به تكاپو افتادند. رشته جمعيت شناسي 
در دانش�گاه ها فقط در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارش�د و دكتري 
وجود دارد. تعداد دانشگاه هایي هم كه این رشته را دارند از انگشتان 

دو دس�ت كمتر اس�ت. هر چند تحقيقات دانش�گاهي در این زمينه 
در یك دهه اخير رش�د داش�ته اس�ت، اما هنوز چش�مگير نيست.  
به موجب قان�ون تنظيم خان�واده در دهه 70 ك�ه در م�اده دوم آن، 
واحدي درس�ي به ن�ام جمعيت شناس�ي و تنظيم خانواده ب�ود، این 

درس به تمام�ي دانش�گاه ها راه پيدا ك�رد. در س�ال 1391 پژوهش 
جالبي درباره نظر دانش�جویان از این دروس منتش�ر ش�د. هدف از 
این مطالعه، بررس�ي نظر دانش�جویان در خصوص این واحد درسي 
ب�ود ت�ا در برنامه  ریزي هاي آموزش�ي از نتایج آن اس�تفاده ش�ود. 

عليرضا سزاوار

پرونده
ــده است. جالب اينجاست مطالبه دانشجویي 34 مقاله منتشر ش

ــت هاي  در دهه 7۰ و همزمان با اعمال سياس
ــر از 3۰ مقاله  ــر، زندگي بهتر كمت فرزند كمت
ــت، با اين حال  در اين باره به چاپ رسيده اس
وضعيت ورود جامعه آكادميك كشور به بحث 
ــال ۹۰ به بعد بهتر شده است و  جمعيتي از س
ــايد بتوان گفت عمده تحقيقات دانشگاهي  ش
در اين دهه انجام شده تا جايي كه از ابتداي اين 
دهه تا سال گذشته ۲۰۹ پايان نامه با موضوع 

جمعيت شناسي منتشر شده است. 
 پيشتازي دانشگاه آزاد در غيبت تهران

ــده در حوزه  ــام ش ــات انج ــترين تحقيق بيش
جمعيت شناسي متعلق به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران  مركزي، دانشگاه عالمه طباطبايي، 
ــگاه علوم پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس، دانش
ــكي كرمان بود و دانشگاه تهران  و خدمات پزش
به عنوان يكي از قديمي ترين دانشگاه هاي كشور 
جزو غايبان اصلي اين حوزه محسوب مي شود؛ 
اين درحالي است كه مؤسسه مطالعات اجتماعي 

اين دانشگاه داراي گروه جمعيت شناسي است!
ــث  ــگاه ها در بح ــم كاري دانش ــار ك در كن
جمعيت شناسي، اما ورود آنها به مقوله »كاهش 
ــت؛  نرخ جمعيت« به مراتب راضي كننده تر اس
ــال گذشته  ــگاه ها در طول ۹8 س چراكه دانش
ــتند 8۱۰ پايان نامه و مقاله در اين زمينه  توانس
منتشر كنند و سال ۹7 با ۱۶۶ مقاله، بيشترين 
ميزان مقاالت منتشر شده را به خود اختصاص 
داده است و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 
ــي اين  هم با 7۹۶ پايان نامه، در صف اول بررس

حوزه قرار دارند. 
 دهه 80 دهه تنبلي

ــي در زمينه تحقيقات  كمترين فعاليت پژوهش
جمعيتي در دهه 8۰ رخ داده است؛ يعني حتي 
ــي  در دهه 7۰ هم پژوهش هاي جمعيت شناس
ــبت به دهه 8۰ اميدوار كننده تر بود.  گويي  نس
ــت هاي كنترل جمعيت در كشور بدون  سياس
ــت و  ــده اس ــش علمي دنبال ش ــتوانه و پاي پش
مؤلفه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آنطور 
ــي قرار نگرفته اند و به ندرت  كه بايد مورد بررس
ــده،  ــر ش مي توان در ميان پايان نامه هاي منتش
پايان نامه اي را پيدا كرد كه مباحث اقتصادي را 

مورد بررسي قرار داده باشد. 
 سال هاي طالیي فعاليت هاي دانشگاه ها

ــگاه هاي  ــش نرخ باروري« در دانش مقوله »كاه
ــبت به دو  ــور وضعيت به مراتب بدتري نس كش
ــال ۱34۶ تا  ــر دارد؛ چراكه از س ــوع ديگ موض
ــته تنها ۱7۱ پايان نامه در اين زمينه  سال گذش
منتشر شده و در سال ۹۶ كه براساس آمار سايت 
گنج بيشترين پايان نامه با موضوع »كاهش نرخ 
باروري« منتشر شده، تنها 3۹ پايان نامه توسط 

اساتيد و دانشجويان كار شده است. 
ــگاه ها در اين باره  ــه ۹۰، دانش ــال ده با اين ح
ــال ۹۱، با هفت  ــد و در س ــو افتاده ان ــه تكاپ ب
ــال ۹8 با ۱۰ پايان نامه  پايان نامه شروع و در س
به اتمام رسيده و سال هاي طاليي فعاليت هاي 
ــگاه ها دراين باره مربوط به سال ۹5 و ۹۶  دانش
ــگاه محقق اردبيلي،  ــت. در اين ميان دانش اس
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، 
ــگاه تربيت مدرس جزو  دانشگاه اروميه، دانش

دانشگاه هاي پيشرو بوده اند.  

تشكل دانشجویي مادران شریف اخيراً در نامه اي به رئيس مجلس 
ضمن تشكر از اقدامات اخير مجلس در حوزه جمعيت و خانواده، 
خواست تا هر آنچه براي عبور كشور از شرایط هشدار جمعيتي الزم 
است و در حيطه وظایف مجلس مي گنجد به مرحله عمل برسد. 
در نامه اين تشكل دانشجويي آمده است: ما جمعي از مادران دانشجوي 
ــت به صورت متمركز در حوزه  دانشگاه شريف هستيم كه مدتي اس
ــا توجه به مطالعات  جمعيت فعاليت مي كنيم؛ در طول اين مدت ب
تخصصي و همچنين بررسي هاي ميداني، مسئله جمعيت در ايران را 

بسيار نگران كننده يافتيم. 
ــرعي و انقالبي نكاتي  از باب »امر به معروف« و به جهت وظيفه ش
ــد بايد در  ــانيم كه به نظر مي رس را به عرض حضرتعالي مي رس
ــالمي ايران  رئوس برنامه هاي اصلي نهاد قانونگذار جمهوري اس
قرار گيرد.  همانطور كه مستحضر هستيد كارشناسان جمعيت و 
انديشكده هاي امور راهبردي جمهوري اسالمي ايران متفق القول 
ــتند كه ايران در حال حاضر در شرايط هشدار جمعيتي قرار  هس
دارد و در صورت ادامه روند فعلي به زودي به بحران جمعيت نيز 

مبتال خواهد شد. 
طي ۲۰ سال گذشته نرخ باروري در ايران از 4/۶ فرزند، به ۶/۱ فرزند 
رسيده است. اين اندازه از كاهش نرخ باروري در تاريخ بشر بي سابقه 
ــال ۱3۹8 پايين ترين نرخ رشد را تجربه  بوده است. متأسفانه در س
كرديم. در حالي كه هشت سال از اولين هشدار مقام معظم رهبري 
در مورد جمعيت مي گذرد.  سياست هاي كلي جمعيت در بهار سال 
ــان در نامه خود به  ۱3۹3 توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد. ايش
رؤساي قواي سه گانه در خصوص اجرا و پيگيري اين سياست ها بر سه 

عامل »دقت، سرعت و قوت« تأكيد نمودند. 
ــه، تنها ملت انقالبي و مسلمان ايران  در طول اين مدت، مثل هميش
ــاعد فرهنگي و اقتصادي، با روحيه  ــرايط نامس بودند كه با وجود ش
ــدند تا مانع ورود كشور به بحران  جهادي وارد ميدان فرزند آوري ش
ــئوليت  ــت اين امر نه تنها چيزي از مس ــوند. بديهي اس جمعيت ش
ــتمداران نمي كاهد، بلكه وظيفه سنگين تري براي مسئوالن  سياس
ــرايط را براي  ايجاد مي كند كه تا جاي ممكن با اقدامات مقتضي، ش

جهادگران عرصه جمعيت تسهيل كنند. 
همچنين يادآوري اين نكته ضروري است كه اكنون ۱5سال از دوره 
4۰ ساله پنجره جمعيتي ايران – بدون اقدامي درخور و مؤثر- سپري 
ــال باقيمانده نيز زمان زيادي براي ايجاد مشوق هاي  ــده و ۲5 س ش

ــور در اين زمينه  ــت و كش جمعيتي و تغيير الگوي فرزندآوري نيس
نيازمند اقدامي جهادي است. 

اكنون و بعد از گذشت شش سال از ابالغ سياست هاي كلي جمعيت، 
شايسته است شما با تكيه بر صندلي رياست مجلس شوراي اسالمي، 
خودتان را مخاطب اين ابالغ رهبري بدانيد و با مديريتي جهادي كه 
همواره جزو شعارها و اولويت هاي شما بوده است، در مدت باقي مانده 
از پنجره جمعيتي ايران، فرصت را مغتنم شمرده و مانع ورود كشور به 

شرايط بحران شويد. 
الزم مي دانيم از تالش براي تشكيل كميسيون ويژه جمعيت و خانواده 
سالم و اعالم وصول »طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده« تشكر كنيم. 
اميدواريم اين طرح هرچه سريع تر مورد بررسي قرار گرفته و به گونه اي 

تصويب شود كه عملياتي و به آساني قابل رصد و پيگيري باشد. 
ما نيز به عنوان عضو كوچكي از جامعه فعاالن جمعيت، مواردي را براي 

تسريع در عملياتي شدن اين مهم پيشنهاد مي دهيم. 
۱- جرم انگاري تبليغات و اعمال ضد جمعيتي

ــراي درمان  ــش كامل بيمه اي ب ــش هزينه ها يا پوش ۲- طرح كاه
ناباروري

3- اختصاص منابع يارانه اي ويژه براي خانواده هاي بيش از سه فرزند
4- رايگان سازي يا اعمال تخفيف در حق بيمه فرزندان سوم به بعد

5- ايجاد الزام قانوني براي احداث مهدكودك با هزينه پايين و كيفيت 
قابل قبول در دانشگاه ها

ــت، آرزوي توفيق  در پايان براي جنابعالي و نمايندگان منتخب مل
در اين عرصه خطير را داريم تا با توجه به راهكارهاي ازدياد مطلوب 
جمعيت كه توسط فعاالن اين عرصه تدوين شده و به كار گيري دانش 
جوانان و توصيه هاي دلسوزان ايران اسالمي، هر آنچه براي عبور كشور 
از شرايط هشدار جمعيتي الزم است و در حيطه وظايف شما مي گنجد 

به مرحله عمل برسانيد. 

نخس�تين دفتر اس�تاني انجمن جمعيت شناس�ي 
ای�ران س�ال 96 ب�ا حض�ور رئي�س و اعض�اي 
ای�ن انجم�ن، رئي�س دانش�گاه ی�زد و اعض�اي 
اجتماع�ي  عل�وم  دانش�كده  علم�ي  هيئ�ت 
دانش�گاه یزد، در این دانش�كده گش�ایش یافت. 
در اين آيين عباس عسكري ندوشن، عضو هيئت علمي 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد به عنوان نخستين 

مسئول انجمن جمعيت شناسي يزد معرفي شد. 
ــت هاي جمعيتي در  ــرد سياس همچنين بارها ميزگ
ــاخص  ــدادي از چهره هاي ش ــور تع ــران نيز با حض اي
ــكده علوم اجتماعي  ــور در دانش جمعيت شناسي كش
ــده است كه شركت كنندگان در  دانشگاه يزد برگزار ش
اين نشست، تحوالت جمعيتي كشور را مورد تجزيه و 
تحليل قرار دادند.  استاد تمام جمعيت شناسي دانشگاه 
ــده اين انجمن گفت: رشد  تهران در ميزگرد برگزار ش
انفجارگونه جمعيت از زماني آغاز شد كه ميزان مرگ و 
مير به شكل چشمگيري كاهش و اميد به زندگي افزايش 
يافت.  محمد ميرزايي افزود: حدود ۱8۰ سال قبل ميزان 
باروري و مرگ و مير هر دو باال بود كه به همين دليل رشد 
جمعيت كم بود، اما از سال هاي ۱84۰ تا كنون جمعيت 
جهان از يك ميليارد نفر بيش از هفت برابر شده كه دليل 

اصلي آن كاهش ميزان مرگ و مير بوده است. 
وي با بيان اينكه سالخوردگي جمعيت يك چالش است، 
تصريح كرد: نتيجه طبيعي كاهش مواليد، سالخوردگي 
ــورهاي صنعتي حدود ۶۰ سال  جمعيت است، اما كش
است كه با اين پديده مواجهند و مشكل پيچيده اي در 
اين زمينه ندارند.  رئيس انجمن جمعيت شناسي ايران 
نيز در اين نشست گفت: برنامه ريزي براي بهبود وضعيت 
جمعيت جامعه بدون شناخت مسائل جمعيتي دقيق 
نخواهد بود و سياست هاي جمعيتي بايد انعطاف پذير و 

متناسب با شرايط يك جامعه باشد. 
محمدجالل عباسي شوازي افزود: باروري در كشور از 
ميزان دو فرزند براي هر زن كمتر نشده و روند باروري از 
سال 8۰ به بعد به نوعي ثبات رسيده كه اين نرخ از ۱/8 
فرزند در سال ۹۰ بر اساس داده هاي سرشماري سال ۹5 

به حدود ۲/۱ فرزند رسيده كه در محدوده نرخ جانشيني 
است.  مدرس جمعيت شناسي دانشگاه تهران نيز در اين 
نشست گفت: در دهه ۶۰ ايران يكي باالترين نرخ هاي 
باروري را در دنيا داشته كه به دليل كاهش مرگ و مير 
ــد انفجار گونه جمعيت  در سه دهه گذشته، شاهد رش

كشور بوديم. 
مجيد كوششي ادامه داد: ميزان مرگ و مير نوزادان در 
ايران تا قبل از دهه ۶۰ حدود 3۰۰ در هزار بوده كه اين 
ميزان به ۲۰ مورد در هزار كاهش يافته كه اين موضوع 

باعث افزايش شديد جمعيت كشور در اين دهه شد. 
ــد: از دهه 8۰ شاهد كاهش شديد مواليد  وي يادآور ش
بوديم كه اين كاهش باعث افزايش جمعيت سالخوردگان 
مي شود و اتفاقي كه در سال هاي اخير افتاده، اين است 
ــته شده و هرم سني  كه بار جمعيتي از كودكان برداش
جمعيت به سمت توازن در حال حركت است.  كوششي 
ــودكان كاهش مي يابد،  تصريح كرد: وقتي جمعيت ك
حجم جمعيت گروه هاي سني آماده كار بيشتر مي شود و 
با توجه به افزايش اميد به زندگي، افراد مي توانند تا سنين 

باالتري به فعاليت اقتصادي مشغول باشند. 
ــگاه يزد نيز در آيين گشايش دفتر انجمن  رئيس دانش
ــگاه يزد گفت: دانشگاه يزد با  جمعيت شناسي در دانش
توجه به ظرفيت هاي موجود در حوزه جمعيت شناسي، 

مي تواند به قطب اين رشته در كشور تبديل شود. 
شدت پديده مهاجرت در استان يزد از مسائلي است كه 
ضرورت انجام مطالعات جمعيت شناختي را افزايش داده 
است و نياز به مطالعات جمعيت شناختي در اين حوزه 

احساس مي شود. 

نگاه

قدردانی مادران شریف از برنامه جمعيتی مجلسبررسی سياست های جمعيتی در دانشگاه یزد

ثبت نام پيام نور
 بر اساس سوابق تحصيلی

مدی�ركل رواب�ط عموم�ی دانش�گاه پي�ام ن�ور گف�ت: 
ثبت ن�ام و انتخ�اب رش�ته ب�رای گزین�ش در رش�ته های 
تحصيل�ی ك�ه پذی�رش در آن ه�ا فق�ط ب�ر اس�اس 
س�وابق تحصيل�ی اس�ت از ۵ مردادم�اه آغ�از می ش�ود.

ــگاه پيام نور با  ــين بهروز مديركل روابط عمومی دانش اميرحس
عنوان اينكه داوطلبانی كه متقاضی تحصيل در رشته محل های 
ــركت  ــتند، نيازی به ش ــگاه پيام نور هس بدون آزمون در دانش
ــخه جديد دفترچه  ــری ۹۹ ندارند؛ گفت: نس در آزمون سراس
راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش دوره های مذكور از 
روز چهارشنبه ۱ مردادماه روی پايگاه اطالع رسانی اين سازمان 

قرار خواهد گرفت.

خبر
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88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلوسجاد مرسلي

به منظ�ور ايجاد      مركزي
اش�تغال و رونق 
توليد توسعه زيرساخت  شهرك هاي صنعتي 

استان مركزي آغاز شد. 
محمدص��ادق قائمي معاون مديرعامل ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي با اشاره به آغاز 
توليد توسعه زيرساخت  شهرك هاي صنعتي در 
اين استان به منظور ايجاد اشتغال و تحقق شعار 
رونق توليد گفت: اجراي عمليات زيرساختي براي 
شهرك هاي صنعتي استان كه واحدهاي صنعتي 
از آنها استقبال بيش��تري دارد، محور برنامه هاي 
اين نهاد در س��ال جاري است.  وي افزود: شهرك 
صنعتي خمين با يك هزار و ۳۷ هكتار مساحت به 
۲۳۰ ليتر آب در ثانيه نياز دارد و به دليل مشكالتي 
كه در واگذار شدن بخش��ي از اين شهرك وجود 
دارد، اي��ن ميزان آب م��ورد نيازتخصيص نيافته 
اس��ت.  معاون مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 

صنعتي اس��تان مرك��زي ادام��ه داد: پيش بيني 
مي شود شهرك صنعتي خمين در سال آينده با 
مشكل تأمين آب براي واحدهاي صنعتي فعال در 
اين شهرك مواجه شود.  قائمي با اشاره به هزينه 

باالي ايجاد خط انتقال آب از س��د كوچري براي 
شهرك صنعتي خمين گفت: خريداري چاه آب 
كشاورزي و تغيير كاربري آن مي تواند مشكالت 
حوزه آب را در اين شهرك كاهش دهد. وي يادآور 

شد: ۲۵ ليتر آب مورد نياز واحدهاي صنعتي فعال 
در ناحيه صنعتي روستاي شهابيه از توابع خمين 
نيز از سد كوچري تأمين مي شود. فرماندار خمين 
نيز در اين نشست با اشاره به پيش بيني ۴۰ ليتر 
در ثانيه از سد كوچري براي تأمين آب مورد نياز 
صنعت اين شهرستان افزود: آب مورد نياز شهرك 
صنعتي تأمين نش��ده اس��ت و طرح آبرساني به 
ناحيه صنعتي شهابيه كه قرار بود شهريور پارسال 
تكميل ش��ود هنوز اجرايي نشده اس��ت.  احمد 
طهراني تصريح كرد براي جب��ران منابع محدود 
آبي، استفاده از پساب در صنعت ضروري است اما 
هيچ واحد صنعتي در خمين براي انتقال پساب 
تصفيه ش��ده اقدام نكرده اس��ت.  وي با اشاره به 
توليد ۸۰ ليتر پساب در تصفيه خانه خمين گفت: 
اين پساب معترضان بسياري در مناطق روستايي 
دارد و انتقال آن به شهرك صنعتي مي تواند مشكل 

كمبود آب در اين شهرك را رفع كند.

آغاز توسعه زير ساخت هاي شهرك هاي صنعتي در استان مركزي

راه اندازي اولين مركز نقاهتگاهي بيماران كرونايي در مشهد
معاون هماهنگي     خراسان رضوي
و مديريت امور 
زائران استانداري خراسان رضوي از راه اندازي 
اولين مركز نقاهتگاهي بيماران كرونايي در 

مشهد خبر داد. 
محمدصادق براتي معاون هماهنگي و مديريت 
امور زائران استانداري خراسان رضوي در حاشيه 
بازديد از اولين مركز نقاهتگاهي بيماران كرونايي 
گفت: در موج اول بيماري حدود ۲۰هزار تخت 

نقاهتگاهي در شهرستان مشهد و ۵ هزار تخت در برخي شهرستان هاي استان پيش بيني شد.  وي 
افزود: با تصميم مديريت عالي اس��تان مراكز نقاهتگاهي كه از گذشته پيش بيني شده بود را دوباره 
راه اندازي كرديم و در يكي از اين مراكز پذيرش بيمار انجام شده است.  معاون هماهنگي و مديريت 
امور زائران استانداري خراسان رضوي با اشاره به چگونگي پذيرش افراد در مراكز نقاهتگاهي تصريح 
كرد: افرادي كه وضعيت جسماني مناسبي دارند و نيازي به مراقبت هاي بيمارستاني ندارند اما تست 
آنها مثبت است و عالئم بيماري در آنها وجود دارد به اين مراكز مراجعه مي كنند و پس از گذراندن 

دوران نقاهت و بهبودي كامل از اين مراكز خارج مي شوند.

بهره برداري نخستين مركز مهارت آموزي گاز كشور در بوشهر
مديركل آموزش      بوشهر
فني و حرفه اي 
استان بوشهر از بهره برداري نخستين مركز 
مهارت آموزي گاز كشور با همكاري سازمان 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پ�ارس تا پايان 
س�ال در شهرس�تان عس�لويه خب�رداد. 
عبدالمجيد دراهكي مدي��ركل آموزش فني و 
حرفه اي استان بوشهر گفت: براي توسعه و ترويج 
آموزش هاي مهارتي در بوشهر چهار مركز ملي 

مهارت آموزي در استان به بهره برداري خواهد رسيد كه يكي از آنها نخستين مركز مهارت آموزي گاز كشور 
است كه در عسلويه ايجاد خواهد شد.  وي افزود: با توجه به اينكه شهرستان دير قطب حوزه صيادي در 
استان بوشهر است نخستين مركز خاص آموزش هاي صنايع دريايي در اين شهرستان راه اندازي خواهد شد 
كه روند ساخت آن بيش از ۶۰ درصد پيشرفت دارد.  مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر با اشاره 
به راه اندازي مركز آموزش هتلداري و گردشگري جنوب كشور در استان، گفت: اين مركز كه جزو بهترين ها 

در كشور است با مشاركت بخش خصوصي سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

اختصاص ۱۶۴ پايگاه جمع آوري نذورات قرباني در لرستان
مديركل كميته     لرستان
امداد لرستان 
از ت�دارك 1۶۴ پاي�گاه براي جم�ع آوري 
نذورات قرباني مردم نيكوكار استان در روز 

عيدسعيد قربان خبر داد. 
جاسم محمدي فارس��اني مديركل كميته امداد 
لرستان گفت: ۱۶۴ پايگاه براي جمع آوري نذورات 
قرباني مردم نيكوكار لرستان تدارك ديده شده كه 
شامل دفاتر كميته امداد در ۲۴ نقطه استان و ۱۴۰ 

مركز نيكوكاري بوده كه در روز عيد سعيد قربان آماده دريافت نذورات هستند.  وي افزود: سال گذشته ۵۱ 
ميليارد ريال نذورات قرباني مردم در سطح استان جمع آوري شده است.  مديركل كميته امداد لرستان ادامه 
داد: امسال انتظار مي رود مشاركت مردم در اين زمينه بيشتر شده و اين نذورات به ۷۳ ميليارد ريال افزايش يابد.  
محمدي فارساني گفت: امسال به منظور راحتي مردم نيكوكار استان در پرداخت نذورات قرباني روش هاي 
گوناگوني در نظر گرفته شده كه عالوه بر امكان حضوري تحويل يا پرداخت نذورات قرباني روش هاي الكترونيكي 
براي پرداخت نذورات نيز در نظر گرفته شده است.  وي تصريح كرد: در يكي از اين روش ها مردم استان از طريق 

شماره گيري كد*۸۸۷۷*۱# مي توانند به مبلغ دلخواه وجوهات قرباني مورد نظر خود را پرداخت كنند. 

شناسايي 37  مركز گردشگري درشهرستان هاي آذربايجان غربي 
37 مرك����ز     آذربايجان غربي
گردش�گري در 
شهرس�تان هاي عشايرنش�ين در اس�تان 
آذربايجان غرب�ي شناسايي ش�ده ك�ه از 
ظرفيت بااليي براي طبيعت گردي و جذب 

گردشگر برخوردارند. 
علي ناجي مديركل امور عشايري آذربايجان غربي 
با اش��اره به شناس��ايي ۳۷ مركزگردشگري در 
شهرستان هاي عشايرنشين در آذربايجان غربي، 
گفت: آبشار سولك، درياچه دوقلوي كوه بي چول، درياچه مام شيخ در ارتفاعات داالمپر، درياچه گر زرين، 
آبشار سوله دكل، ارتفاعات بوز سينا، ارتفاعات داالمپر، آبگرم هفت آباد، تفرجگاه دره بنار و ارتفاعات بره 
سور از مناطق گردشگري عشاير نشين به شمار مي رود.  وي با اشاره به اهداف شناسايي مراكز گردشگري 
افزود: تقويت جايگاه فرهنگي هنر صنايع دستي، شكوفايي استعدادها و ظرفيت هاي انساني در اين زمينه، 
شناساندن و معرفي پتانسيل ها و ساماندهي صنايع دستي جامعه عشايري آذربايجان غربي و معرفي 

ظرفيت هاي بي نظير گردشگري عشاير از اهداف اين اداره كل و راه اندازي مراكز گردشگري است.

همدان، پايلوت اجراي طرح توزيع 
الكترونيك گاز مايع

مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي      همدان
همدان از آغاز اجراي طرح آزمايشي 
توزي�ع الكتروني�ك گاز ماي�ع )LPG( در اي�ن منطقه خب�رداد. 
امين روستايي مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
گفت: طرح توزيع الكترونيكي گاز مايع در بين خانوارهاي محروم از گاز 
طبيعي و مصرف كننده نفت سفيد كه تا اين زمان در پوشش انشعاب 
گازرساني قرار نگرفته اند، به ميزان ماهيانه ۴۴ كيلوگرم )چهار سيلندر 
خانگي( و ديگر واحدهاي صنفي صنعتي متناسب با نياز آنها با ثبت 
نام در سامانه اينترنتي نيو تجارت آسان از اول مردادماه سال جاري 
قابل ثبت و انجام است. بديهي است پيش تر طرح توزيع نفت سفيد 
با استفاده از زيرس��اخت بانكي در اين منطقه صورت پذيرفت.  وي 
ساماندهي توزيع سوخت گاز مايع، شناسايي مصرف كننده مجاز و 
واقعي، توسعه خدمات الكترونيك، حذف حواله هاي كاغذي و سهولت 
انجام كار با استفاده از كارت بانكي سرپرست خانوار، اشخاص حقيقي 

يا حقوقي را از جمله مزاياي اجراي اين طرح خواند.

صدور شناسنامه براي كودكان 
بي سرپرست در فارس

براي ك�ودكان بي سرپرس�ت و      فارس
حاصل از ازدواج زن�ان ايراني با 
مردان خارجي در اس�تان فارس شناس�نامه صادر مي شود. 
علي عسگر جمشيدي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار 
شيراز گفت: كودكان بي سرپرست و حاصل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي داراي شناسنامه مي شوند.  وي با تأكيد بر تعامل بيش 
از پيش اعضاي شوراي ثبت احوال و دقت نظر بر اجراي مصوبات، 
تشكيل جلسات سه جانبه و فوق العاده بين ادارات بهزيستي، ثبت 
احوال و دادستاني، در راستاي اجراي ماده ۱۸ قانون صدور شناسنامه 
و تعيين تكليف كودكان بي سرپرس��ت را يك ضرورت برش��مرد.  
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار شيراز از آمادگي روابط 
عمومي فرمانداري شهرستان شيراز در راستاي تنوير افكار عمومي 
و اطالع رساني قوانين و مقررات ثبت احوال به شهروندان خبر داد 
و افزود: اين حق بديهي مردم اس��ت كه با حقوق شهروندي خود و 

خدماتي كه دولت به آنان ارائه مي نمايد، به خوبي آشنا گردند.

 توزيع ۱۰۰۰ مودم
 در بين مدارس خراسان شمالي 

رئي�س اداره فن�اوري اطالعات     خراسان شمالي
آموزش و پرورش خراسان شمالي 
از توزيع يك هزار مودم به منظور برقراري اينترنت رايگان در 

سطح مدارس استان خبر داد. 
فرامرز صدقي رئي��س اداره فناوري اطالعات آم��وزش و پرورش 
خراسان شمالي گفت: در اين استان يك هزار و ۲۰۰ مدرسه در نقطه 
كور به لحاظ دسترسي به اينترنت وجود داشت كه طي رايزني با اداره 
كل فناوري اطالعات اين مناطق تا آغاز سال تحصيلي به اينترنت 
مجهز خواهند شد.  وي با اشاره به مودم هاي توزيعي در بين مدارس 
استان خراسان شمالي افزود: اين مودم ها در سطح مدارس در ۷۲۴ 
نقطه كه بيشتر آن در مناطق روستايي قرار دارند و فاقد اينترنت بوده 
يا كيفيت آن مناسب نبود، توزيع خواهد شد.  رئيس اداره فناوري 
اطالعات آموزش و پرورش خراسان شمالي ادامه داد: در اين زمينه 
۶۶۰ مدرسه در نقاط شهري، مشمول اين طرح بودند كه تمام آنان، 

با تغيير سرويس، از اينترنت رايگان بهره مند شده اند.

 برگزاري مرحله دوم رزمايش مواسات 
از سوي بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن

 ساخت 4 مجتمع خدماتي بهداشتي 
در گلزار شهداي كرمان

مسئول سازمان  بسيج سازندگي    گيالن
سپاه قدس گيالن با اشاره به برگزاري مرحله 
دوم رزمايش مواس�ات در اس�تان از توزيع 
بسته هاي حمايتي بين نيازمندان خبرداد. 
احمد ابراهيمي مسئول سازمان بسيج سازندگي 
س��پاه قدس گيالن گفت: مرحله دوم رزمايش 
مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه در گيالن برگزار 
و بس��ته هاي حمايتي در بين نيازمندان توزيع 
مي  شود.  وي از اتحاد و انسجام گروه هاي جهادي 
در سراسر استان براي پيوستن به رزمايش مواسات 
سخن گفت و افزود: مقدمات برگزاري رزمايش 
مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه در استان گيالن 
و برگزاري جلسات متعدد براي سازماندهي افراد و 
گروه هاي مرتبط با اين هدف در حال فراهم شدن 
است.  مس��ئول سازمان بسيج س��ازندگي سپاه 
قدس گيالن با بيان اينكه تش��كيل قرارگاه هاي 
محالت در استان گيالن براي برگزاري رزمايش 
مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه ابالغ شده است 
تصريح كرد: اين قرارگاه ها با محوريت امام جماعت 
مساجد هر كدام از محالت، فرماندهان پايگاه ها، 
معتمدان محل و در روستاها نيز با همكاري و كمك 

شوراهاي اس��المي و دهياران تشكيل مي شوند.  
ابراهيمي دو ه��دف بزرگ رزمايش مواس��ات و 
تشكيل قرارگاه هاي آن در استان گيالن را برشمرد 
و افزود: شناس��ايي افراد نيازمن��د، خانواده هاي 
محروم و قشرهاي آسيب پذير در كنار استفاده از 
توان و ظرفيت خيران و جامعه نيكوكاران دو هدف 
بسيار مهمي است كه با برگزاري رزمايش خدمت 
به دنبال تحقق آن هس��تيم.  وي از تهيه و توزيع 
بس��ته هاي حمايتي بين افراد نيازمند و مناطق 
محروم در خالل برگزاري رزمايش مواسات خبر 
داد و تصريح كرد: رفع مشكالت و محروميت زدايي 
افرادي كه در حوزه  استحفاظي مساجد، محالت، 
پايگاه ها و روستاها سكونت دارند نيز از ديگر اهداف 
رزمايش مواس��ات محسوب مي ش��ود.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي سپاه قدس گيالن با بيان 
اينكه رزمايش مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه 
در سه مرحله برگزار مي شود نخستين مرحله آن 
را دهه واليت يعني از عيد قربان تا عيدغدير اعالم 
كرد و گفت: مرحله دوم اين رزمايش كه با هدف 
كمك به نيازمندان و محرومان پايه گذاري شده در 
دهه نخست ماه محرم و مرحله سوم آن در پايان 

ماه صفر برگزار مي شود.

ب�ه  منظ�ور ارائه     كرمان
خدمت به زائران 
مزار س�ردار س�ليماني، چهار مجتمع خدماتي 
بهداشتي در گلزار شهداي كرمان ساخته مي شود. 
س��يدمهران عالم زاده ش��هردار كرمان گفت: به  
منظور ارائه خدمت به زائران مزار س��ردار شهيد 
قاسم سليماني چهار مجتمع خدماتي بهداشتي 
شامل سرويس بهداشتي، نمازخانه و فروشگاه در 
گلزار شهداي كرمان ساخته مي شود.  وي افزود: 
همۀ عالقه مندان به سردار شهيد قاسم سليماني 
مي خواهند سهمي در خدمت رساني به زائران اين 
شهيد بزرگوار داشته باشند و شهرداري كرمان نيز 
هر اقدامي كه نياز باشد، انجام خواهد داد.  شهردار 
كرمان يادآور شد: در حال حاضر با توجه به شيوع 
كرونا، تعداد زائران مزار شهيد سليماني به ميزان 
وضعيت عادي نيست و ما بايد قبل از بازگشت به 
شرايط عادي، تمهيدات الزم را براي خدمت رساني 
به انبوه زائراني كه قصد سفر به كرمان و زيارت مزار 
شهيد سليماني را دارند، بينديشيم.  عالم زاده تأكيد 
كرد: اميدواريم با هماهنگي مشاور، مجتمع هاي 
خدماتي بهداشتي مورد نظر، طي مدت كوتاهي 
ساخته شوند؛ چراكه قبل از نخستين سالگرد اين 

شهيد گرانقدر بايد نشان دهيم چه كارهايي در اين 
يك سال انجام شده و اميدواريم نهادها و ستادهاي 
درگير در اين موضوع نيز تا قبل از سالگرد سردار 
سليماني، اقدامات خود را شروع كرده و تا حد امكان 
به بهره برداري برس��انند.  وي افزود: آستان قدس 
رضوي هم براي ساخت مجموعه اي در محدودۀ 
مزار شهيد س��ليماني اعالم آمادگي كرده؛ ضمن 
اينكه خانوادۀ شهيد س��ليماني هم قصد ساخت 
يك زائرسرا براي افراد بي بضاعت را دارند كه پيگير 
انج��ام هماهنگي هاي الزم براي س��اخت اين بنا 
هستيم.  سردار عسكري نمايندۀ ستاد سردار شهيد 
قاسم سليماني نيز گفت: سال گذشته ۹۰۰ هزار 
نفر در قالب طرح راهيان نور براي سفر به كرمان 
ثبت نام كرده بودند كه سفر آنها با شيوع كرونا لغو 
ش��د، اما بايد برنامه ريزي و اقدام��ات الزم را براي 
اسكان و خدمات دهي به بيش از اين تعداد مسافر 
انجام دهيم.  خشايار نيكزادفر مديرعامل شركت 
مادرتخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي هم 
گفت: قرار است دو سرويس بهداشتي به مساحت 
۱۶۰ متر و يك مجتمع رفاهي خدماتي ۲۵۰ متري 
شامل سرويس بهداشتي، نمازخانه و فروشگاه در 

مسير مزار شهدا ساخته شود. 

  اصفهان: دكتر سعيدجان بخش رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان 
خميني شهر گفت: با اجراي مرحله اول واكسيناسيون دام هاي سنگين عليه 
بيماري تب برفكي كه با استقبال خوبي از طرف دامداران مواجه شد و حدود 
۹۰ درصد جمعيت دام سنگين اين شهرستان واكسينه شدند. وي افزود: 
مرحله اول طرح واكسينه كردن دام هاي سنگين عليه بيماري تب برفكي 
از اول خرداد ماه سال جاري آغاز شد كه با اتمام اين طرح تعداد ۷ هزار و ۷۷۸ 
رأس دام سنگين )گاو وگوساله( در سطح شهرستان به صورت مشاركتي و 

رايگان توسط مراكز مايه كوبي و بخش دولتي واكسينه شدند. 
  زنجان: رئيس سازمان برنامه و بودجه، از افتتاح پروژه دو خطه كردن 
راه آهن زنجان به قزوين تا اسفندماه امسال خبر داد.  محمدباقر نوبخت 
در حاش��يه بازديد از پروژه دو خطه كردن راه آهن قزوين به زنجان در 
ايستگاه خرم دره، گفت: با افتتاح اين پروژه، شاهد كاهش ۸۰ دقيقه اي 
زمان تردد در اين محور خواهيم بود.  به گفته وي، با افتتاح پروژه دو خطه 
كردن راه آهن زنجان به قزوين، ظرفيت جابه جايي بار در اين مسير به ۷ 

ميليون تن افزايش پيدا مي كند. 
  سمنان: شهردار گرمسار با اش��اره به برنامه ريزي براي احداث يك 
درياچه مصنوعي در اين شهر كويري گفت: ساخت اين درياچه و فضاي 
پيراموني آن به بهبود فضاي تفريحي و تفرجگاهي شهر كمك مي كند.  
عربي افزود: احياي بافت قديمي گرمسار به عنوان يكي از اولويت هاي 

مديريت شهري به طور ويژه در دستور كار قرار گرفته است. 
  البرز: رئيس دانشگاه علوم پزشكي البرز گفت: اخيراً مراجعه مردم به 
بيمارستان ها افزايش پيدا كرده است و اين امر موجب گسترش بيماري 
مي ش��ود.  دكتر حس��ين كريم افزود: تعدادي از كادر درمان و پرس��نل 
بهداشتي به كرونا مبتال ش��ده اند و كمبود تخت بيمارستاني در استان 
همچنان يك چالش است و نياز است از ۲۵ درصد ظرفيت بيمارستان هاي 

خصوصي به ويژه براي بيماراني كه بيمه تكميلي دارند استفاده شود. 
  مركزي: مديرعامل ش��ركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش��ازند 
گفت: يك ميليارد و ۱۷۰ ميليون ليتر بنزين يورو چهار امسال در اين واحد 
پااليشگاهي توليد شد.  غالمحسين رمضان پور افزود: بنزين توليدي امسال 
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند بيش از ۲۲ درصد نياز كشور 
به اين سوخت را تأمين كرده و بخش عمده آن در استان هاي تهران، البرز و 
مركزي به مصرف رسيده است.  وي با بيان اينكه روزانه بيش از ۱۲ ميليون 
و ۵۰۰ هزار ليتر بنزين يورو چهار در شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند توليد مي شود، ادامه داد: بيش از ۱۷ ميليونئ ليتر بنزين سوپر نيز 

امسال در اين واحد توليد و به نقاط مختلف كشور ارسال شد.

 آغاز مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه 
سپاه گلستان از عيد قربان تا غدير 

مرحل�ه دوم رزماي�ش سراس�ري  مواسات و كمك مؤمنانه از عيد قربان    گلستان
تا عيد غدير در استان گلستان اجرا مي شود. 

 سردار علي ملك شاهكوهي فرمانده سپاه نينواي گلستان با اشاره به آغاز 
مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه س��پاه گلستان از عيد قربان تا غدير 
گفت: بعد از دستور امام خامنه اي در نيمه ش��عبان امسال براي كمك 
مؤمنانه و دست گيري از خانواده هاي نيازمند و كم بضاعت در آستانه ماه 
مبارك رمضان، سپاه و بسيج مانند هميشه با تمام توان پاي كار آمدند. 
وي افزود: مرحله نخست رزمايش مواسات و كمك مؤمنانه در استان با 
توزيع بيش از ۲۰۰ هزار بسته معيشتي بين نيازمندان برگزار شد. فرمانده 
سپاه نينواي استان با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب براي استمرار 
رزمايش كمك مؤمنانه بيان كرد: مرحله دوم اين رزمايش از عيد قربان 
تا غدير و در دهه امامت و واليت انجام مي ش��ود.  ملك شاهكوهي ادامه 
داد: عالوه براين در دهه اول محرم و در پايان ماه صفر نيز مراحل بعدي 
رزمايش كمك مؤمنانه با مشاركت خيران و پايگاه هاي مقاومت بسيج 
برگزار خواهد شد.  وي گفت: در مرحله نخست رزمايش تجربيات خوبي 
به دست آورديم كه بايد براي مراحل بعدي نقاط ضعف ها را برطرف كنيم.  
فرمانده سپاه نينواي گلس��تان افزود: بايد سعي كنيم توزيع بسته هاي 
معيشتي به گونه اي باشد كه همه خانواده هاي نيازمند در استان را پوشش 

دهد و كمك رساني نيز به نحوي باشد كه حقي از كسي ضايع نشود.

 مسير ناهموار معلوالن بيرجند
 و ماشين پنچر نهادهاي خدمات رسان

طبق ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن، همه وزارتخانه ها، 
مؤسسات و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقالبي موظف 
هستند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي، معبر و 
وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه معلوالن مانند ديگر افراد عادي 
امكان دسترسي و بهره مندي از آن را داشته باشند اما به نظر مي رسد 
اين قانون آن طور كه بايد و ش�ايد در شهرس�تان بيرجند به عنوان 
مركز استان خراسان جنوبي چندان اجرايي نشده است. بخصوص 
وقتي كه اعالم مي شود 2هزار معلول ويلچري عضو انجمن معلوالن 
خراسان جنوبي به خاطر وضعيت نامناسب راه ها و فضاهاي عمومي و 
تفريحي شهر محل سكونت خود، ترجيح مي دهند در خانه بمانند. 

    
با اينكه مسئوالن آموخته اند س��الي يك بار و در يك روز خاص در مورد 
معلوالن فقط حرف بزنند و هيچ وقت هم به وعده و وعيدهاي شان جامه 
عمل نمي پوشانند اما معلوالن هر روز با مشكالت و معضالتي مواجه اند 
كه ديگر آنها را خسته كرده و فكر مي كنند به جاي درخواست كمك، بهتر 
است يا قيد زندگي عادي را بزنند يا زندگي مشقت بار را بدون اميد به تغيير 
ادامه بدهند.  معلوالن خراسان جنوبي هم مثل ديگر استان ها روزهاي 
سختي را س��پري مي كنند و براي آگاهي از وضعيت آنها صحبت هاي 
رئيس انجمن معلوالن استان گواه اين ادعاست كه به نمايندگي از جامعه 
معلوالن مي گويد: »۲ هزار معلول ويلچري عضو اين انجمن هستند كه 
براي بيرون آمدن از خانه و اس��تفاده از فضاهاي عمومي مانند پارك ها 
نگران هستند و ترجيح مي دهند از خانه بيرون نيايند.« مجيد دهقاني 
ادامه مي دهد: »اگر چه از طرف اداره كل بهزيستي و شهرداري بيرجند 
اقداماتي انجام شده است اما هنوز راه طوالني اي به منظور مناسب سازي 

كامل شهر براي حضور معلوالن در پيش است.«
وي با تأكيد بر اينكه چنانچه نظارت از طرف ش��هرداري بر س��اخت و 
سازهاي جديد بيشتر ش��ود و پروانه ساخت به ساختمان هايي كه براي 
معلوالن مناسب سازي نش��ده اند داده نشود بخش��ي از مشكالت حل 
خواهد شد، تصريح مي كند: »در ايستگاه هاي اتوبوس شهر بيرجند حتي 
جايگاهي براي معلوالن در نظر گرفته نشده و پياده رو ها با شيب تند به 
بن بست منتهي مي شود.« به گفته دهقان وجود رمپ ها با شيب تند و 
آسانسورها با فضاي محدود در ساخت و س��ازهاي جديدنشانه نظارت 
ضعيف شهرداري در طرح مناسب سازي شهري براي معلوالن است.  وي 
ادامه مي دهد: »در خطوط تاكس��ي راني شهري بيرجند به عنوان مركز 
استان خراسان جنوبي نيز حتي يك تاكسي براي معلوالن مناسب سازي 
نشده است و هيچ راننده اي به يك فرد معلول ويلچري كمك نمي كند تا 

ويلچرش را داخل صندوق عقب تاكسي بگذارد.«
   اجراي 75درصد مصوبات كميته مناسب سازي 

هر سه ماه يكبار هفت دستگاه مرتبط با بحث مناسب سازي شهر براي 
معلوالن در بيرجند دور هم جمع مي شويم و گام بعدي مناسب سازي را 
در دستور كار قرار مي دهيم.  اين ها بخش��ي از حرف هاي حسن شرفي 
مدير اداره بهزيستي شهرستان بيرجند است كه با اشاره به مناسب سازي 
مكان هاي عمومي براي معلوالن مي گويد: »مناسب سازي اتوبوس هاي 
واحد، خطوط عابر پياده و برجسته ساز موزاييك ها در پارك ها و معابر از 
جمله اين اقدامات است.« به گفته وي مناسب سازي برخي پارك ها براي 
تردد آسان معلوالن انجام شده و مناسب سازي پارك ها پرتردد در دستور 
كار قرار دارد.  شرفي مي گويد: »۷۵درصد مصوبات كميته مناسب سازي 
شهر بيرجند سال گذشته با هزينه كرد بيش از ۱۰۰ميليون تومان اعتبار 
اجرايي شده و ۲۵ درصد باقيمانده در دس��تور كار قرار دارد.« البته هر 
مسئولي مدعي است كارهاي مربوط به سازمان متبوعش درست انجام 
مي شود و اين نهادهاي ديگر هستند كه كوتاهي مي كنند. مثل مدير اداره 
بهزيستي شهرستان بيرجند كه معتقد است، شهرداري نبايد در ساخت 
و سازهاي جديد، پروانه ساخت به ساختمان هايي كه اصول مناسب سازي 

براي معلوالن را رعايت نكرده اند ارائه بدهد. 
   هزينه 3 ميليارد توماني عمران شهرداري 

كافي است سري به شهرداري بزنيم تا معاون عمراني شهرداري بيرجند بگويد: 
»طرح مناسب سازي شهربيرجند براي معلوالن از سال ۹۴ شروع شده است و 
تاكنون بيش از ۳ ميليارد تومان در اين خصوص هزينه شده است.« علي عدل 
ادامه مي دهد: »۳۵ درصد از طرح مناسب سازي شهر بيرجند براي معلوالن 
تاكنون انجام شده اس��ت و بيش��تر هزينه كرد در اين مورد از منابع جاري 
شهرداري و حدود ۲۰درصد از منابع عمراني صرف شده است.« يداهلل غالمپور 
رئيس سازمان حمل ونقل بار و مس��افر شهرداري بيرجند هم با بيان اينكه 
براي مناسب سازي بسترشهر بيرجند براي معلوالن تاكنون براي ۴۰دستگاه 
اتوبوس واحد سر پناه احداث شده است و ۸۰ميليون تومان هزينه شده است، 
مي گويد: »يك دستگاه اتوبوس واحد هم به دستگاه باالبر براي معلوالني كه 
از ويلچر استفاده مي كنند مجهز شده است. هم چنين ۱۸ دستگاه اتوبوس 
واحد نيز با اعتبار ۱۰ميليارد تومان به سطح شيب دارمجهز شده اند.« به هرحال 
مسئوالن در شرايطي از اقدامات مثبت و هزينه كردهاي شان حرف مي زنند كه 
معلوالن معتقدند هيچ اقدامي براي سهولت رفت و آمدهاي شان انجام نشده 

و سال هاست كه به همين صورت زندگي مي كنند.

 مگس ميوه 
هيوالي ميوه هاي مازندران

انگار ويروس و آفت و بيماري ها قصد ندارند دست از سر مازندران 
بردارند. در حاليكه اكثر ش�هرهاي اين اس�تان در وضعيت قرمز 
كرونايي قرار دارد، حاال س�ر و كل�ه مگس مي�وه مديترانه اي هم 
پيدا ش�ده تا ب�ا هجوم به باغ�ات ميوه اين اس�تان، ت�رس از بين 
رفتن محصوالت را به دل باغداران بين�دازد. آفتي كه در چندين 
شهر مازندران مشاهده ش�ده و اگر مبارزه درس�تي با آن نشود، 
از هم اكن�ون مي تواند تهديدي براي مركبات زمس�تاني باش�د. 

    
مگس ميوه از جمله آفاتي خطرناك براي كشاورزان به شمار مي آيد كه 
چند نسلي بوده و اين توانايي را دارد كه با مناسب بودن شرايط در تمام 
طول س��ال زاد و ولد كند.  اين مگس حدود صدها گونه ميزبان دارد و 
در بين آنها بيش از همه به خرمالو، هلو، زردآلو، گالبي، گوجه، س��يب، 
گيالس، انار، انجير و مركبات حمله مي كند.  ش��مال ايران و بخصوص 
مازندران آب و هواي ايدآل مگس ميوه مديترانه اي است و ميوه هاي اين 
استان هم خوراك دلخواه اين مگس، تا هر سال وبال گردن كشاورزان و 
باغداران مازني باشد.  امسال هم سروكله اين مگس در باغات مازندران 
پيدا شده و به همين خاطر از هم اكنون به باغداراني كه در مرحله داشت 
مركبات خود براي پاييز و زمستان هستند، هشدار داده شده تا اقدامات 

الزم براي از بين بردن اين آفت را در دستور كار خود قرار بدهند. 
   خطر بيخ گوش مركبات زمستاني

 مگس ميوه، در نواحي معتدل زمس��تان گذراني به طور عمده به صورت 
شفيره وجود دارد و با گرم شدن هوا به شكل حشره كامل ظاهر مي شود. 
حشره ماده بعد از جفت گيري، پوست ميوه را سوراخ كرده و تخم ها را زير 
آن قرار مي دهد.  اتفاقي كه امسال هم در باغات ميوه مازندران رخ داده و به 
گفته معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي اين استان، شناسايي 
باغات گالبي، سيب و خرمالو در مناطق دشت و ارتباط مؤثر با باغداران براي 
انجام راهكارهاي مبارزه با اين آفت براي پيشگيري از خسارت ضروري 
است.  مجيد بهادري با بيان اينكه بسياري از اين ميزبان ها در اختالط با 
باغات نارنگي پيش رس كاشته شده است، مي گويد: »براي پيشگيري از 
افزايش جمعيت آفت و خسارت به اين ميزبان ها به ويژه گالبي، سيب، انجير 
و خرمالو و در ماه هاي آينده بر روي نارنگي پيش رس كه شرايط ميزباني 
خوبي براي آفت دارد، رعايت نكات فني و بهداشتي الزامي است و بايد اطالع 

رساني گسترده در اين زمينه انجام شود.«
 براساس گزارش هاي جهاد كشاورزي مازندران، طي بازديدهاي صورت 
گرفته از باغات هلو، شليل، گالبي، سيب و انجير در شهرستان هاي قائم شهر، 
جويبار، بهشهر، نكا، مياندورود و ساري آلودگي و خسارت در برخي از باغات 
و تك درختان موجود در باغات و خانه سراها كه اقدامات كنترلي مگس ميوه 
انجام نداده اند، به چشم مي خورد.  به همين خاطر كارشناسان بر تسريع 
برداشت تمامي ميوه هاي رسيده ارقام ديررس براي فرار از خسارت و دور 
كردن ميزبان از دسترس آفات تأكيد دارند.  در همين رابطه معاون بهبود 
توليدات گياهي جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه انجام مبارزه تلفيقي 
به روش هاي شكار انبوه با نصب تله هاي جلب كننده، جلب كننده مگس 
ماده به همراه كارت زرد چسب دار يا پروتئين هيدروليزات به تعداد ۶۵ تا 
۷۵ تله در هكتار الزم است، مي گويد: »طعمه پاشي با پروتئين هيدروليزات 
در اولويت مبارزه تلفيقي در اين مرحله توصيه و تكرار طعمه پاشي ۵ تا ۷ 

روز بعد با توجه به ميزان آلودگي بايد مورد توجه قرار گيرد.« 
وي خاطرنشان مي كند: »در صورت مشاهده شكار باالي تله ها، سمپاشي با 
يكي از حشره كش هاي ديپتركس يا ماالتيون ۵۷ درصد به نسبت توصيه 
ش��ده حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از رسيدن ميوه انجام ش��ود.« بهادري به 
باغداران توصيه مي كند با توجه به سپري ش��دن برداشت ارقام ميان رس 
هسته دار هلو و شليل ضروري است نسبت به برداشت تك ميوه هاي باقيمانده 
رسيده روي درخت و جمع آوري و دفن بهداشتي هرگونه ميوه هاي ريخته 

شده پاي درختان در عمق ۵۰ سانتي متري خاك اقدام كنند. 
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي مازندران تأكيد مي كند: 
»باغداران نسبت به عدم انتقال ميوه هاي آلوده، مشكوك و زخمي از طريق 

بازبيني و جداسازي ميوه ها قبل از بارگيري توجه كنند.«



ماه هاس�ت كه كش�اورزان از كمب�ود كود 
ش�يميايي در بخش كش�اورزي گله مندند 
و س�اماندهي توزيع كود را از وزارت جهاد 
كش�اورزي درخواس�ت مي كنند، اما هنوز 
هيچ اقدامي صورت نگرفته اس�ت. انجمن 
كارفرماي�ان پتروش�يمي معتقد اس�ت كه 
توليد هيچ مش�كلي ندارد، بلكه سيس�تم 
توزيع ايراد دارد كه توزيع تمامي كودهاي 
ش�يميايي در اختي�ار ش�ركت خدم�ات 
حمايتي كش�اورزي اس�ت، اما اين شركت 
همچنان وجود مشكالت را تكذيب مي كند. 
داستان ناهماهنگي در توزيع كود و نهاده هاي 
دامي پاياني ندارد. در يك س��ال اخير به رغم 
تخصي��ص ارز دولتي براي تأمي��ن نهاده هاي 
دامي و انواع كود كشاورزي، متأسفانه زنجيره 
توزيع اين دو كاال دچار نابساماني و آشفتگي 
ش��ده اس��ت. به طوري كه نهاده هاي وارداتي 
دولتي ب��ه نرخ آزاد ب��ه وفور وج��ود دارد، اما 
با ن��رخ دولتي همچن��ان ناياب اس��ت و انواد 
كودش��يميايي به ويژه كود اوره ك��ه وارداتي 
نيست و توسط پتروش��يمي ها توليد مي شود، 

همچنان در بازار ناياب است. 
رئي��س بنياد مل��ي گندمكاران از مش��كالت 
كشاورزان در تأمين كود ش��يميايي در سال 
زراعي جديد خبر داد و ن��رخ خريد تضميني 
گندم در س��ال زراعي آينده را 4 هزار و 500 

تومان اعالم كرد. 
عط��ااهلل هاش��مي در گفت وگو با مه��ر اظهار 
داشت: »تاكنون حدود 6/5 ميليون تن گندم 
از كش��اورزان توس��ط دولت خريداري ش��ده 
ضمن اينكه كارخانجات و صنايع نيز مقداري 
از محصول كشاورزان را خريداري كرده اند كه 

بيش از 1/5 ميليون تن است.«
وي افزود: »بي��ن ٧0تا ٧٢درص��د مطالبات 

گندمكاران تسويه ش��ده و مابقي نيز در حال 
پرداخت است و به طور كلي مي توان گفت روند 

پرداخت مطلوب است.«
هاش��مي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود 
با اش��اره به نزديك شدن س��ال زراعي جديد 
گفت: »ما براي س��ال زراعي آين��ده قيمت 4 
هزار و 500 تومان را براي خريد هر كيلوگرم 
گندم پيش��نهاد داده ايم و اين قيمت با توجه 
به نرخ تورم، افزايش سرس��ام آور هزينه هاي 
تولي��د و هزينه هاي جانب��ي از جمله حمل و 
نقل، مكانيزاسيون، نهاده ها و. . . رقمي منطقي 

است.«
وي با بيان اينكه در اين زمين��ه وزارت جهاد 
كش��اورزي نظري نزديك به نظ��ر بنياد ملي 
گندم��كاران دارد، گف��ت: »اي��ن وزارتخانه 
پيشنهاد خود را به ش��وراي اقتصاد ارائه كرده 

است.«
هاشمي در بخش ديگري از س��خنان خود با 
اش��اره به اينكه كش��ت گندم در استان هاي 
سردس��ير از 15تا ٢0ش��هريور آغاز مي شود، 
افزود: »در اين مناطق اولين آبياري نيز اوايل 
مهرماه انجام مي شود ضمن اينكه كشاورزان 
بايد موقع كش��ت همراه بذر كود فس��فات و 
پتاس به زمين بدهند و ما با كمبود اين نهاده ها 

مواجه هستيم.«
وي تصري��ح كرد: »حدود 1٢0ه��زار تن كود 
فس��فات و پتاس در بن��ادر دپو ش��ده و بانك 
مركزي در تخصيص ارز اين نهاده ها كوتاهي 
مي كند. در صورتي كه اين محصوالت به موقع 
دست كش��اورزان نرس��د توليد را با مشكالت 

جدي مواجه خواهد كرد.«
هاش��مي اضافه كرد: »متأس��فانه براي بخش 
كش��اورزي دس��تگاه هاي مختلف به صورت 
جزيره اي تصميم مي گيرند و همين مس��ئله 

بخش را دچار چالش هاي جدي كرده است.«
وي درباره مباحث مطرح شده مبني بر كمبود 
ك��ود اوره و افزاي��ش قيمت آن گف��ت: »در 
بسياري از مناطق كش��ور قيمت كود اوره به 
بيش از 150 هزار تومان رس��يده كه سه برابر 
نرخ مصوب اس��ت، اين در حالي است كه كود 
اوره در داخل توليد مي شود، اما كشاورز ناچار 

به تأمين آن از بازار آزاد هستند.«
   گاليه كش�اورزان از كمب�ود كود اوره 

ادامه دارد
گاليه كشاورزان از كمبود كوره اوره در حالي 
است كه وزارت جهاد كشاورزي عنوان مي كند، 
مشكلي در تأمين كود اوره مورد نياز كشاورزان 
وجود ندارد. كشاورزان مي گويند با وجود توليد 
پتروش��يمي هاي داخلي، در تأمي��ن اين كود 
مش��كل دارند و نكته جالب اينجاست همين 

كود اوره كه روي آن برچسب »غيرقابل خريد 
و فروش در بازار آزاد« زده شده است، در بازار 
آزاد بدون محدوديت در حجم، خريد و فروش 
مي ش��ود. اين مس��ئله در س��الي كه مزين به 
نام»جهش توليد« شده است، مي تواند عواقب 

سنگيني براي بخش كشاورزي داشته باشد. 
  توزيع كود اوره قطره چكاني و قيمت ها 

۳ برابر نرخ مصوب است
در اين راستا، سيد جعفر حسيني، مشاور نظام 
صنفي كشاورزي و منابع طبيعي كشور پيشتر 
در گفت وگو با مهر با اشاره به كمبود كود اوره 
براي مصارف كشاورزي كود اوره توليد داخل 
كشور است و نياز به واردات نداريم، چرا با وجود 

توليد مناسب باز هم كمبود وجود دارد؟
در واكنش به اين اظهارات، مسئوالن شركت 
خدمات حمايتي كش��اورزي اعالم كردند كه 
هيچ مشكلي در تأمين و توزيع اين كاال وجود 
ندارد. براساس اعالم اين شركت قيمت فروش 
اين محصول در كيسه هاي 50 كيلوگرمي 54 
هزار و 500 تومان اس��ت و اظهاراتي مبني بر 
قيمت فروش هر كيسه 160 هزار تومان در بازار 
آزاد جاي ترديد داش��ته و قابل تأمل و بررسي 
است زيرا اين قيمت حتي از قيمت فروش اوره 

در بورس كاال نيز به مراتب بيشتر است. 
 وزارت جهاد: هيچ مشكلي در تأمين و 

توزيع نداريم
درهمين ح��ال، وزارت جهادكش��اورزي هم 
اعالم كرده: سهميه ابالغي شركت ملي صنايع 
پتروشيمي در سال جاري مقدار ٢/٢ ميليون 
تن است كه از اين مقدار از ابتداي سال جاري 
طبق برنام��ه ابالغي وزارت جهاد كش��اورزي 
تاكن��ون بي��ش از ٧٧0 هزارتن ك��ود اوره در 

تمامي استان ها توزيع شده است. 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٧ 
درصد رشد و نسبت به ميانگين بلندمدت دهه 
اخير بيش از 4٢ درصد رشد داشته است. اين 
در حالي است كه هم اكنون بيش از 1٢0 هزار 
تن نيز ذخيره استراتژيك كود اوره در انبارهاي 
اين شركت و شبكه كارگزاران توزيع نهاده هاي 
كشاورزي شركت خدمات حمايتي كشاورزي 

موجود است. 
 انجمن كارفرمايان پتروشيمي: سيستم 

توزيع دچار اختالل است
همچني��ن انجم��ن كارفرمايان پتروش��يمي 
نيز مش��كالت مربوط به اين حوزه را ناشي از 
اختالالت موجود در توزيع دانس��ته و عنوان 
ك��رده اس��ت: »هي��چ كمب��ودي در توليد و 
تخصيص س��هميه كود اوره بخش كشاورزي 
وجود ندارد و مشكالت موجود ناشي از توزيع 

است.« 
با توجه به اينكه كمت��ر از دو ماه به آغاز فصل 
زراعي جديد باقي است و چيزي تا آغاز كشت 
محصوالت كشاورزي نمانده الزم است وزارت 
جهاد كش��اورزي بررس��ي كند كه چ��را كود 
اوره س��هميه بخش كش��اورزي كه از س��وي 
پتروش��يمي ها در اختي��ار ش��ركت خدمات 
حمايتي كش��اورزي قرار مي گيرد، به دس��ت 
كشاورزان نمي رسد و چنانچه مشكل از جاي 
ديگري اس��ت، تا پيش از ش��روع فصل كشت 

تدابير الزم را براي حل مشكل اتخاذ كند. 
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گالیه کشاورزان از کمبودکود اوره

كش�اورزان مي گوين�د ب�ا 
وجود توليد پتروشيمي هاي 
داخلي، در تأمي�ن اين كود 
مش�كل دارند و نكته جالب 
اينجاست همين كود اوره كه 
روي آن برچسب »غيرقابل 
خريد و فروش در بازار آزاد« 
زده شده است، در بازار آزاد 
بدون محدوديت در حجم، 
خريد و فروش مي شود. اين 
مسئله در س�الي كه مزين 
به نام»جهش توليد« ش�ده 
اس�ت، مي توان�د عواق�ب 
بخ�ش  ب�راي  س�نگيني 
كش�اورزي داش�ته باش�د

120 هزار تن كود فسفات و پتاس در بنادر دپوشده و  در تخصيص ارز اين نهاده ها كوتاهی می شود 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تراز تجاري در بهار منفي شد 
طي سه ماهه نخست سال جاري واردات گمركي كشور ٧ميليارد و 6٢0 
ميليون دالر و صادرات كشور 6 ميليارد و ۳64 ميليون دالر بوده است. 
به گزارش تسنيم، گزيده آمارهاي اقتصادي خرداد99 نشان مي دهد 
كه در س��ه ماهه نخست امس��ال واردات گمركي كش��ور ٧ميليارد و 
6٢0ميليون دالر به مق��دار 8ميليون و 9٢۳ هزار تن بوده اس��ت. در 
سه ماهه نخست س��ال 99 ميزان صادرات گمركي كشور 6ميليارد و 
۳64ميليون دالر به مقدار ٢1ميلي��ون و 9٢9 هزار تن بوده كه بر اين 
اساس تراز تجاري كشور در س��ه ماهه بهار منفي يك ميليارد و ٢56 

ميليون دالر بوده است. 

قيمت طال رکورد زد
ب�ا  روزگذش�ته،  معام�الت  ش�روع  در  ط�ال  قيم�ت 
چي�ن  و  امري�كا  تنش ه�اي  تش�ديد  و  دالر  تضعي�ف 
معام�الت خ�ود رس�يد.  تاري�خ  باالتري�ن س�طح در  ب�ه 
به گزارش سي ان بي س��ي، صبح دوش��نبه با تضعيف دالر و تش��ديد 
تنش هاي امري��كا و چين، قيم��ت جهاني طال به باالترين س��طح در 
تاريخ معامالت خود رسيد. شيب صعودي قيمت ها در معامالت امروز 

همچنان ادامه دارد. 
قيم��ت خريد نق��دي هر اونس ط��ال در ب��ورس لندن، اس��پات گلد، 
1/11درصد يا ٢1/08 دالر جهش كرد و به 19٢٢/٢6 دالر رسيد. اين 
باالترين قيمت در تاريخ معامالت طال است. ركورد قبلي با 19٢0/۳0 
دالر و مربوط به سپتامبر ٢011 بود. قيمت پيش خريد هر اونس طالي 
امريكا 1/08 درصد ي��ا ٢0/50 دالر جهش كرد و ب��ه 1918/00دالر 
رس��يد. مايك پومپئو، وزيرخارجه امريكا روز جمع��ه در اظهارنظري 
جديدي در مورد چين گفت كه امريكا و متح��دان آن بايد از راه هاي 
خالقانه بيشتري استفاده كنند تا به حزب كمونيست چين براي تغيير 

رفتار خود فشار بياورند. 

 اقتصاد اروپا پس از پایان بحران کرونا
 از امریكا پيشي مي گيرد

م�ورگان  مالي جي پ�ي  خدم�ات  مؤسس�ات  تحليلگ�ران 
و گلدم�ن س�اچز مي گوين�د، ب�ا توج�ه ب�ه آم�اري ك�ه ق�رار 
اس�ت هفته آينده توس�ط واش�نگتن و بروكس�ل اعالم ش�ود و 
ب�ه رغ�م پيش بين�ي رك�ود بيش�تر، بهب�ود اقتص�ادي در 
اروپ�ا س�ريع تر خواه�د ب�ود و از امري�كا پيش�ي مي گي�رد. 
 به گزارش تسنيم به نقل از راش��اتودي، اروپا نسبت به امريكا عملكرد 
بهتري در مقابله با همه گيري ويروس كرونا داشته است، هم از نظر آمار 
پايين تر ابتال به اين ويروس و هم در زمينه مقابله با ركود اقتصادي به 

وجود آمده از اين همه گيري. 
 اقتصاد امريكا 5درصد در سه ماهه اول سال جاري ميالدي كوچك شد 
و انتظار مي رود با افزايش موارد ابتال به كرونا اين ركود شديدتر هم شود. 
طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي امريكا 
در سه ماهه دوم سال جاري ميالدي ۳٧درصد كاهش مي يابد و در كل 

سال ٢0٢0، 6/6 درصد سقوط مي كند. 
 دورنماي اقتصادي اروپا هم چندان خوش بينانه نيس��ت. كميسيون 
اروپا بارها پيش بيني خود را از رش��د اقتص��ادي منطقه پايين آورده و 
اخيراً اعالم كرده انتظار دارد اقتصاد اروپا 8/۳ درصد در س��ال جاري 
ميالدي كوچك شود. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده اقتصاد 
منطقه يورو كه از 16 كشور تشكيل شده، بيش از 10درصد در ٢0٢0 

كوچك شود. 
 تحليلگران مؤسس��ات خدم��ات مالي جي پ��ي م��ورگان و گلدمن 
س��اچز مي گويند با توجه به آماري كه قرار اس��ت هفته آينده توسط 
واشنگتن و بروكسل اعالم ش��ود و به رغم پيش بيني ركود بيشتر در 
اين مناطق، بهبود اقتصادي در اروپا س��ريع تر خواهد بود و از امريكا 

پيشي مي گيرد. 

 رشد سود صنعتي چين شتاب گرفت 
و ریكاوري اقتصادي را تقویت کرد

س�ود ش�ركت  هاي صنعتي چي�ن ب�راي دومي�ن م�اه متوالي با 
سريع ترين رشد در يك سال گذش�ته افزايش يافت تا نشان دهد 
ريكاوري اقتصادي اين كشور از بحران كرونا در حال تقويت است. 
به گزارش رويترز، س��ود ش��ركت هاي صنعتي چين براي دومين ماه 
متوالي با سريع ترين رشد در يك س��ال گذشته افزايش يافت تا نشان 
دهد ريكاوري اقتصادي اين كش��ور از بحران كرون��ا در حال تقويت 

است. 
اداره آمار چين روز دوشنبه اعالم كرد كه در ماه ژوئن سود شركت هاي 
صنعتي چين 11/5درصد نسبت به ماه ژوئن سال قبل جهش كرده و به 
666/55 ميليارد يوآن )معادل 95/٢٧ميليارد دالر( رسيده است. اين 

سريع ترين رشد سود از ماه مارس ٢019 تا كنون است. 
ماه مي  اولين رشد ماهانه درآمد بخش صنعت پس از آغاز پاندمي كرونا 
بود. در بازه ژانويه تا ژوئن سود شركت هاي صنعتي چين 1٢/8درصد 
نسبت به سال گذشته س��قوط كرد و به ٢/51تريليون يوآن رسيد، اما 
رشد ماه ژوئن باعث شد آمار شش ماهه اول امسال بهتر شود. در پنج ماه 
اول امسال سود شركت هاي صنعتي چين نسبت به سال گذشته 19/۳ 

درصد سقوط كرده بود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

4520042850رادياتورايران
1201011010سرمايهگذاريصدرتامين

75001170ايرانخودرو
8030730بينالملليتوسعهساختمان

12000850بانكپاسارگاد
439303050دادهگسترعصرنوين-هايوب
9240440بينالملليتوسعهساختمان

569302710كاشيسعدي
39916019000پارسالكتريك
23114011000دشتمرغاب
26247012490قنداصفهان

1089305180قندثابتخراسان
675303210شيميداروئيداروپخش

612202910شكرشاهرود
19160910گروهستوسعهصنعتيايران

606402880داروسازيجابرابنحيان
539402560سرمايهگذاريشاهد

223401060سرمايهگذاريسيمانتامين
263501250توسعهشهريتوسگستر

682203240پمپسازيايران
16070760گروهپتروشيميس.ايرانيان

17150810توليدنيرويبرقآبادان
1315406250سيمانآرتااردبيل

676114262فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
392701870شيشههمدان

11280530حملونقلبينالملليخليجفارس
370901760گروهداروييبركت
20110950سرمايهگذاريبوعلي

16700790بانكسينا
506102410بيسكويتگرجي

32640610ريختهگريتراكتورسازيايران
450502140س.صنايعشيمياييايران
1760708380مليسربورويايران
465502210خدماتانفورماتيك

355401690گلتاش
612302910پشمشيشهايران
2081209910درخشانتهران

593402820شركتارتباطاتسيارايران
30159014360باما

617102930مارگارين
11290530گلوكوزان

17990850حفاريشمال
18410870بيمهالبرز

524501740داروسازيابوريحان
67961032360گروهصنعتيملي)هلدينگ

12220580گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
355901460داروسازيكوثر

781403720فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
248101180چرخشگر

16330770كمباينسازيايران
711003380پديدهشيميقرن
318601510همكارانسيستم
1840208760سيماناصفهان

46838022300صنايعشيمياييسينا
16200770ماشينسازياراك

318101510كاشيالوند
658003130فوالداميركبيركاشان

358101510آسانپرداختپرشين
484402300كشتوصنعتپياذر

446702120صنايعكاشيوسراميكسينا
618302940كمكفنرايندامين

324801540داروييلقمان
6570310بانكاقتصادنوين

244801160سرمايهگذاريصنعتنفت
18020850عمرانوتوسعهفارس
310601470ايرانياساتايرورابر

20020950فوالدكاوهجنوبكيش
1220405810صنايعجوشكابيزد

691903290كشتيرانيجمهورياسالميايران
475802260صنايعشيمياييفارس
12250580سرمايهگذاريمسكن
464902210توليدمحورخودرو
1103005250پتروشيميپرديس
850204040المپپارسشهاب

443502110پاكسان
1366506500آلومراد

37096017660سايراشخاصبورسانرژي
318901490سرمايهگذاريپارستوشه

1453406920خوراكدامپارس
373701120سيمانفارسنو

510802430پااليشنفتتهران
1260005420داروسازياكسير
497702350بهپرداختملت

603202680كشتيرانيجمهورياسالميايران
1591207570الميران

1323101740معدنيامالحايران
56190350پتروشيميخارك

526002500فوالدخراسان
366701740سرمايهگذاريمليايران

29210610گروهبهمن
362901720توريستيورفاهيآبادگرانايران

26457012590سپنتا
708303370ايرانمرينوس

64020420سرمايهگذاريساختمانايران
1087305170نوردوقطعاتفوالدي

22150360كارتاعتباريايرانكيش
730603470معدنيدماوند
1417206740سازهپويش

3602010سراميكهايصنعتياردكان
-12700090توليديمهرام

-33564017660نهادهايماليبورسانرژي
-414302180قندمرودشت
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رئي�س بني�اد مس�تضعفان، از س�ود ناخال�ص 
۷ هزار ميلي�ارد توماني بنياد در س�ال ۹۸ خبر 
داد و جزئيات طرح س�اخت مسكن ارزان قيمت 
ب�راي محروم�ان كش�ور را تش�ريح ك�رد. 
به گزارش تسنيم، پرويز فتاح در يك نشست خبري 
از اعالم آمادگي بنياد براي س��اخت مس��كن ارزان 
قيمت براي محرومان خب��ر داد و گفت:  هفته قبل 
طي نامه اي به رئيس مجلس براي س��اخت مسكن 
ارزان قيمت محرومان اعالم آمادگي كرديم. در اين 
طرح بنياد در هر جاي ايران زمين داش��ته باشد كه 
به درد ساخت مس��كن بخورد آن را براي محرومان 
اختصاص مي دهد. اين كار مس��تلزم تغيير كاربري 
اس��ت كه دولت بايد آنرا انجام دهد.  وي  افزود: براي 
ساخت مسكن ارزان قيمت سيمان رايگان به هر ميزان 

كه مورد نياز باشد توس��ط بنياد مستضعفان تأمين 
خواهد شد. عالوه بر اين برخي مصالح مانند كاشي و 
ميلگرد نيز به صورت رايگان براي مسكن ارزان قيمت 
محرومان تأمين خواهد شد. همچنين براي نهادهاي 
حمايتي وام بالعوض در نظر گرفته خواهد ش��د. به 
گفته فتاح، ساخت اين واحدها نيز توسط شركت هاي 
زيرمجموعه بنياد بدون هيچ سودي و براساس وظيفه 
حاكميتي اجرا مي شود.  فتاح با اشاره به سود ٧هزار 
ميليارد توماني بنياد در سال گذشته گفت: اين ميزان 
سود، حدود هزار ميليارد تومان ماليات است و بقيه 
ميان بنياد، شركا و سهامداران به صورت 60 درصد 
بنياد و 40 درصد بقيه، تقس��يم مي ش��ود. بنياد در 
طول سال هاي گذش��ته، ماليات پرداخت كرده و از 

دستگاه هايي هستيم كه بدهي مالياتي نداريم. 

ساخت مسكن ارزان قيمت به دست بنياد مستضعفان



پيشنهاد افزايش 
سعيد احمديان

   گزارش
سه برابري قرارداد 
برخ�ي  توس�ط 
بازيکنان به باشگاه ها در شرايطي که در فوتبال 
دنيا قراردادها کاهش يافته است، نشان از نگاه 
کاسبکارانه فوتباليست ها براي مکيدن بيشتر 

از بيت المال دارد.
در ح��رف ک��م نمي آورن��د و رفتاره��اي 
پوپوليستي شان، روي سياستمداران پوپوليست 
را ه��م س��فيد مي کن��د. فريادهاي ش��ان از 
مردمداري گوش فلک را کر مي کند و ژست هاي 
عوام فريبانه ش��ان تمام��ي ن��دارد. يک جايي اما 
پوش��الي بودن همه آن رفتارها و حرف ها آشکار 
مي شود، اين حکايت فوتباليست هاي ايراني است، 
فوتباليست هايي که بحران کرونا نشان داد که همه 

ژست هاي قبلي شان نمايشي بيش نبوده است.
حکايت نمايش تهوع آور و اش��ک تمساح ريختن 
فوتباليس��ت ها براي هواداراني که حتي بعضي از 
آنها کرايه اتوبوس آمدن به ورزشگاه را هم ندارند، 
اما وقتي پاي عمل مي رسد، حتي حاضر نيستند از 
يک ريال از قراردادي ک��ه ريال به ريالش از جيب 
بيت المال و آن هوادار تأمين مي ش��ود، بگذرند، 
طوري که مديران باش��گاه ها از ت��رس اخم هاي 
ستاره هاي پوشالي شان تن به اضافه کردن صفرهاي 
جلوي قراردادهاي شان مي دهند، آن هم رقم هايي 
که در نهايت از جيب بيت المال بايد پرداخت شود 
و مدير دغدغه اي بابت تعهداتي که مي دهد ندارد، 
آن هم به فوتباليست هايي که با يک رشد بادکنکي، 
توهم بزرگ بودن را در ذهن شان به زور جا کرده اند 

و در سال هاي اخير در بلعيدن پول هاي بيت المال 
با يکديگر مسابقه گذاشته اند، بدون اينکه لحظه اي 

بايستند و نفسي تازه کنند!
    

مانن��د اين روزه��ا که لي��گ رو به پايان اس��ت و 
تکليف قهرمان آن مشخص ش��ده و غرولندهاي 
فوتباليس��ت ها از پرداخت هايي ک��ه چند وقت 
به تعويق افت��اده به آس��مان رفته اس��ت. مانند 
پرسپوليسي ها؛ آنها حاال که جام قهرماني چهارم را 
هم برده اند با توپي پرتر ليگ تمام نشده، درصدهاي 
باقي مانده قراردادهاي چندميلياردي شان را مطالبه 
کرده اند، سرپرست باشگاه را زير فشار گذاشته اند 
که در اين اوضاع سخت اقتصادي کشور که خيلي 
از کسب و کارها آس��يب ديده و خيلي از سفره ها 
کوچک تر شده، پول شان را جرينگي از بيت المال 

مي خواهند و پاي شان روي گلوي باشگاه است.
شايعه تخفيف دادن به باشگاه و بخشيدن قسمتي 
از قراردادشان هم آنقدر براي آنها  سخت است که 
بزرگ ترشان را فرستاده اند به دفتر باشگاه تا آخرين 
ريال قراردادشان را نقد کند و پس از آن به هواداري 
که براي گرفتن يک عکس يادگاري با اتوبوس هاي 
بدون کولر خودش را از جنوبي ترين نقطه ش��هر 
به شمال شهر تهران  رسانده، دستي تکان بدهند 
و پاي ش��ان را روي پدال گاز بگذارن��د و به جاي 
امضاي شان سروصورت آن هوادار را دودي و او را 

دست از پا درازتر راهي خانه اش کنند.
البته اين تنها حکايت پرس��پوليس نيست، بلکه 
داستان اکثر باشگاه هاي دولتي است. باشگاه هايي 
که به ساز فوتباليست مي رقصند و هرچه بخواهد 

از بيت المال به پايش مي ريزن��د و به قول معروف 
از کيسه خليفه مي بخشند تا آن مديران با گرفتن 
عکس يادگاري کنار آن فوتباليس��ت بزک کرده، 
به خيال خودش��ان مديريت نداشته شان را به رخ 
هواداران بکش��ند، هواداراني که آن مثل معروف 
را حتماً به مديران اين روزه��اي فوتبال يادآوري 
خواهند ک��رد »خرج که از کيس��ه مهم��ان بود، 

حاتم طايی شدن آسان بود.«
براي فصل بع��د از همين حاال با حس��اب دو دوتا 
هشت تا رقم پيشنهادي قراردادهاي شان را روي 
ميز مدير باشگاه گذاش��ته اند. اگر تا سال گذشته 
مربي يک تيم صنعتي، قرارداد 10 ميلياردي اش 
زبانزد بود و دروازه بان تيم معروف پايتخت قرارداد 
9 ميلياردي براي يک فصل بسته بود، براي فصل 
آينده فوتباليس��ت هايي که امس��ال با 3 ميليارد 
زير قراردادش��ان را امضا کرده بودند، براي فصل 
بعد قيمت شان را سه برابر کرده اند، طوري که 8، 
9 ميليارد ديگر به متوسط قرارداد فوتباليست ها 
اضافه خواهد شد و خيلي از آنها از همين حاال چاله 
چنين پولي را که قرار است از بيت المال به حساب 

بانکي شان ريخته شود، کنده اند.
البته اين قصه امروز فوتبال ايران نيست و هر سال 
که مي گذرد باد بادکنک هاي فوتبالي ها بيش��تر 
مي شود و توهم بيشتري برشان مي دارد که بايد 
هر سال بيش��تر از قبل از جيب هواداران بکنند 
و متراژ خانه هاي لوکس ش��ان را بيش��تر و مدل 

ماشين شان را باالتر ببرند.
    

زياده خواهي فوتبالي ها براي کن��دن از بيت المال 

در شرايطي است که بحران کرونا چند ماهي است 
که خيلي از کسب و کارها را تعطيل کرده و درآمد 
بسياري از همان هواداراني را که روي سکوها براي 
اين بازيکنان فرياد مي زنند کمتر از هميش��ه شده 
اس��ت. در فوتبال دنيا همه آن باشگاه هاي بزرگي 
که حتي يک ريال ه��م از دولت هزينه نمي کنند، 
پاي کار م��ردم و کشورش��ان آمده ان��د و به دليل 
کاهش درآمدهاي باش��گاه ها، به کم ش��دن رقم 
قراردادهاي شان نه نگفته اند و حتي براي فصل جديد 
هم گفته مي شود که خيلي از باشگاه هاي بزرگ دنيا 
قصد دارند رقم قرارداد بازيکنان شان را کاهش دهند 

و صحبتي از افزايش نيست.
اينجا اما در ايران که ضربات کرونا به اقتصاد کشور 
کاري تر بوده و پول فوتباليست ها هم مستقيم از 
جيب مردم و بيت المال پرداخت مي شود، نه تنها 
بازيکناني که سنگ مردم را به سينه مي زنند حاضر 
به کاهش يک ريال از قراردادشان نشده اند، بلکه 
براي سال بعد هم رقم سه برابري نسبت به سال قبل 
روي ميز مدير باشگاه گذاشته اند. آن وقت يکي از 
همين فوتباليست ها در منزلش در يکي از برج هاي 
معروف پايتخت پايش را روي پايش مي اندازد و در 
شبکه هاي اجتماعي از ش��کاف طبقاتي شکايت 
مي کند و مي نويسد: »اختالف و شکاف طبقاتی 
يکی از داليل از بين رفتن احساسات افراد جامعه 
است، هرچه شکاف و اختالف بيشتر باشد بی رحمی 
به نسبت بيشتر خواهد ش��د! هرچه رانت بيشتر، 
تقس��يم ثروت غيرمنصفانه تر و ش��کاف طبقاتی 
بيش��تر!« آن يکي هم مي گويد: »3 ميليارد پولي 

نيست که بتوان با آن کاري کرد!«
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فريدون حسن

قهرمان وزنه برداري جهان مسلمان شد
»ربکا کوها« قهرمان وزنه برداری زنان جهان که روز گذشته به دين اسالم 
مشرف شد از طريق اينستاگرامش اين موضوع را تأييد کرد. وی در صفحه 
اينستاگرام خود پس از انتشار عکس های محجبه اش با اين متن به اسالم 
روی آوردنش را با خوشحالی اعالم کرد: دوستان، دنبال کنندگان و عزيزان! 
من يک تصميم بزرگ در زندگی گرفتم و همه آنچه من می توانم بگويم، 
اين است که در مورد آن خوشحال و سپاسگزارم. من مطمئن هستم که 
کار درستی را انجام داده ام. من تنها چيزی که از شما می خواهم احترام 
است. اگر چيز خوبی برای گفتن نداريد، می توانيد صفحه من را ترک کرده 
و سکوت کنيد. امروز برای من يک روز خاص است، زيرا مسلمان شدم و  
در ساعت 3:48 بعدازظهر ذکر »شهادتين« را گفتم. همانطور که اکنون 
مسلمان هستم از شما می خواهم هيچ عکس و پستی )بازو، گردن و پا( را از 
من در هيچ کجا به اشتراک نگذاريد  از کسانی که از من حمايت می کنند، 
تشکر می کنم، با من بمانيد. هيچ چيزی مهم نيست و خدا را شکر می کنم 
و برای ش��ما آرزوی موفقيت دارم. خدا شما را رحمت کند.  »کوها« نفر 
چهارم المپيک 2016 ريو، قهرمان رقابت های جهانی 2017 آناهايم امريکا 

و قهرمانی زنان اروپا در دسته 58 کيلوگرم است.

پیتر اسمیت- اسکای اسپورتس

کسب مدال طال در المپیک دور از دسترس نیست

برنامه استراتژیک کسب کرسی نداریم
نداشتن کرسی های       خبر
مهم بين المللی در 
حالی يکي از ضعف های محرز ورزش ايران است که 
رضوانی، رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو 
می گويد با يک برنامه استراتژيک و البته همبستگی 
و اتحاد می توان اين مشکل را حل کرد: »در خصوص 
کسب کرسی های مهم و تأثيرگذار بين المللي به 
همبستگی و اتحاد بين کميته ملی المپيک، وزارت 
ورزش و  فدراسيون ها احتياج داريم. علت اينکه در 
اين سال ها موفق نشده ايم، اين است که هماهنگی، 

برنام��ه اس��تراتژيک و بلندمدت درباره کس��ب 
کرسی های بين المللی نداشته ايم. در حال حاضر 
آيين نامه هايی برای حمايت از اين کرسی ها تصويب 
شده که اگر کوتاه مدت نباشد و از همين حاال روی 
يکی، دو نفر برنامه ريزی کنيم، می توانيم به نتيجه 
برس��يم. برای موفقيت در کس��ب کرس��ی های 
بين الملل��ی تأثيرگذار اتحاد، همفک��ری و برنامه 
اس��تراتژيک نياز اس��ت و اگر بخواهيم در کميته 
بين المللی المپيک کرسی داشته باشيم بايد برای 

المپيک 2024 فکري بکنيم.«

مقايسه عملکرد مربيان واليبال 
دنيا حيدري
   بازتاب

ايران بعد از والسکو با اين مربی 
آرژانتين��ی باعث ش��د عملکرد 
هيچ کدام از آنها از سوی افکار عمومی و همچنين رسانه ها قانع کننده 
نباش��د. به همين دليل هم بود که پايان همکاری با کوالکوويچ 
واکنش منفی را به دنبال نداشت. قرارداد دو ساله دوم کوالکوويچ تا 
پايان المپيک بود و وقتی المپيک به تعويق افت��اد بايد قرارداد او 
تمديد   می شد، به ويژه که معموالً مربيانی که با تيم های شان سهميه 
المپيک کسب می کنند در المپيک هم به کارشان ادامه می دهند، 
اما  داورزنی صراحتاً گفت که ما به دنبال مربی اي بهتر از کوالکوويچ 
بوديم، به همين خاطر با تعويق المپيک و ليگ ملت ها و همچنين 
چند برابر شدن قيمت ارز قرارداد اين مربی را که ادامه همکاری با 
او 2 ميليارد ضرر را برای ما به دنبال داشت تمديد نکرديم. داورزنی 
از همان نخستين روزهای بازگشتش به دنبال حضور دوباره والسکو 
در ايران بود. پيشنهادی که سرمربی آرژانتينی با آن موافقت نکرد. 

البته دست گذاشتن روی گزينه های خارجی تبعاتی هم برای رئيس 
فدراسيون واليبال به دنبال داشت، اما او با بيان اين مطلب که اگر به 
مربی داخلی اعتقادی نداشتم از گزينه های داخلی در تيم های پايه 
استفاده نمی کردم، خود را از اتهامات مبرا کرد تا با فراق بال به دنبال 
گزينه ای مناسب برای نيمکت تيم ملی باش��د. اگرچه داورزنی 
می گويد که دو، سه مربی خارجی منتظر جواب ما هستند و حضور 
والسکو در ايران هنوز منتفی نشده و بستگی به شرايط خانوادگی او 
دارد، اما گفته می شود عالوه بر والس��کو، برناردو رزنده، سرمربی 
پرآوازه و سابق تيم ملی برزيل هم پاسخش به فدراسيون واليبال 
برای نشستن روی نيمکت تيم ايران منفی است و همين مسئله 
باعث شده داورزنی و مشاورانش باب مذاکره با والديمير آلکنو را باز 
کنند. صحبت هايی که اگر صحت داشته باشد، می تواند برای واليبال 
ايران اميدوار کننده باشد، چراکه آلکنو عملکرد خيره کننده ای در 
تيم ملی روسيه داشته و اگر هدايت تيم ملی واليبال ايران را بپذيرد، 

می تواند اتفافات بزرگی را در المپيک توکيو رقم بزند.

گزينه خارجي همچنان مدنظر فدراسيون واليبال
از والسکو و رزنده تا والدیمیر آلکنو

جواد فروغي، ملی پوش تپانچه ايران 
شميم رضوان

      چهره
به رغم ش��يوع کرونا و دردسرهای 
ناشی از آن برای ورزشکاران اميد 
زيادی به کس��ب مدال المپيک دارد: »با توجه به ش��ناختی که از 
خودم دارم و اگر خدا هم نيم نگاهی به من داشته باشد کسب مدال 
طال در المپيک دور از دسترس نيست.« اين در حالی است که 
فروغی هنوز موفق به دريافت س��الح جديد خود نشده 
است: »طبق مکاتباتی که ميان فدراسيون تيراندازی 
و ش��رکت اسلحه س��ازی اش��تاير ص��ورت گرفته، 
اسلحه ای به نام من تهيه شده و آماده است، اما به 
دليل تعطيلی ش��رکت و نبودن پ��رواز نمی توان 
پيش بينی دقيقی انجام داد که چه زمانی به دستم 
مي رسد.« او همچنين با گله از بازديد علی نژاد از 
اردوی تيم ملی عنوان کرده اس��ت: »نوع بازديد 
معاون قهرمان��ی وزارت ورزش راضی کننده نبود، 
چون تنها دو دقيقه کنار بچه ه��ای تپانچه بود و باقی 
وقت خود را صرف حضور در تمرينات تيم تفنگ کرد. اين 
مسئله امروز و ديروز نيست و هميشه تيم تفنگ بيشتر 
در چشم بوده و به رشته ما اجحاف شده، تپانچه هميشه 
مظلوم بوده اس��ت. مش��کالت را به گوش فدراس��يون 
رس��انده ايم و منتظريم تا ببينيم چه زمانی ترتيب اثر 
می دهند و اين در حالي اس��ت که تنها سهميه ای که با 

مدال گرفته شده برای رشته تپانچه بوده است.«

کاسبان کرونا در زمین فوتبال!
حاشيه اي بر ادامه زياده خواهي فوتباليست ها در شرايط سخت اقتصادي کشور به واسطه تحريم ها و ويروس کوويد19

 خواسته هاي وزنه برداران پارالمپیکي 
منطقي نیست 

علي اصغر رواس��ي، س��رمربی تيم ملی پاراوزنه برداری گفت: »خواسته 
وزنه برداران پارالمپيکی برای در اختيار ق��رار دادن تجهيزات برای انجام 
تمرينات حرفه ای در منزل يا هر مکان ديگری غيرمنطقی است و آنها از االن 
نمی توانند ادعای کسب مدال طال در پارالمپيک توکيو را داشته باشند. مگر 
يک وزنه بردار معلول به تنهايی می تواند در منزل يا هر مکان ديگری وزنه 
بلند کند که با درخواست او موافقت شود. در هيچ کجای دنيا حتی در افراد 
سالم تجهيزات وزنه برداری به راحتی در اختيار ورزشکار قرار نمي گيرد که 
سالمتی ورزشکار را به خطر بيندازد. از طرف ديگر کدام وزنه بردار می تواند 
از االن تضمين کند که در پارالمپيک توکيو شانس کسب مدال طال را دارد و 

بر حقوق واريزی خود از سوی کميته ملی پارالمپيک انتقاد می کند.«

 تالش ایران براي حضور 
در مسابقات هندبال با ویلچر

محمدرضا گلشني، معاونت ورزش قهرمانی و همگانی فدراسيون جانبازان 
و معلوالن درباره راه اندازی رشته هندبال با ويلچر و حضور آن در مسابقات 
جهانی گفت: »امکان راه اندازی اين رشته در حوزه قهرمانی به دليل برگزاری 
مسابقات آن به صورت ميکس وجود ندارد و تنها در بعد همگانی می توانيم 
فعاليت داشته باشيم. البته از فدراسيون هندبال درخواست کرديم که مکاتباتی 
را با فدراسيون جهانی اين رشته داشته باشد تا در صورت امکان شرايط حضور 
ايران در مسابقات جهانی اين رشته فراهم شود. قرار است اولين دوره مسابقات 
جهانی آن در سال 2021 برگزار شود. تالش ما بر اين است که اگر تغييری در 
قوانين و مقررات اين رشته از سوی فدراسيون جهانی ايجاد شود، بتوانيم در 

اولين دوره مسابقات جهانی هندبال با ويلچر شرکت کنيم.«

شیوا نوروزی

از کوزه همان برون تراود که در اوست
حکايت کميته فني فدراسيون فوتبال حکايت همان »کشکي« است 
که سال ها پيش علي پروين مثال زده بود. با اين تفاوت که پروين کميته 
فني باشگاه ها را گفت، اما حاال اين کميته فني نه فقط براي يک تيم که 

براي کل فوتبال تصميم گيري مي کند.
طبيعي است که نمي توان از کميته فني که اعضاي آن سال هاست درجا 
زده اند و تقريباً چيزي از علم روز فوتبال دنيا نمي دانند توقع داشت به روز 
فکر کنند و انتخاب به روزي داشته باشند. طبيعي است که انتخاب چنين 
کميته اي مثاًل براي تيم جوانان مي شود يک مربي بيکار که حدود پنج 
سالي است که خانه نشين است و بيشتر مصاحبه مي کند تا اينکه بخواهد 

دانش خود را ارتقا دهد و خودش را به روزرساني کند.
طبيعي است که ادامه کار چنين کميته اي با نام فني و اين اعضا حتماً 
انتخاب هاي وحشتناک تري براي تيم ملي و براي رده هاي ديگر فوتبال 
ملي خواهد بود. البته از اين فدراسيون چيز ديگري هم نمي توان انتظار 
داش��ت. تش��کيل چنين کميته اي با چنين انتخاب هايي فقط از اين 
فدراسيون برمي آيد، واال اگر با يک فدراسيون سالم طرف بوديم به طور 

حتم داستان بسيار متفاوت تر بود.
کافيست نگاهي به اعضاي کميته فني فدراسيون فوتبال بيندازيد تا متوجه 
عمق فاجعه اي که فوتبال ايران را تهديد مي کند، شويد. بدون هيچ ترديدي 
کميته فني فدراسيون را بايد آنهايي تش��کيل دهند که آشنا به علم روز 
فوتبال، آشنا به آخرين تحوالت و قوانين فوتبال و آشنا به چم و خم مناسبات 
فوتبال جهان هستند. آنچه در نگاه اول به اعضاي کميته فني فدراسيون 
فوتبال ايران به دست مي آيد اين است که هيچ کدام از اين اعضا در هيچ يک 
از پارامترهايي که گفته شد، نه تخصصي دارند و نه تجربه اي و صرفاً به خاطر 
اينکه چند سالي در فوتبال حضور داشته اند و اتفاقاً هيچ ثمري هم براي 
فوتبال کشور نداشته اند حاال جزو اعضاي کميته فني فدراسيون هستند، 

کساني که قرار است براي آينده تيم هاي ملي فوتبال تصميم گيري کنند.
خب اولين تصميم گيري صورت گرفت؛ انتخاب يک مربي بيکار براي تيم 
ملي جوانان. اگر چيزي جز اين بود بايد تعجب مي کرديم. به قول معروف »از 
کوزه همان برون تراورد که در اوست«، چنين کميته اي با چنين تفکر نخ نما 
شده  و فسيلي بايد هم رأي به مربي بيکار بدهد. در نهايت هم اتفاق خاصي 
رخ نمي دهد، چراکه کار از ريشه خراب است. همه چيز به گردن سرمربي 

مي افتد و کسي نمي گويد که اين انتخاب بد از کجا آب مي خورد.
امروز مي توان به راحتي يقه سرمربي انتخاب شده را گرفت و اينقدر تحت 
فشارش قرار داد که مجبور به استعفا شود، اما آيا کار درست خواهد شد. آيا 
انتخاب بعدي کمتيه فني درست خواهد بود. به طور حتم پاسخ منفي است، 
چرا؟ چون نمي توان از اين کميته توقع ديگري داشت. نمي توان از کساني 
که از صدقه سري حضور در يکي از فاسدترين فدراسيون هاي ورزشي کشور 
کوچک ترين تالشي براي يادگيري و افزايش علم فوتبال شان نمي کنند 

توقع داشت که انتخاب به روز و درستي داشته باشند.
در نهايت اينکه کار فوتبال ايران از ريشه خراب است؛ از کميته فني، از خود 
فدراسيون، انتخاب غلط ثمره انتخاب بد و غلط است. وقتي کميته فني 
درست انتخاب نمي شود، نمي توان توقع داشت که سرمربي درست انتخاب 
شود و حاصل کار هم که کامالً مشخص است؛ شکست پشت شکست که در 
سال هاي گذشته عايد فوتبال ايران شده و به طور حتم با چنين مديريت، 
نگاه فني و انتخاب هاي اشتباه بايد منتظر شکست هاي بدتر هم بود که اگر 

جز اين باشد بايد در بديهيات فوتبال هم شک کرد.

يوونتوس يک بار ديگر اسکودتوو را فتح کرد
جام نهم تقدیم به همه ایتالیا

قهرمانی در سری آ يک بار ديگر شادی را به تورين هديه داد. يوونتوس 
که زودتر از اينها می توانست جشن قهرمانی به راه بيندازد سرانجام با 
غلبه بر سامپدوريا کار را تمام کرد. نهمين فصل متوالی است که هيچ 
تيمی غير از يووه نتوانسته اسکودتوو را فتح کند و اين موفقيت امسال 

با حضور مائوريتسيو ساری محقق شد. 
  معمار يووه

درخش��ش بيانکونری تمامی ن��دارد؛ در لي��گ ايتاليا يک ب��ار ديگر 
راه راه پوشان شهر تورين ثابت کردند که هيچ تيمی حريف آنها نيست. 
سايت گل در گزارشی شرايط اين فصل يووه را بررسی کرده است: »در 
باشگاه يوونتوس يک تفکر مهم حاکم است؛ »پيروزی تنها چيزی است 
که ارزش دارد.« آنقدر اين جمله تکرار ش��ده که همه به باور پيروزی 
رسيده اند. باشگاه برای اينکه نوار موفقيت ها پاره نشود هر کاری می کند 
و يکی از آنها به خدمت گرفتن رونالدو در س��ال 2018 به قيمت 100 
ميليون يورو بود. البته يووه برای آنکه يکی از بهترين تيم ها باش��د به 
چنين سوپراستاری نياز داشت. در نهايت هم امسال بانوی پير رکورد 
قهرمانی های متوالی در سری آ را به عدد 9 رساند. البته يک نکته را نيز 
بايد در نظر گرفت؛ آنيلی به عنوان رئيس باشگاه، قهرمانی ايتاليا تنها 
هدفش نبود. او و مش��اورانش به قدرت نمايی تيم در اروپا و جهان فکر 
می کردند. به همين دليل بود که در تابستان ساری را به عنوان سرمربی 
انتخاب کردند. ساری که در ناپولی بس��يار موفق بود، در بدو ورودش 
مخالفانی داشت و مخالفان او به ش��يوه مربيگری اش در چلسی انتقاد 
می کردند، اما در پايان فصل معلوم ش��د که يوونتوس تغييرات زيادی 

داشته و اين ساری بوده که توانسته تيم را متحول کند. 
  نقش ستاره ها

از نظر سرمربی همه در گرفتن جام نهم سهم داشته اند. ساری بعد از اين 
قهرمانی اگرچه به صورت ويژه به نقش رونالدو و ديباال اشاره کرد، ولی 
همدلی و اتحاد را فاکتورهای اصلی قهرمانی خواند: »رونالدو و ديباال 
بازی متفاوتی را در زمين انجام می دهند، به همين خاطر آنها مستحق 
تعريف و تمجيد هستند، اما اين يک موفقيت تيمی است. باشگاه يک 
رئيس و چند مدير دارد که هر روز در تمرينات حاضر می شوند و با هم 
تبادل نظر می کنيم و اگر چيزی نياز باش��د آنها ني��ز دريغ نمی کنند. 
باش��گاه عامل اصلی گرفتن 9 جام متوالی اس��ت و اينجا همه از شما 
حمايت می کنند، حتی اگر ببازيد. از نظر مديريتی يوونتوس در رأس 
باشگاه های اروپا قرار دارد. هر کسی به اينجا بيايد برای آشنا شدن به 
ش��رايط کمی زمان نياز دارد و بعد از آن اس��ت که کارها روی غلتک 
می افتد. بدون شک برای هيچ مربی اي پذيرفتن مسئوليت تيمی که 
هشت قهرمانی متوالی داشته آسان نيست. به همين خاطر تغيير فضا 

در تيم کمی دشوار بود.«
  رونالدوی تأثيرگذار

مگر می توان از کنار نام کريس رونالدو به سادگی گذشت. مهاجم پرتغالی 
دو سال پيش که به ايتاليا نقل مکان کرد با مخالفت و نگاه های طعنه آميز 
برخی از کارشناسان و حتی هواداران مواجه شد، ولی او خيلی زود نشان 
داد که در فوتبال ايتاليا نيز می تواند گلزنی هايش را ادامه دهد. رونالدو 
سومين قهرمانی اش )دو قهرمانی سری آ و يک قهرمانی سوپرجام( را با 
يووه جشن گرفته است. کريس در بازی با سامپدوريا اگرچه يک پنالتی 
از دست داد، اما يک گل زد و اين سی و پنجمين گل فصل رونالدو بود. اين 
بازيکن که خيلي از قهرمانی تيم ايتاليايی خوشحال بود در اينستاگرام 
پيامی برای هواداران منتشر کرد: »مأموريت انجام شد، قهرمان ايتاليا 
ش��ديم. از اينکه دومين قهرمانی متوالی ام را با يووه جشن می گيرم و 
بخشی از تاريخ باشگاه را تش��کيل می دهم شادمان هستم. اين افتخار 
به همه هواداران يووه تعلق دارد، به ويژه آنها که با بيماری کرونا مبارزه 
می کنند. اصاًل آسان نبود، برای رسيدن به اين مهم به شجاعت زيادی 
نياز داشتيم و تا آخرين لحظه برای کسب جام قهرمانی تالش کرديم. 

اين افتخار به همه ايتاليا تعلق دارد.«
قدم بعدی برای قهرمان ايتاليا موفقيت در اروپاس��ت. يوونتوس بازی 
برگشت مقابل ليون را در پيش دارد. آنها فعاًل تا يک هشتم نهايی ليگ 
قهرمانان پيش آمده اند، ولی ديدار رفت را با يک گل به تيم فرانس��وی 
واگذار کردند و حاال برای قرار گرفتن در بين هشت تيم برتر قاره محکوم 
به جبران اين نتيجه هستند. با توجه به اوضاع خوبی که تيم ساری دارد 
و به دليل وقفه ای که در بازی ها ايجاد شده، غلبه بر ليون برای قهرمان 

ايتاليا دشوار به نظر نمی رسد.

اوج گیری یونایتد در سال 2020
هدفی که برايش تالش کردند محقق ش��د. منچس��تريونايتد با اينکه 
مدعی قهرمانی نبود، ام��ا در نهايت همانطور که س��رمربی اش وعده 
داده بود توانست سهميه ليگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. با اينکه 
لسترس��يتی بعد از 30 بازی از جمع چهار تيم برتر جزيره خارج شد و 
به رده پنجم سقوط کرد، ش��ياطين بهتر از آنچه انتظار می رفت ظاهر 
شدند و فصل 2020 را با سومی در ليگ برتر به پايان رساندند. همين 
چند ماه پيش وقتی يونايتدها در خانه مغلوب برنلی شدند، حتی فکر 
گرفتن س��هميه را هم نمی کردند. در ماه ژانويه با اين باخت تلخ آنها با 
شش امتياز کمتر از چلسی رده چهارمی را در اختيار داشتند و درست 
همان موقع بود که منتقدان خواهان برکناری اوله سولسشر شدند، ولی 
بعد از آن همه چيز تغيير کرد؛ روزهای تاريک به پايان رسيد و منچستر 
14 بازی بدون شکست را پشت سر گذاشت. تيم سولسشر از 42 امتياز 
ممکن 32 امتياز کسب و کاری کرد که معادالت تغيير کند. در پايان 
اين فصل انگليس، بعد از ليورپول قهرمان و من س��يتی نايب قهرمان، 
قرمزهای منچس��تر بهترين تيم جزيره بودند و حتی يک پله باالتر از 
چلسی پرمدعا هم قرار گرفتند. موفقيت آنها يک بار ديگر ثابت کرد که 
بايد به سرمربی تيم فرصت داد تا نشان دهد از پس يک چالش بزرگ 
برمی آيد يا نه. ضمن اينکه يک خريد موفق زمستانی در اين موفقيت 
نقش بس��زايی داش��ت؛ برونو فرناندس همان مهره کليدی بود که در 
زمستان به جمع قرمزها اضافه شد و در 14 ديداري که به ميدان رفت 
هشت گل به ثمر رساند و هفت پاس گل داد. فرناندس پرتغالی نشان 
داد که منچستر بستر خوبی برای کشف استعداد يک بازيکن 25 ساله 
است. عالوه بر اين فرناندس به خوبی با بازيکنانی چون آنتونی مارشال، 
مارکوس راشفورد و گرين وود هماهنگ شد و ترکيبی ايده آل ساخت. 
اين ترکيب هماهنگ در آخرين بازی در اس��تاديوم کيگ پاور لستر را 
شکست داد تا سومی اش را در جدول قطعی کند و يک سهميه مهم را به 
منچستر هديه دهد. شياطين پس از يک سال دوری به ليگ قهرمانان 

بازگشتند، جايی که به آن تعلق داشتند.
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سرقت سريالي زن نظافتچي 
از خانه هاي مردم

زن جواني كه هن�گام نظافت خانه ش�هروندان پول و طالهايش�ان 
را س�رقت مي كرد با س�ماجت يكي از ش�اكيان به دام پليس افتاد. 
به گزارش جوان، 25 تيرماه زني به مأموران كالنتري 102 پاسداران خبر 
داد كه مقداري پول و طال از خانه اش سرقت شده و به زن خدمتكار مظنون 
است. او گفت: از مدتي قبل به دنبال پيدا كردن زني خدمتكار بودم تا كارهاي 
خانه ام را انجام دهد تا اينكه يكي از دوستانم زني به نام سميرا را معرفي كرد. 
سميرا در چند مرحله براي نظافت به خانه ام آمد اما متوجه شدم در همان 
چند مرحله مقداري از طالهايم گم شده است. آخرين باري هم كه سميرا 
خانه را نظافت كرد، كيف او را گشتم و يكي از انگشتري هاي طاليم را پيدا 
كردم. با مطرح شدن شكايت مأموران پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران كه 
مأمور رسيدگي به پرونده شده بودند،  راهي خانه سميرا شده و او را بازداشت 
و در بازرسي از خانه اش چند سكه طال و مقداري ارز كشف كردند. سميرا در 
اولين بازجويي ها به سرقت از خانه شاكي اعتراف كرد و مدعي شد كه براي 
اولين بار بود كه مرتكب سرقت شده است. متهم اما در بازجويي هاي بيشتر 
اعتراف كرد كه به اين شيوه به خانه هاي زيادي دستبرد زده است. سميرا 
گفت كه مقداري از طالهاي سرقت شده را به قيمت 20 ميليون تومان در 
شهرستان به يك طالفروش فروخته است. سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران گفت: در حال حاضر پنج نفر از 
كساني كه به اين شيوه از خانه شان سرقت شده است شناسايي شده اند. وي 
گفت: در حالي كه تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر در جريان است متهم 

به دستور قاضي روانه زندان شد. 

پس�ر ج�وان محك�وم ب�ه م�رگ ك�ه در آزادي مش�روط 
مرتك�ب قت�ل ش�ده بود در دومي�ن جلس�ه محاكم�ه ه�م 
ب�ا درخواس�ت قص�اص از س�وي اولي�اي دم مواج�ه ش�د. 
به گزارش جوان، 10 مهر س��ال ۹۶، مأموران كالنت��ري 211 قلعه نو از 
مرگ مش��كوك پس��ر جواني در يكي از بيمارس��تان هاي شهر باخبر 
و راهي محل ش��دند. جس��د متعلق به امين 24 س��اله بود كه با ضربه 
چاقو به قتل رسيده بود. بررسي ها نش��ان داد كه پسري به نام محمد، 
مقتول را به بيمارس��تان منتقل كرده و فرار كرده است. برادر امين كه 
فردين نام داش��ت به پليس گفت: »چند روز قبل با دوستم علي بر سر 
فروش يك موتورسيكلت اختالف پيدا كردم. روز حادثه فهميدم علي 
و دوس��تش محمد با برادرم درگير ش��ده اند و محمد برادرم را به قتل 
رسانده است.« در بررس��ي هاي بعد محمد كه به اتهام قتل شبه عمد 
با قرار وثيقه آزاد بود، بازداش��ت شد و گفت: »دوس��تم علي به خاطر 
فروش يك موتورسيكلت با فردين اختالف داش��ت. من و علي مقابل 
خانه فردين رفتم تا مشكل را حل كنيم، اما او و برادرش امين با قمه به 
ما حمله كردند. ما از محل دور شديم، اما آنها ما را دنبال كردند. هنگام 
دعوا يك نفر با چاقو به س��رم ضربه زد و نمي دانم كه چه كسي امين را 
به قتل رساند.« او درباره سابقه قتل قبلي اش هم گفت:» در 1۶ سالگي 
هنگام كشتي با يكي از دوس��تانم گردن او شكست و فوت شد. من به 
اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه و حبس محكوم شدم. هنگام حادثه 
هم با سپردن وثيقه آزاد بودم كه حادثه دوم اتفاق افتاد.« با كامل شدن 
تحقيقات محمد به اتهام قتل عمد و ش��ركت در نزاع مجرم ش��ناخته 
شد و پرونده در ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي 
شد. محمد در جلسه دادگاه گفت كه نمي داند چه كسي مرتكب قتل 
شده است. علي و برادرش هم كه به اتهام شركت در نزاع در جلسه حاضر 
ش��ده بودند، گفتند:  وقتي درگيري باال گرفت از ت��رس فرار كرديم و 

نمي دانيم چه كسي با چاقو مقتول را كشت. 
در پايان هيئت قضايي محمد را به قصاص و حبس و علي و برادرش را 
نيز به حبس محكوم كرد. حكم دادگاه اما از س��وي قضات ديوان عالي 
كشور نقض و پرونده به همان شعبه ارجاع داده شد. ابتداي جلسه كه 
روز گذشته برگزار شد اولياي دم درخواست قصاص كردند. محمد هم 
بار ديگر اتهام قتل را انكار كرد و گفت: »هنگام حادثه هوا تاريك بود و 
باور كنيد نمي دانم چه كس��ي امين را كشت. « در پايان هيئت قضايي 

جهت صدور رأي وارد شور شد. 
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فقط پلیس باید به دوربین ها دسترسی داشته باشد
رئيس پليس راهور تهران بزرگ بر ضرورت امكان  دسترس�ي 
پليس به اطالع�ات دوربين هاي ش�هري تأكيد ك�رد و گفت: 
پليس تنها مرجعي اس�ت كه بايد از اطالع�ات دوربين ها براي 
اعمال قانون اس�تفاده كرده و به آن دسترس�ي داش�ته باشد. 
سردار محمد حسين حميدي، در اولين نشست خبري خود، ترافيك، 
آلودگي هوا و سوانح رانندگي را چالش هاي پليس راهور پايتخت اعالم 
كرد كه به رغم تالش هاي صورت گرفته براي رفع آن اين چالش ها 
همچنان به قوت خود باقي است.  وي درباره اجراي طرح ترافيك در 
شرايط كرونا گفت:  در اين باره تابع تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا 
هستيم. سردار حميدي گفت: طرح ترافيك درمان مقطعي و كوتاه 
مدت ترافيك و آلودگي هوا است و اگر مي خواهيم ترافيك كمتر و 
آلودگي هواي كمتري داشته باشيم، طرح بايد اجرا شود و در اين بين 
تأثير اجراي طرح ترافيك بر كرونا ضرورت ديگري است كه اضافه 
شده و بايد بررسي شود كه لغو طرح ترافيك موجود كه بخشي از طرح 

ترافيك سابق اس��ت، چقدر مي تواند در كاهش بيماري كرونا مؤثر 
باشد. سردار حميدي گفت كه در حال حاضر اجراي طرح ترافيك 

درصد قابل توجهي از سفرهاي غيرضروري را كاهش داده است. 
رئيس پليس راهور تهران ب��زرگ با بيان اينكه مع��ادل 25 درصد 
وسايل نقليه كشور در تهران تردد مي كنند، اعالم كرد: برابر آخرين 

آمارها هش��ت ميليون وسيله نقليه ش��امل چهار ميليون خودرو و 
چهار ميليون موتور تردد مي كنند. همچنين ساالنه حدود ۶00 نفر 
به دليل تصادفات در تهران جان خود را از دست مي دهند و 21 هزار 
نفر نيز مجروح مي شوند. همچنين 4۸ درصد از تصادفات مربوط به 
موتورسواران و ۳۶ درصد نيز مربوط به عابرين پياده است و 25 درصد 
از تصادفات از ساعت ۸ شب تا 12 شب رخ مي دهد. سردار حميدي بر 
ضرورت دسترسي پليس به اطالعات دوربين هاي شهري تأكيد كرد 
و ادامه داد: پليس تنها مرجعي است كه بايد از اطالعات دوربين ها 
استفاده كند  و به آن دسترسي داشته باشد. دوربين هاي ترافيكي بايد 
براي اعمال قانون در اختيار پليس باشد و قراراست اين كار در سراسر 
كشور انجام شود كه هنوز اجرايي نشده است. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر ح��دود ۶0 تا 70 هزار خودرو و موتورس��يكلت متخلف 
در پاركينگ هاي شهر تهران توقيف هس��تند، بيان كرد: اقدامات 

چندجانبه براي ساماندهي موتورسيكلت ها در حال انجام است.

سارق مسلح معروف به »مهدي تپل« كه 
پس از سرقت هاي سريالي مسلحانه به 
اعدام محكوم شده بود، براي دومين بار 
توبه نامه نوشت. متهم پنج سال قبل در 
حالي كه براي اعدام پاي چوبه دار منتقل 
ش�ده بود با نگارش توبه نام�ه از دادگاه 
درخواس�ت گذش�ت كرد. درخواس�ت 
متهم اما از س�وي دادگاه پذيرفته نشد 
و مه�دي ب�ار ديگر ب�ه پاي طن�اب دار 
منتقل ش�د. درحالي كه طناب دار روي 
گردن س�ارق مس�لح قرار گرفته بود، او 
اين بار نيز ب�ا نگارش دومي�ن توبه نامه 
از   دادگاه درخواس�ت گذش�ت ك�رد. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 10:45 صبح 
هشتم اسفند س��ال ۹1 بود كه به مأموران 
پليس آگاهي خبر رسيد، سه سارق مسلح به 
طالفروشي در منطقه مشيريه دستبرد زده 
و پس از سرقت حدود 5۶ كيلو طال از محل 
گريخته اند. وقتي مأموران پليس در محل 
حاضر شدند، مشخص شد سه سارق مسلح 
با دو دستگاه موتور سيكلت كه كاله كاسكت 
و نقاب داش��ته اند، وارد طالفروشي شده و 
پس از تخريب شيشه مغازه با پتك طالها 
را س��رقت كرده و با شليك چندتير هوايي 
و ايجاد وحش��ت گريخته اند. بررسي هاي 
مأموران پليس حكايت از آن داشت شيوه 
و شگرد س��ارقان طالفروش��ي مشيريه با 
شيوه و شگرد س��ارقاني كه در تاريخ هاي 
ده��م و 22 خردادماه همان س��ال از چند 

طالفروش��ي در ميدان جليل��ي و ميدان 
ش��وش س��رقت كرده اند، ش��باهت دارد. 
مأموران سرانجام 10 اسفند سال ۹1 موفق 
شدند، سه سارق مسلح را به نام هاي مهدي 
۳۶ ساله، جعفر41 ساله و عباس ۳0 ساله را 
شناسايي و در تهرانپارس، مشيريه و شهر 
پرند دستگير كنند. مأموران در بازرسي از 
مخفيگاه متهمان دو قبضه اسلحه جنگي 
كالشنيكف همراه پنج عدد خشاب، دو قبضه 
اسلحه جنگي كلت كمري، يك قبضه اسلحه 
جنگي برنو، سه عدد مين جنگي ضد نفر و 
صدها تير جنگي كشف كردند. متهمان كه 
همگي چندين سابقه كيفري در پرونده شان 
ثبت شده بود، عالوه بر سرقت هاي سريالي 
مسلحانه از سه طالفروشي به سرقت 11۶ 

سكه طال از زن جواني اعتراف كردند. 
  حكم اعدام براي سردسته باند 

س��ه متهم پ��س از تحقيق��ات تكميلي و 
بازس��ازي صحنه جرم محارب ش��ناخته 
ش��دند و در دادگاه انقالب محاكمه شدند 
و قاضي پرونده براي سردس��ته باند حكم 
اعدام در مأل ع��ام صادر ك��رد. رأي دادگاه 
پس از تأييد در ديوان عالي كشور براي سير 
مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي احكام 
دادسراي امور جنايي فرستاده شد تا اينكه 
سحرگاه چهارشنبه دوم دي سال ۹4 هنگام 
اجراي حكم، متهم توبه نامه چهار صفحه اي 
خود را به قاضي اجراي حكم ارائه كرد و حكم 
وي به دس��تور قاضي شهرياري سرپرست 

دادس��راي امور جنايي تهران متوقف شد. 
آن زمان قاضي شهرياري اعالم كرد به دليل 
اينكه متهم شب اجرا توبه نامه اي ارائه داد 
حكم وي متوقف شد تا قاضي پرونده پس از 

بررسي توبه نامه اعالم نظر كند. 
   دومين توبه نامه 

در حالي ك��ه توبه نامه اول متهم از س��وي 
قاضي دادگاه انقالب پذيرفته نش��ده بود، 
پرونده مه��دي دوباره ب��راي اجراي حكم 
به دادس��راي امور جنايي تهران فرستاده 
شد. بنابراين متهم كه چند روز قبل پس از 
گذشت پنج سال از ارائه توبه نامه اولش، به 
دادسراي امور جنايي منتقل شد و دومين 
توبه نامه خ��ود را در پنج صفح��ه به قاضي 
اجراي حكم دادس��راي ام��ور جنايي ارائه 
داد . بنابراين توبه نام��ه دوم متهم به زودي 
به كميس��يون بخش��ودگي دادگاه ارسال 
مي شود كه مشخص شود اين بار توبه نامه 

متهم پذيرفته مي شود يا نه ؟ 

دومين توبه نامه سارق مسلح
 براي بازگشت به جامعه

گفت وگو با متهم اعدامي 
مهدي چه شد كه توبه نامه اول را نوشتي ؟ 

من از خالفي كه كرده بودم پشيمان شدم و چند روز قبل از اجراي حكم 
توبه نامه نوشتم و براي قاضي پرونده ام فرستادم. 

نتيجه چه شد ؟ 
حكمم متوقف شد اما توبه نامه ام پذيرفته نشد. 

يعني قرار بود كه حكمت اجرا شود كه دوباره توبه نامه 
دوم را نوشتي ؟ 

بله، قرار بود دو روز مانده به تولد امام زمان  )عج ( دوباره پاي چوبه دار 
بروم كه نذر كردم اگر اين بار توبه ام پذيرفته شود، براي امام زمان جشن 
مي گيرم و قول دادم كه خالف را براي هميش��ه كنار بگذارم و حتي 

كوچكترين تخلف را هم مرتكب نشوم. 
خودت درباره توبه نامه ات چه فكر مي كني ؟ 

من از ته دل توبه كردم و حتي در اين چند سالي هم كه زنداني هستم 
هيچ خالفي در زندان مرتكب نشدم. اميدوارم كه اين بار توبه نامه ام 
پذيرفته شود و من بتوانم در كنار همس��ر و فرزندم زندگي تازه اي را 

شروع كنم. 
ش�ب اجراي حكم، قاضي اجراي احكام توبه نامه ات را 

قبول كرد ؟ 
بله، او قبول كرد و خانواده ام خيلي خوش��حال ش��دند، انگار همسر 
و فرزندم پر در آورده بودند. قرار ش��د توبه نامه ام به دادگاه ارس��ال و 

بررسي شود. 
قبل از اينكه دست به خالف بزني چه كاره بودي ؟ 

من بر خالف وزن زيادم موتور س��وار حرفه اي ام و چند سالي هم در 
شهربازي كار مي كردم. 

رهايي طالفروش 2 ميليارد توماني
 در سراوان

طالف�روش  م�رد  ك�ه  آدم رباي�ي  ش�بكه  ي�ك  اعض�اي 
گ�روگان  ب�ه  دو ميليارد تومان�ي  اخ�اذي  ب�راي  را 
گرفت�ه بودن�د ب�ا ره�ا ك�ردن گ�روگان خ�ود گريختن�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ داريوش س��رگلزايي فرمان��ده انتظامي 
شهرستان سراوان گفت: نوزدهم تيرماه امسال اعضاي خانواده يكي از 
طالفروشان گم شدن ناگهاني او را به پليس خبر دادند. آنها گفتند كه 
مرد 47 ساله مالك يك طالفروشي بود كه به طرز ناگهاني گم شده است. 
در بررسي هاي پليس مشخص شد كه مرد ميانسال روز حادثه و براي 
آخرين بار سوار يك خودروي پژو 405 شده است. دو روز پس از حادثه 
و در حالي كه بررسي ها در جريان بود، خانواده مرد طالفروش اطالعات 
تازه اي به پليس گزارش دادند. آنها گفتند افرادي ناشناس با آنها تماس 
گرفته و در قبال رهايي مرد طالفروش درخواست دو كيلو طال به قيمت 
دو ميليارد تومان كرده اند.  بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه 
تحقيقات بيشتر در اين باره به جريان افتاد. دو هفته پس از وقوع حادثه 
كارآگاهان پليس در جريان بررس��ي هاي خود موفق ش��دند رد پاي 
آدم ربايان را در يكي از روستاهاي ش��هر به دست آوردند. در حالي كه 
مأموران در يك قدمي آدم ربايان بودند، روز گذشته خبر رسيد كه آنها 
با رها كردن گروگان خود متواري شده اند. سرهنگ داريوش سرگلزايي، 
فرمانده انتظامي شهرستان سراوان گفت: با توجه به اطالعات به دست 

آمده تحقيقات براي شناسايي متهمان در جريان است. 
 

دعواي خونين 
پس از كشتي مرگبار
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  گزارش  2

  خبر

اینستکس اروپایی در کمای کرونا 
اگر نگاه و نیت  های درستی در کار باشد، عبرت های مذاکره و تعامالت 
با اروپا و امریکا در برجام و قواعد منافقانه و اهداف یکس��ان غربی در 
قبال ایران و غیرقابل اعتماد بودن آنها و بهانه سازی های نخ نما برای 
اجرای وعده و تعهدات شان، بسیار گرانبها خواهد بود. رویکرد سیاست  
خارجی نمی تواند و نباید بیش از این، فرصت های ملی را از کف بدهد و 
در چند خیز و تحرک هدفمند به جبران زیان های هفت  سال گذشته 
بپردازد. مسئوالن اجرایی اینستکس که تعامالت مالی را در چارچوب 
نفت در مقابل غ��ذا و دارو قرار داده و دیپلمات ه��ای ایرانی هم آن را 
پذیرفته اند و به خوبی می دانند که ای��ن راهبرد غربی، در ریل گذاری 
براندازی غرب در قبال عراق صدام برای ایران شبیه سازی می شود، در 
روزهای گذشته تأکید کرده اند که به دلیل کرونا قادر به فعال سازی 
این سیس��تم مبادالت مالی نیس��تند.  هر وجدان ملی اگر به صدها 
دلیل قبلی نتواند این بازی غربی را بپذیرد، بهانه جویی های جدید و 
کرونایی اینستکس اروپایی برایش کفایت می کند تا رشته امید های 
واهی به وعده های توخالی غرب را پاره کند. وزیر محترم خارجه نباید 
حیثیت  دیپلماتیک خود را به اصرار در برجام گره بزند و کافی است 
در رویکرد دنیای بدون غرب، تمامی حوزه های باظرفیت در جهان و 
به ویژه  چهار حوزه چین، روسیه، حوزه پیمان شانگهای و همسایگان 
در دستور و اولویت  فوری خود قرار دهد. آنگاه خواهد دید که همین 
غرب و حتی دزدان سرگردنه، چگونه برای امتیاز دهی صف خواهند 
کشید. اولتیماتوم جدی و با پشتوانه های عملی و باورپذیری در قبال 
کره جنوبی و هند، میلیارد ها دالر بلوکه شده در آن کشورها را به کشور 
سرازیر کند و گشایش اندکی در اوضاع رها شده اقتصادی فعلی کشور 
ایجاد خواهد کرد. ورود به یک سطح جدید در تعامالت همه جانبه با 
روسیه، توازن جدیدی در رفتار ترکیه نیز در همکاری های دوجانبه و 
منطقه ای ایجاد می کند، چرا که اقتصاد ترکیه به شدت به بازار ایران 
و عراق متکی است و دهها میلیارد دالر در تراز مالی خود ثبت می کند 
و اکنون در شرایط دشوار اقتصادی به س��ر می برد که اهرم های مالی 
امریکایی، دولت این کشور را به برنامه های مشترک در لیبی و یمن 
وادار کرده اس��ت. آنچه غرب را دل نگران از یک رویکرد شرقی و جدا 
از تکیه به غرب کرده، این است که در دو مؤلفه اقتصادی و امنیتی- 
نظامی  ظرفیت جدید و خنثی کننده ای در قبال فشارهای جنایتکارانه 

و ضد بشری غرب علیه ایران به وجود آید.  
لذا دیپلماسی و تالش جدیدی که دکتر ظریف از خود نشان می دهد، 
اگر با عزمی واقعی و همه جانبه همراه باشد و حاشیه های فشار باندهای 
حزبی را کنار زده و دیگر ظرفیت های ملی را در کنار خود قرار دهد، 

هیچ نیازی به میوه های فاسد برجام  نخواهد داشت. 
تجربه تلخ س��فر معاون وزیر خارج��ه و هیئت همراه به افغانس��تان 
به خوبی نشان داد که حتی تکرار رویکردهای تجربه شده در کنفرانس 
بن در قبال روندهای حکومتی افغانستان  یا مذاکرات طالبان و امریکا، 
جایگاه و شأن و اقتدار ایران را به  س��ادگی در موقعیتی قرار می دهد 
که چهره های دس��ت آموز و تعلیم دیده در امریکا  ک��ه امروز برخی 
از جایگاه های مس��ئولیتی افغانستان را در دس��ت گرفته اند، چگونه 
و به نیابت از امریکا، رفتاری طلبکارانه و در چارچوب سیاس��ت  ها و 
رویکردهای امریکایی از خود نش��ان دادند. اصرار بر تجربه های تلخ 
و میوه های فاسد کارنامه ای غیرقابل دفاع خواهد داشت ولی فرصت 
برای جبران و بازگرداندن ش��اخص های کارآمدی و نتایج ملموس و 
اعتبار دیپلماتیک و دس��تاوردهای اقتصادی، با رویکردهای جدید 

امکان پذیر است.
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 صهیونیست      ها مسجد را در کرانه باختری آتش زدند
شهرک نشینان صهیونیست بخش      هایی از مسجد »البر و االحسان « در 
شهر »البیره « کرانه باختری را آتش زدند.  بر اساس گزارش خبرگزاری 
وفا، عزام اس��ماعیل، ش��هردار البیره با محکوم کردن این اقدام گفت 
که شهرک نشینان بامداد به ش��هر یورش آورده اند و ضمن آتش زدن 
بخش      هایی از مسجد، شعارهای نژادپرس��تانه روی دیوارهای داخلی 

مسجد نوشته اند. 
-----------------------------------------------------

  انصاراهلل : با ايران يک محور واحد مقابل امريکا هستیم
محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل با اشاره به اینکه 
انصاراهلل یک جنبش مقاومتی است، تأکید کرد که مقاومت یک محور 
واحد در برابر هیمنه امریکاس��ت.  البخیتی در مصاحبه با اسپوتنیک، 
در واکنش به ایجاد مزاحمت جنگنده امریکایی برای هواپیمای ماهان 
در آسمان سوریه تصریح کرد که ماهیت پاسخگویی انصاراهلل به ایجاد 
مزاحمت جنگنده های امریکایی ب��رای هواپیمای غیرنظامی ایران در 
زمان مناس��ب خود تعیین می ش��ود اما در عین حال پاسخ انصاراهلل 
جایگزین پاسخ ایران نخواهد بود«. وی افزود که دفتر سیاسی انصاراهلل 
نیز در بیانیه ای بر ایس��تادگی ملت یم��ن در کن��ار آزادگان   در برابر 

سرکشی امریکا تأکید کرد.«
-----------------------------------------------------

 طالبان يک بالگرد ارتش افغانستان را هدف قرار داد
صبح روز دو     ش��نبه یک فروند بالگرد »بلک ه��اوک« متعلق به ارتش 
افغانستان در شهرستان کجکی والیت هلمند سقوط کرد.  به گزارش 
تلویزیون یک افغانس��تان، خلبان این هواپیما کشته شده، اما به سایر 

سرنشینان آن آسیبی نرسیده است. 
-----------------------------------------------------

  حمله تروريستی در مسکو ناکام ماند 
نیرو های سرویس امنیت فدرال روسیه یک حمله تروریستی در یکی از 
مناطق شلوغ و پر رفت و آمد مسکو را کشف و خنثی کردند.  به گزارش 
اسپوتنیک، سرویس فدرال امنیت روسیه در این خصوص اعالم کرد: 
»سرویس امنیت فدرال روسیه به همراه وزارت کشور روسیه و کمیته 
تحقیقات فعالیت های یکی از اعضای س��ازمان تروریستی را که قصد 
انجام عملیات تروریس��تی در یکی از مکان های ش��لوغ مسکو داشت، 

متالشی کردند.«
-----------------------------------------------------

 پاکستان پهپاد جاسوسی هند را سرنگون کرد
ارتش پاکستان از س��رنگونی یک پهپاد جاسوس��ی دیگر هند در مرز 
کشمیر خبر داد.  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این دهمین پهپاد 
متعلق به ارتش هند بود که طی سال جاری از سوی نظامیان پاکستانی 
سرنگون شده اس��ت. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: »نیرو های مرزبانی این کش��ور یک پهپاد جاسوسی هند را 
به دلیل نقض حریم هوایی پاکستان در بخش » پاندو « در امتداد خط 

کنترل مرزی در کشمیر ساقط کردند.«
-----------------------------------------------------

 افغانستان  اتصال به آب های آزاد را امتحان کرد
سایت خبری تحلیلی اوراسیا تایمز به نقل از نماینده ویژه پاکستان در 
افغانستان از آغاز به کار خط ترانزیتی انتقال کاال از بندر گوادر به این 
کشور خبر داد.  محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در افغانستان روز 
دو     شنبه توئیت کرد: »امروز نخستین محموله از کاالهای افغانستان از 
طریق بند گوادر به افغانستان منتقل شد. چندین محموله دیگر نیز برای 
روزهای آینده به صف شده اند. ما نقطه عطف دیگری نیز در جهت تعیین 

اعتبار خود به عنوان یک شهر ترانزیتی داشته ایم.«

شصتمین روز اعتراضات ضد نژادپرستی در امريکا 
به خشونت کشیده شد 

ایجاد گردبادی از گاز اشک آور 
در پورتلند

با گذشت دو ماه از ش�روع اعتراضات ضد نژادپرستی در امريکا، 
م�وج جديد اعتراض�ات ب�ار ديگر سراس�ر امري�کا و به خصوص 
شهر های بزرگ اين کشور را در بر گرفته است. مأموران پلیس در 
ش�هر پورتلند واقع در ايالت اورگان که اين روز      ها به کانون اصلی 
اعتراضات تبديل ش�ده، ب�رای متفرق کردن معترض�ان به حدی 
از گاز اشک آور اس�تفاده کردند که تصاوير منتشر شده حاکی از 
اين است که گردبادی از اش�ک آور در میان معترضان ايجاد شد. 
به رغم هش��دارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای پایان دادن 
به اعتراضات ضد نژادپرستی، موج اعتراضات نه تنها کم نشده بلکه ابعاد 
گسترده ای به خود گرفته اس��ت. معترضان امریکایی یک      شنبه شب در 
شصتمین روز اعتراضات علیه خشونت های پلیس، در مقابل دادگستری 
شهر پورتلند تجمع کرده بودند که پلیس برای متفرق کردن آنها به استفاده 
از زور متوسل شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پلیس برای متفرق 
کردن معترضان به حدی از گاز اش��ک آور اس��تفاده کرد که گردبادی از 
اشک آور در میان معترضان ایجاد شد. ش��هر پورتلند در هفته های اخیر 
به کانون اعتراضات علیه نژادپرستی و اقدامات سرکوبگرانه دولت فدرال 
امریکا تبدیل شده است. این معترضان برای اعتراض علیه نژادپرستی، اعزام 
نیرو های پلیس فدرال و روش       هایی که آنان برای دستگیر کردن معترضان 
استفاده می کنند، به خیابان های این شهر آمده اند. پس از آنکه گروهی از 
معترضان روز یک      شنبه اقدام به سرنگون کردن حصار بیرونی دادگاه فدرال 
شهر پورتلند کردند، اداره پلیس این شهر، وضعیت بروز آشوب در این شهر 
را اعالم کرد. به گزارش شبکه راشاتودی، موج جدید اعتراض       ها بار دیگر 
شهر های بزرگ امریکا را در آخر هفته در بر گرفت و عمده       ترین درگیری       ها 
و خشونت       ها بین معترضان و پلیس، در سیاتل روی داد و 45 نفر در جریان 
تقابل بین نیرو های پلیس و معترضان بازداشت شدند. همچنین انفجاری 
ناشی از یک ماده نامعلوم نزدیک ساختمان پلیس در سیاتل روی داد که 
باعث شد ساختمان دچار آتش سوزی شود. دست کم 21 پلیس در جریان 
درگیری       ها زخمی شدند و یکی از افسران پلیس نیز اقدام به پاشیدن افشانه 
فلفل به روی گزارشگری کرد که در حال پوشش خبری این درگیری       ها بود. 
جوی وایسر، گزارشگر مستقل امریکایی که در این درگیری       ها حاضر بود، 
گفت:»پلیس در حال پس زدن معترضان بود که هر لحظه به من نزدیک       
می شد که من فریاد زدم من کاری نمی کنم و دارم عقب می روم، ولی یک 
افسر پلیس سیاتل مرا به عقب هل داد و بالفاصله افشانه فلفل را به صورت 
مستقیم به چشم و دهان من پاشید. نمی توانستم ببینم و نفس بکشم«. از 
سوی دیگر، شبکه راپتلی هم تصاویری از تظاهرات معترضان به بی عدالتی 
ساختاری در امریکا را که در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا برگزار شد، پخش 
کرد. بر اساس این گزارش، صد       ها تن از مردم در شهر اوکلند روز یک      شنبه 
برای ابراز همبستگی خود با معترضان در شهر پورتلند، به خیابان       ها آمدند. 
آنها به اعزام نیرو های پرشمار فدرال امریکا که به دستور کاخ سفید به شهر 
پورتلند فرستاده شده اند، معترض بودند. تظاهرکنندگان در شهر اوکلند 
به سوی پاسگاه پلیس این شهر راهپیمایی کردند و شعار می دادند: »این       ها 

خیابان های کیست؟ خیابان های ماست.«
 ادعای بروز تقلب در انتخابات 

درحالی که تنها 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده، 
دونالد ترامپ بار دیگر از برگزاری انتخابات 2020 به صورت پستی انتقاد 
و تأکید کرد که احتمال تقلب در این شیوه بس��یار زیاد است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، ترامپ در ادامه مواضع انتقادی خود در زمینه برگزاری 
انتخابات از طریق پست یک      شنبه شب در حساب توئیتری خود نوشت:»اگر 
اجازه داده شود رأی گیری از طریق پست انجام شود، انتخابات 2020 پر از 
تقلب خواهد بود. زمان زیادی است که درباره مداخله خارجی در انتخابات 
صحبت می شود، اما همین افراد درباره فساد احتمالی در انتخابات پستی 
هیچ چیزی نمی گویند. به پاترسون، در نیوجرسی نگاه کنید،20 درصد آرا 
باطل شد«. اشاره ترامپ به برگزاری انتخابات فرمانداری       ها در نیوجرسی 
است که دادستان این ایالت بخشی از آرا را به دالیل مختلف از جمله مطابق 
نبودن امضای رأی دهندگان با برگه رأی که به صورت پستی ارسال شده 
بود، باطل کرد. به دنبال شیوع گسترده کرونا در بیشتر ایالت های امریکا، 
قرار است بخشی از انتخابات ریاست جمهوری امریکا به صورت غیرحضوری 
و از طریق پست انجام شود. این مسئله مباحث زیادی را پیرامون احتمال 

تقلب در انتخابات به ویژه در میان جمهوریخواهان برانگیخته است. 

پرچم امریکا در چين پایين کشيده شد 
دو روز پ�س از بس�ته ش�دن کنس�ولگری چی�ن در تگ�زاس 
امري�کا، مقام ه�ای چینی دي�روز ب�ا تعطیل کردن کنس�ولگری 
واش�نگتن در چنگ�دو، س�اختمان های آن را مص�ادره ک�رده 
و پرچ�م امري�کا را از ب�االی کنس�ولگری ب�ه پايین کش�یدند. 
امریکا و چین پس از جنگ تجاری، این بار در عرصه دیپلماتیک رودرروی 
همدیگر ایس��تاده اند و این تنش     ها به تعطیلی کنسولگری های دو طرف 
منجر شده است. دفتر دیپلماسی عمومی وزارت خارجه چین در بیانیه ای 
اعالم کرد:»روز دو     شنبه به درخواست طرف چینی، کنسولگری امریکا در 
چنگدو بسته شد. پس از آن، مسئوالن چینی وارد ساختمان آن شدند و 
کنترل آن را به دست گرفتند«. قبل از این اقدام، پرچم امریکا از باالی این 
کنسولگری پایین آورده شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی چین روز دو     شنبه تأکید کرد: اقدامی که توسط پکن 
صورت گرفت پاسخی مشروع و ضروری به اقدام ناعادالنه ایاالت متحده 
بود. این مقام چینی تصریح کرد:»این اق��دام مطابق با حقوق بین الملل، 
هنجارهای اساسی روابط بین الملل و شیوه های دیپلماتیک عادی بود«. 
وزارت خارج��ه چین هم با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد ک��ه بعد از خروج 
دیپلمات های امریکایی، مأموران چینی از در جلو وارد کنسولگری شده 
و ساختمان را تحویل گرفته اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات      ها 
و کارکنان کنس��ولگری امریکا در چنگدو پیش تر اسناد و وسائل موجود 
در ساختان کنسولگری را تخلیه کرده و ساعاتی پیش از ورود مسئوالن 
چینی محل را ترک کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با 
پایین کشیده شدن پرچم امریکا از س��اختمان های کنسولگری، وزارت 
خارجه امریکا ضمن بیان اینکه کنسولگری در چنگدو سال      ها به گسترش 
تفاهم بین امریکایی      ها و مردم این مناطق از چین مشغول بوده، این اقدام 
حزب کمونیست چین را مایه تأسف خواند. این اقدام مقامات چینی پس 
از آن صورت گرفت که دولت امریکا سه      شنبه گذشته به چین ۷2 ساعت 
فرصت داد تا کنسولگری اش را در هیوستون تگزاس تعطیل کند. واشنگتن 
دلیل این اقدام را »حفاظت از مالکیت اطالعات معنوی امریکا و اطالعات 
خصوصی امریکایی ها« توصیف کرده بود. پکن پیش از این ضمن محکوم 
کردن اقدام واشنگتن در بستن کنسولگری چین در هیوستون اعالم کرده 

بود که به سرعت اقدامی متقابل را در این خصوص انجام خواهد داد. 

با چراغ سبز امريکا انجام شد

راه اندازی کانال سوئيس با »بوق و کرنا«

هادیمحمدی

دول�ت س�وئیس    گزارش  یک
مبادل�ه  اولی�ن 
تجاری را برای فروش دارو به ايران با استفاده 
از يک کانال مالی مورد تأيید امريکا انجام داد؛ 
کانالی که اي�ران آن را يک کانال مالی محدود 
خوانده که »با س�ر و صدای زي�اد « راه اندازی 

شده است. 
به فاصل��ه بیش از هف��ت ماه از خبره��ای اولیه 
درباره راه اندازی یک کانالی مال��ي برای انتقال 
اقالم داروی��ی ب��ه ای��ران، روز گذش��ته اولین 
مبادله ب��رای ف��روش دارو به ایران انجام ش��د؛ 
کانالی که سوئیس��ی    ها با چراغ س��بز امریکا آن 
را راه انداخته ان��د. این کانال که » ق��رار تجاری 
بشردوستانه س��وئیس«  )SHTA( برای فروش 
غ��ذا و دارو به ایران نام گرفت��ه، حدود هفت ماه 
قبل تأس��یس     ش��د ولی از آن زمان تاکنون که 
بخش اعظم آن در دوره همه گیری کرونا در ایران 
بوده، صرفاً یک بار در بهمن ماه یک نقل و انتقال 

آزمایش��ی به ایران انجام داد. ح��اال به فاصله ای 
هفت ماهه از انتش��ار خبرهای فعال ش��دن این 
کانال، دولت سوئیس از انجام اولین مبادله تجاری 
فروش دارو به ایران با استفاده این کانال مالی خبر 
داده اس��ت. البته وزارت خارجه سوئیس تأخیر 
کانال راه اندازی شده برای مبادالت بشردوستانه 
با ایران را به شیوع کرونا ربط داده است. بر اساس 
گزارش ایرنا به نق��ل از رویت��رز، دبیرخانه امور 
اقتصادی دولت سوئیس در ایمیلی گفته است: 
»تمایل داریم تأکید کنیم عملیاتی کردن تدابیر 
تجارت بشردوستانه سوئیس )SHTA( در حال 
پیشرفت است و اینکه چند شرکت پیش تر تأیید 
شده اند و ش��رکت های بیش��تری نیز مشارکت 
خواهند داشت.«  دولت س��وئیس گفته که یک 
شرکت داروسازی سوئیسی نخس��تین معامله 
تحت کان��ال تجاری بشردوس��تانه جدی��د را با 
ایران تکمی��ل کرده ولی نامی از این ش��رکت به 
میان نیامده اس��ت. وزارت امورخارجه ایران در 

اسفندماه 1398، به فاصله چند هفته بعد از انجام 
تبادل آزمایش��ی در چارچوب کانال س��وئیس، 
آن را »محدود« خواند. س��یدعباس موس��وی، 
س��خنگوی وزارت خارجه گفته است: »بادلیل و 
فکت عرض می کنم. یک کان��ال مالی باز کردند 
که اقداماتی انجام می ش��ود ولی محدود است و 
حتی اجازه نمی دهند منابع��ی را که از جاهای 
مختلف داریم به کانالی که با سر و صدا باز کردند، 
وارد کنیم.«  او گفته بود:»سه هفته است با یکی 
از این کش��ور    ها که منابع مالی در آنجاس��ت در 
حال صحبت و گفت وگو هستیم، ولی آنها تأکید 
دارند که امریکایی     ها مانع این کار هستند و اجازه 
نمی دهند منابع خود ما که در آن کش��ور است 
وارد این کانال شود تا در این شرایط از آن استفاده 
کنیم و اقالم مورد نیاز خ��ود را بخریم.« او گفته 
تا امریکایی     ها اقدام عملی نکنند و موانع برطرف 
نش��ود این را جز یک حرف گ��زاف و فریب چیز 

دیگری نمی دانیم. 

 حساب روی هیچ کسی باز نکرده ايم
سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز گفته که برای 
ایران فرقی ندارد که چه کسی در امریکا وارد کاخ 
سفید شود. سیدعباس موسوی درباره ارزیابی از 
برنامه حزب دموکرات برای انتخابات پیش روی 
ریاست جمهوری در این کشور و بازگشت امریکا 
به برجام گفت:»: این مسئله داخلی امریکاست و 
با ایران ارتباط مستقیم پیدا نمی کند.« وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران از چهار دهه گذشته همه 
این دولت     ها را با گرایش های مختلف حزبی آزموده 
و ملت ایران حافظه قوی تاریخی دارد و همه اینها 
را به ذهن خود سپرده چه در دولت های دموکرات 
و چه جمهوریخواه شاهد اقدامات خصمانه علیه 
ملت ایران در س��طوح و مقاط��ع مختلف بودیم. 
موس��وی افزود: »خیلی برای جمهوری اسالمی 
ایران اینکه چه کسی در امریکا سر کار بیاید و با 
چه گرایشی اهمیت ندارد، جمهوری اسالمی ایران 
کاری به حرف     ها و تبلیغات آنها در انتخابات ندارد. 
ما به رویکرد آنها نگاه می کنیم و براساس شرایط و 
مقتضیات واکنش های مقتضی را خواهیم داشت. 
ما هیچ حساب ویژه ای روی اینکه چه کسی و چه 
دولتی با چه گرایش��ی در امریکا سر کار باشد باز 
نکرده و نخواهیم کرد.«  سخنگوی وزارت خارجه 
درباره تعرض جنگنده ه��ای امریکا به هواپیمای 
مس��افربری ماهان بیان کرد:  امریکایی     ها انواع و 
اقس��ام راهزنی     ها را امتحان می کنند، از راهزنی 
دریایی ب��ه هوایی رس��یدند و اقدام��ی که علیه 
هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران در 
فضای سوریه و لبنان انجام دادند، بسیار خطرناک 
بود. یک اقدام و تهدید تروریستی بود که خالف 
همه موازین و قوانین حقوقی و بین المللی است. 
موسوی خاطرنشان کرد: قطعاً وزارت امور خارجه 
و جمهوری اس��المی ای��ران با کمک س��تاد کل 
نیروهای مسلح، قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی 
کشوری همه اقدامات الزم را برای پشیمان کردن 
امریکایی     ها در این زمینه انج��ام خواهد داد. در 
س��طح بین المللی از طریق دفت��ر نمایندگی در 
س��ازمان ملل اقداماتی را صورت دادیم و برخی 
اقدامات در حال انجام اس��ت. گزارش نهایی که 
دست ما برسد سایر اقدامات حقوقی و دیپلماتیک 
خود را اعم از شکایت     ها و پیگیری  انجام خواهیم 
داد. وی تصریح کرد: »جمهوری اس��المی ایران 
این اقدام تروریستی و خصمانه امریکا را به وقت 

مقتضی پاسخ خواهد داد.«

هزاران نفر از ساکنان س�رزمین های اشغالی 
با برپاي�ی تجم�ع اعتراض آمی�ز در قدس به 
خصوص در نزديک�ی اقامتگاه نخس�ت وزير 
رژيم صهیونیستی ، کناره گیری وی را خواستار 
شدند. وزير امنیت عمومی رژيم صهیونیستی 
هش�دار داد به احتمال زي�اد اعتراضات علیه 
نخست وزير اين کشور به خونريزی ختم شود. 
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، ه��زاران نفر از 
ساکنان سرزمین های اش��غالی با تجمع در برابر 
محل اقام��ت بنیامی��ن نتانیاهو، نخس��ت وزیر 
کابینه رژیم اش��غالگر قدس، اعتراض خود را به 
نحوه مدیریت کرونا اع��الم کردند و کناره گیری 

نخست وزیر از مقام خود را خواستار شدند. 
معترضان با در دس��ت داش��تن دست نوش��ته و 
پارچه نوش��ته های مختلف و س��ر دادن ش��عار، 
نخست وزیر را به فساد و بی کفایتی و قانون شکنی 

متهم کردند. 
نتانیاهو در خصوص س��ه پرونده ب��ه جرایمی از 
جمله دریافت رشوه متهم است و با از سر گرفته 
شدن روند رسیدگی به پرونده های فساد وی بعد 
از وقفه ای دوماهه به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، 

جلسه سوم دادگاه او روز ششم دسامبر )1۶ آذر( 
برگزار خواهد شد.  در همین حال »امیر اوهانا« 
وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیس��تی هشدار 
داد ممکن اس��ت اعتراضات ضد دولتی اخیر در 

سرزمین های اشغالی به خونریزی ختم شود. 
به نوشته پایگاه »میدل ایس��ت مانیتور«، اوهانا 
درباره اعتراضات گسترده علیه بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی گفت: »این طور 

احساس می شود که به احتمال زیاد این اعتراضات 
به خونریزی ختم شود.«

وزیر امنیت عمومی ژریم صهیونیستی با اشاره به 
اینکه این اعتراضات بخشی از موج »فتنه انگیزی « 
علیه نتانیاهو است، گفت: »واقعاً بابت این فضای 

مملو از نفرت نگران هستم.«
شامگاه پنج  شنبه نیز حداقل 55 نفر از معترضانی 
که با تجمع مقاب��ل اقامتگاه نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی خواستار استعفای او شده بودند، از 

سوی پلیس بازداشت شدند. 
میخائیل ش��یمش، خبرنگار کانال 11 تلویزیون 
با استناد به گفت وگوی تلفنی بین فرمانده لشکر 
قدس و وزیر امنیت داخلی در حس��اب کاربری 
ش��بکه عبری زبان مکان در توئیتر نوشت پلیس 
» پایتخت « )قدس( می کوشد از حجم معترضان 
مقابل منزل نخست وزیر اسرائیل بکاهد از این رو 

آنها را به علت نداشتن ماسک جریمه می کند. 
بر اساس برخی گزارش    ها در پی تشدید ناآرامی    ها 
دستگاه امنیت عمومی اسرائیل )شاباک( حراست 
از نخس��ت وزیر و اعضای خان��واد ه اش را افزایش 

داده است. 

تداوم اعتراضات پشت اقامتگاه نخست وزير
مخالفان نتانیاهو  تهدید به »خونریزی« شدند

پروژه توجیه ماندن امريکا در عراق ادامه دارد
تالش برای ناامن سازی خیابان های بغداد

چند روزی است که ساکنان برخی استان های 
عراق از جمله بغداد و نجف اشرف در اعتراض 
به وضعیت بد خدمات رسانی و اوضاع معیشتی 
نامساعد خود بار ديگر به خیابان    ها آمده اند و 
خواستار برکناری شماری از مسئوالن و يافتن 
راهکار   هايی برای حل مشکالت انبار شده طی 
چندين سال گذشته در کشور هستند. دولت 
جديد هم ظاهراً مذاکره با امريکا و زمینه سازی 
برای تداوم حضور اين سربازان امريکايی در 
عراق را در صدر اولويت هايش قرار داده است. 
برخی منابع از کشته شدن دو معترض در میدان 
التحریر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و زخمی 

شدن چند نفر دیگر خبر دادند. 
یک    ش��نبه ش��ب هم در میدان های الطیران و 
التحری��ر در بغ��داد، می��ان نیروه��ای پلی��س 
ضدش��ورش و تظاهرات کنندگان روی داده و به 
ادعای فعاالن، یکی از معترضان کشته شد و چند 

نفر دیگر زخمی شدند. 
معترضان در اس��تان نجف اش��رف، روز     ش��نبه 
)25 ژوئیه( در اعتراض به قطعی های مکرر برق 

همزمان با افزایش دمای هوا و ناکارآمدی وزارت 
برق در تأمین برق مورد نیاز شهروندان، تظاهرات 
کردند و جاده منتهی به فرودگاه بین المللی نجف 
اشرف را بستند و تهدید کردند که در صورت عدم 
پاسخگویی مقامات مس��ئول به این مطالبه، بر 

شدت اعتراض های خود خواهند افزود. 
به نوش��ته پایگاه خب��ری »عین الع��راق « لؤی 
الیاسری ، اس��تاندار نجف نیز اعالم کرد که علیه 
وزارت برق به دلیل نادیده گرفتن س��همیه برق 

این استان، شکایت خواهد کرد. 
اس��تان های مرک��زی و جنوب��ی ع��راق از اول 
اکتبر 2019 ش��اهد اعتراض مردم��ی علیه به 
فس��اد، بیکاری و نقص��ان خدم��ات عمومی به 
ش��کل تظاهرات، راه پیمایی، تحصن و اعتصاب 
بودند و همین تظاهرات    ها موجب ش��د »عادل 
عبدالمهدی « نخست وزیر برای مهار اعتراضات 
و مناف��ع ملی اس��تعفا کند و در نهای��ت پس از 
کش وقوس های متعدد، »مصطفی الکاظمی « به 

عنوان نخست وزیر جدید سوگند یاد کرد. 
در همی��ن ح��ال س��رتیپ »یحیی رس��ول«، 

س��خنگوی فرمانده��ی کل نیروهای مس��لح 
عراق ط��ی بیانیه ای درباره ح��وادث مربوط به 
تظاهرات های روز گذشته در میدان »التحریر« 
بغ��داد تأیید کرد ک��ه حوادث تأس��ف  باری در 
میدان های تظاهرات روی داده است و تحقیقات 
برای روشن ش��دن ابعاد این حوادث در جریان 
اس��ت. وی افزود: اق��دام برخی ب��رای تحریک 
نیروه��ای امنیتی عراق به منظور س��وق دادن 
آنها به س��وی درگیری، از سوی افرادی صورت 
می گیرد ک��ه ب��رای ع��راق، آرام��ش و ثبات 
نمی خواهند. همه ما دش��واری های معیشتی 
م��ردم را درک می کنیم و دول��ت کنونی با این 
عمر کوتاهی که از آن س��پری شده تالش دارد 
در شرایط اقتصادی و بهداشتی استثنایی، این 
مش��کالت را رفع کند. با این وج��ود نمی توان 
شهروندان را به دلیل بیان عقیده  شان به صورت 
مسالمت آمیز و به دور از اقدامات تحریک  آمیز و 

درگیری با نیروهای امنیتی، سرزنش کرد. 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند دولت عراق 
عامدانه دست روی دست گذاش��ته و هیچ نوع 

برنام��ه اصالحاتی ن��دارد و در واق��ع امیدوار به 
بازگشت اعتراضات گس��ترده مردمی است که 
زمینه س��از ادامه حضور نیروه��ای امریکایی در 

عراق است
»باسم الخشان « نماینده مستقل پارلمان عراق 
روز سه    ش��نبه گفت که »مصطف��ی الکاظمی « 
نخس��ت وزیر این کش��ور موافق ادام��ه حضور 

نیروهای امریکایی در عراق است. 
او به وب��گاه خب��ری المعلومه ع��راق گفت که 
گفت وگوی میان بغداد و واشنگتن صوری است و 
وارد مباحث مربوط به خروج نیروهای امریکایی 

از عراق نخواهد شد. 
به گفته این نماینده عراقی، هدف از گفت وگو   ها 
تأمین یک مانور رسانه ای برای الکاظمی است و 
در واقعیت اتفاقی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر 
»محمد کریم« نماینده ائت��الف الفتح عراق نیز 
گفته اس��ت که امریکا عامدانه آغاز مرحله دوم 
گفت وگوهای استراتژیک را به تأخیر می اندازد 
تا ب��رای ادامه حض��ور نیروهای خ��ود در عراق 

زمان بخرد. 



حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5986 | سه ش��نبه 7 م��رداد  1399 | 7 ذ ي الحج��ه 1441 |  اذان ظه��ر: 13:11 | 
غروب آفتاب: 20:12 | اذان مغرب:32: 20 | نیمه شب شرعی:00:22 |      اذان صبح فردا: 04:32 | طلوع آفتاب فردا: 06:10 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حضرت زهرا )س(:

خداوند زكات را پاك كننده جان و 
افزاينده روزي قرار داد. 

االحتجاج: ج ۱ ص ۲۵۸ ح ۴۹ 

اي�ران اعت�راض رس�مي خ�ود را نس�بت ب�ه پيش�نهاد 
»خوشنويس�ي  پرون�ده  ثب�ت  ب�راي  تركي�ه 
اس�امي« ب�راي اج�اس ۲٠۲۱ يونس�كو ارائ�ه ك�رد. 
به گزارش »جوان« به نقل از رواب��ط عمومي وزارتخانه میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دس��تي، محمدحسن طالبیان 
معاون میراث فرهنگي وزارتخانه میراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي با بیان اينكه تا پیش از اين پرونده اي با عنوان 
خوشنويسي از س��وي تركیه براي س��ال 2٠2٠ مطرح نبود، 
گفت: بر اساس اطالع واصله اخیر، تركیه پرونده اي را با عنوان 
»خوشنويسي اسالمي« براي سال 2٠21 به يونسكو ارائه داده 
است كه اين اتفاق با اعتراض وزارتخانه میراث فرهنگي مواجه 
شد. او با تأكید بر اينكه هر كش��وري مي تواند میراث فرهنگي 
ناملموس خوشنويس��ي كش��ور خود را ثبت كن��د، ادامه داد: 
اما صفت »اسالمي« در واقع به گس��تره بیش از كشور تركیه 
اشاره دارد و اين خالف كنوانسیون 2٠٠3 »حراست از میراث 

فرهنگي ناملموس« است. 
وي با اش��اره به اينكه عنوان پرونده پیش��نهادي تركیه براي 
خوشنويسي، داراي صفت »اسالمي« است، افزود: اين امر مورد 
اعتراض رسمي ايران قرار گرفت، چون صفت اسالمي نمي تواند 
محدود به تركیه باشد، فارغ از آنكه منشأ خوشنويسي اسالمي 
را بايد در ايران جس��ت و اعتراض ايران نسبت به اين اتفاق به 

يونسكو ارائه شد. 
به گفته معاون میراث فرهنگي كش��ور، ايران نیز براي س��ال 
2٠21، پرون��ده خوشنويس��ي خود را در چارچوب فهرس��ت 

»اقدامات خوب پاسداري براي يونسكو« ارسال كرده است. 
طالبی��ان همچنین تأكید كرد: ثبت خوشنويس��ي از س��وي 
كش��ور هاي مختلف قباًل نیز صورت گرفته اس��ت، مثاًل چین 
خوشنويسي چیني را در س��ال 2٠٠9 ثبت كرده و كشورهاي 
عربي نیز براي سال 2٠21، پرونده اي را با عنوان خوشنويسي 
عربي براي يونسكو ارسال كرده اند، چون طبق مفاد كنوانسیون 
مذكور، ثبت ي��ك عنصر فرهنگ��ي انحص��ار و مالكیت ايجاد 
نمي كند، اما اعتراض ما به پرونده »خوشنويس��ي اس��المي« 
ايرادي فني اس��ت، به اين معنا كه صفت اس��المي اش��اره به 
گستره اي بیش از محدوده تركیه دارد و تركیه نمي تواند از اين 

عنوان براي پرونده خوشنويسي خود بهره ببرد. 
بنابر اين گزارش تركیه به عنوان كشوري كه در زمان حكومت 
آتاتورك خط خود را به التین تغییر داد با ارائه پیش��نهادي به 
يونسكو خواستار ثبت پرونده اي با نام خوشنويسي اسالمي به 

نام اين كشور شده است.

 اعتراض ايران به اقدام تركيه 
درباره »خوشنويسي اسامي«

 روايت سنگ اندازي 
مقابل سريال ضدفساد طالبي

  نويد پارسا
اقتص�اددان فع�ال اصولگ�را از حض�ور در پش�ت صحن�ه 
س�ريال جدي�د ابوالقاس�م طالب�ي خب�ر داده و از س�ريال 
او به عن�وان اثري مه�م با موض�وع فس�اد ياد كرده اس�ت. 
ابوالقاسم طالبي كه نزديك يك دهه پیش سريال تلويزيوني »به 
كجا چنین شتابان« را با موضوع پولشويي ساخت و روانه آنتن كرد 
و اتفاقاً با اس��تقبال خوب مخاطبان هم روبه رو شد، اين روزها در 
حال ساخت سريالي براي شبكه نمايش خانگي است. اخیراً ياسر 
جبرائیلي از فعاالن اقتصاد سیاس��ي اصولگرا درباره حضورش در 
پشت صحنه فیلمبرداري سريال تازه طالبي نوشته است: »امشب 
س��ري به برادر عزيزم ابوالقاس��م طالبي زدم كه مشغول ساخت 
سريالي مهم درباره فساد در كشور است. او مي خواهد نشان دهد 

فساد كجاست و با ايران و ايراني چه مي كند.«
جبرائیلي در ادامه مي نويسد: »ابوالقاسم طالبي با »قالده هاي طال« 
خاري در چشم فتنه نش��اند و با »يتیم خانه ايران« ناله روباه پیر 

انگلیس را درآورد. س��ريال جديد او، مبتني بر واقعیات اس��ت اما 
شخصیت ها همگي داستاني  هستند و هرگونه مشابهتي تصادفي 
است. ان شاءاهلل اين كار عظیم كه بالغ بر 12هزار صفحه فیلمنامه 
دارد و تاكنون بیش از پنج س��ال براي آن زحمت كش��یده شده، 
ضربه سنگیني به جريان فساد وارد خواهد كرد. در مسیر اين كار 
سنگ اندازي ها فراوان اس��ت و البته طبیعي است، حتي تخريب 
طالبي ه��م دور از انتظار نیس��ت و او باي��د آماده باش��د! منتها از 
مجموعه بنیاد مستضعفان و آقاي مهندس پرويز فتاح انتظار است 
كه مش��كالت ايجاد ش��ده براي اين فیلم مهم در لوكیشن را رفع 
كند. در مسیر استفاده از يك ساختمان متعلق به بنیاد براي آقاي 
طالبي سنگ اندازي مي شود كه امیدواريم با تدبیر آقاي فتاح موانع 
برطرف شود.« وي در پايان آورده است: »براي آقاي طالبي عزيز و 

همكارانشان از خداي متعال توفیقات روزافزون مسئلت دارم.«
بنابر اين گزارش، ابوالقاس��م طالبي جزو معدود فیلمسازان متعهد 
ايراني است كه تن به سینماي شبه روشنفكرانه نداده و همواره سعي 
كرده در آثارش به پشت پرده فساد و ريشه هاي آن با نگاهي موشكافانه 
و انتقادي بپردازد. اخیراً نهاد رياست جمهوري از اين فیلمساز انقالبي 
به خاطر وعده اش براي ساخت فیلمي با موضوع رئیس جمهور شكايت 
كرده و به قید وثیقه آزاد است؛ فیلمي كه طالبي هنوز آن را كلید نزده و 
فقط وعده ساخت آن را داده است. شكايت براي تولید فیلمي كه صرفاً 
وعده ساخت آن داده شده موضوعي بود كه توجه و تعجب رسانه ها را 
به خود جلب كرد. ابوالقاسم طالبي سازنده مهم ترين فیلم با موضوع 
فتنه سال 88 با نام »قالده هاي طال«س��ت كه نام او را به عنوان يك 

فیلمساز در ژانر سیاسي مطرح كرده است. 

گفت وگوي »جوان« با »علي شاه حاتمي« كارگردان باسابقه سينما و تلويزيون 
 نمی توان با پول يك شبه هنرمند شد
اما مي توان مجوز كارگرداني گرفت! 

 آن بخت برگشته اي كه فريب مي خورد پولي ميلياردي خرج كند و پروانه بگيرد، معلول است
 علت را بايد در سازوكاري جست كه آن قدر بي ضابطه شده كه ولو به شايعه در آن مي گويند 

اگر سرمايه توليد داشته باشيد، برايتان پروانه كارگرداني هم مي گيريم
كارگردان سينما و تلويزيون  ب�ا بي�ان اينكه يك ش�به     سینما
نمی شود هنرمند شد به اين نكته اشاره كرد كه ظاهراً 
می ت�وان ي�ك ش�به مج�وز كارگردان�ی گرف�ت.

روال صدور مجوزهاي كارگرداني و تهیه كنندگي در سال هاي 
اخیر به سمتي رفته كه هیچ تناس��بي با بازار سینماي ايران 
ندارد. از يك طرف مدام درباره شكس��ت تج��اري فیلم هاي 
مختلف مي ش��نويم و از طرف ديگر هر هفت��ه چندين پروانه 
س��اخت صادر می ش��ود و چندين فرد پروان��ه كارگرداني و 
تهیه كنندگي مي گیرند . علي ش��اه حاتمي كارگردان باسابقه 
با بیان اينكه به صرف ورود س��رمايه نمي شود هنرمند شد به 
»جوان« گفت: هنر بايد دروني باشد و ناشي از جوشش ذهني، 
وگرنه به جايي نمي رسد. اينكه كسي به خاطر عالقه مندي هاي 
خاص خود مي خواهد كار هنر كند ايرادي ندارد ولي بايد پله 
پله باشد، يعني از پايین ش��روع كند و به تدريج باال بیايد. اين 
كارگردان ادامه داد: سابق بر اين كلي عشق بازيگري داشتیم 
كه با پ��ول دادن، نقش مي خريدند و ح��اال انگار عطش ديده 
شدن به س��مت كارگرداني و تهیه كنندگي هم آمده و برخي 
جهت اعتبار يافتن در سینما به هر دستاويزي چنگ مي زنند 

كه مجوز كارگرداني يا تهیه كنندگي بگیرند. 
كارگردان »تعقیب سايه ها« و »پرنده آهنین« خاطرنشان 
س��اخت: هر كه عش��ق كارگرداني دارد مي تواند در كنار 
تحصی��ل و از طري��ق دس��تیاري در پروژه ه��اي مختلف 
سینمايي و تلويزيوني، فوت و فن كار را در يك بازه زماني 

چندساله آموخته و بعد سراغ فیلمسازي برود. 
شاه حاتمي درباره خطرات ورود بي حساب و كتاب كارگردان 
و تهیه كننده به س��ینما عن��وان كرد: نتیج��ه بي قاعدگي 
مي شود انبوه فیلم هايي كه همه سال تولید مي شود و جز 
آرشیو جايي ندارند. نمي شود كه هنرمند اثري را خلق كند و 
بگذارد در كمد؟ اثر هنري بايد ديده شود و هر چقدر بیشتر 
ديده شود، هنرمند بهتر ارزيابي مي ش��ود. اينكه هر سال 
كلي كارگردان معرفي مي شود و بسیاري به فیلم دوم هم 

نمي رسند، ثمره ورود بي حساب و كتاب به سینماست. 
اين فیلمس��از ادامه داد: مگر امكان دارد فردي به واسطه 
پولداري بتواند پزش��ك يا مهندس يا حتي يك جوش��كار 

شود؟ اگر واقعاً بشود معنايش اين است كه همه چیز در اين 
كشور تجارت شده و مي توان با پول همه چیز را خريد اما من 
فكر مي كنم هنوز به اين حد از بدبختي نرسیده ايم. چگونه 
است كه تا كار به سینما مي رسد همه چیز رها مي شود. بايد 
ساختاري باشد تا حتي يك عالقه مند تحصیلكرده نیز جز 
به تدريج و با تجربه كردن بتواند به فیلمسازي نائل آيد چون 
اين روال به نفع خودش است. سازنده مجموعه هاي »خوش 
غیرت« و »خوش ركاب« در ادامه گفت: آن بخت برگشته اي 
كه فريب مي خورد پولي میلیاردي خرج كند و پروانه بگیرد، 
معلول اس��ت. علت را بايد در سازوكاري جست كه آن قدر 
بي ضابطه شده كه ولو به شايعه در آن مي گويند اگر سرمايه 
تولید داشته باشید، برايتان پروانه كارگرداني هم مي گیريم! 
سابق بر اين براي توجیه ورود هم كه شده پروانه ويدئويي 
مي گرفتند ولي حاال همان اول كار پروانه سینمايي صادر 

مي كنند و همین است كه سوء تفاهم شكل مي گیرد. 
اين كارگردان 6٠ساله راه حل اين مسئله را چنین دانست: اگر 
بناست آسان گیرند كه بگويند هر كه مي خواهد فیلم بسازد، 
برود و بسازد، يعني كاًل بوروكراسي هزينه زاي نظارتي را كه 
همه ساله كلي بودجه به بهانه اش تلف مي شود، بردارند و اگر 
هم به نظرشان نظارت الزم اس��ت كه همه را به يك چشم و 
براساس ارزيابي هاي تجربي و تئوريك كنار هم ببینند، وگرنه 
نزول سینماي ما به مراتب بیشتر از اين خواهد شد. شاه حاتمي 
متذكر شد: در نهايت و يك شبه شايد بشود مجوز كارگرداني 
گرفت ولي نمي توان هنرمند شد و در نهايت همو كه يك شبه 
مجوز گرفته وقتي بفهمد از وی سوءاستفاده شده فقط برايش 

حسرت و افسوس مي ماند و سرمايه  بر باد رفته.

    تجسمی

نگاهي به داستان» من و عكس او«
 تصويرگري دقيق

از روزهاي اول جنگ
داستان »من و عكس او« 
در يكي از روس��تا  هاي 
اطراف سوس��نگرد آغاز 
مي ش��ود. جنگ ايران و 
عراق هنوز شروع نشده. 
راوي داستان كه با زاويه 
ديد اول ش��خص مفرد 
قصه را رواي��ت مي كند 
نوجوان��ي اس��ت كه در 
سوس��نگرد ب��ه همراه 
دوس��ت صمیم��ي اش 
س��لیمان به هم��راه مابق��ي اهال��ي بومي روزگار خوش��ي 
مي گذرانند كه ناگهان جنگ مثل بختكي روي سرشان هوار 

مي شود:
...سالي به آن پرباري نديده بودم. شادي و خنده در لب هاي 
مردم موج مي زد. لب ها هر لحظه خدا را شكر مي كرد. چند 
روزي به فصل پايیز و باز شدن مدرسه ها نمانده بود كه صداي 
انفجار شكستن شیشه ها و دادوفرياد شنیده شد. تانك هاي 
عراقي ش��هرهاي مرزي را به توپ بس��ته بودند)صفحه 6- 

پاراگراف دوم(. 
به همراه سلیمان به خاطر دفاع از سوس��نگرد كه به دست 
عراقي ها افتاده قاطي نیروهاي مردمي مي شوند و به مبارزه 
با عراقي ها مي پردازند. طولي نمي كشد كه شهید چمران به 
همراه ياران چريكش خود را به سوسنگرد مي رسانند و هدايت 

و فرماندهي نیروهاي مردمي را بر عهده مي گیرد. 
دكتر چمران در دفاع از سوسنگرد با منفجر كردن تانك هاي 
دشمن و استقامت در مقابل نیروي زمیني ارتش دشمن، مانع 
پیشروي آنها مي شوند تا اينكه دكتر چمران مجروح مي شود و 

به پشت جبهه منتقل مي گردد. 
تصوير سازي و توصیفات نويسنده در درگیري هاي نیروهاي 
مردمي با ارتش بعثي در كوچه پس كوچه هاي سوسنگرد و 
همچنین فضاي وهمناك و غمگیني كه بر ساختار داستان 
حاكم اس��ت، روزهاي اولیه جنگ را به بهتري��ن نحو براي 
مخاطب تداعي مي كند: »چش��م چرخاندم ب��ه اطراف كه 
پر بود از زخمي ه��ا... دلم طاقت نیاورد. از جا كنده ش��دم و 
رفتم باالي سرش��ان. تا صبح خواب آلود به نیروهاي امداد و 
پرس��تارها كمك كردم.) صفحه14( يا: »...پشت گوني هاي 
شني كه نزديك مسجد روي هم چیده بودند دراز كشیديم. 
گلوله هاي توپ و خمپاره مثل نقل و نبات روي ساختمان ها 

ريخته مي شد)صفحه25(.
 يكي ديگر از نكات مثبت داس��تان كه بايد به آن اشاره كرد 
استفاده از توصیفات و تشبیهات زيباي ادبي در داستان است 
كه خواندن آن را جذاب تر و دلنشین تر مي كند؛ در آنجا كه 
راوي نوجوان از اندوه قلبي اش در يك غروب دلگیر مي گويد 
يا در صحنه اي كه با مهارت هواي گرگ و میش صبحگاهي 
را به تصوير مي كشد: »غم غريبي توي دلم چنبره زده بود« 
يا »آسمان میان س��فیدي و سیاهي دس��ت و پا مي زد« يا 
در قسمتي از داس��تان كه دارد از صحنه دردناك پیشروي 
تانك هاي عراقي به داخل سوسنگرد مي گويد: »صداي خش 
خش تانك از همه طرف شنیده مي شد مثل خرناس، مثل 

صداي گرگ... )صفحه 1٠(. 
دو نوج��وان اول داس��تان، از اول حمله بعثي ه��ا تا آمدن 
نیروهاي كمكي و نظامي و آزادي بس��تان و سوس��نگرد و 
روستاهاي اطراف، پا به پا و شانه به شانه رزمنده ها، متعصبانه 
از س��رزمین اجدادي ش��ان دفاع مي كنند.  نويسنده در اين 
داستان اشاره اي مستقیم دارد به تعهد و استقامت نوجوانان 

نسل هاي گذشته در هنگام جنگ. 
در اواس��ط داس��تان، پدر راوي بر اثر اصابت خمپاره جلوي 
چشمان پسرش شهید مي شود و او مصمم مي شود كه نگذارد 

خون پدرش پايمال شود. 
ب��ا وج��ود اوج و فرود ه��اي ب��ه موق��ع داس��تان و 
ش��خصیت پردازي هاي موفق نويس��نده و فضاس��ازي هاي 
مناسب از جنگ، اما بعضي از جمالت نويسنده براي مخاطب، 
نامفهوم باقي مانده اس��ت و اين نشانگر تعجیل نويسنده در 
نوشتن و پیش بردن داستان است. »جلوي مسجد جامعه از 
آدم موج مي زد)صفحه 17( يا »دكتر رگباري بست«)صفحه 
14( يا در بستر همه ش��ان )زخمي ها(خون سیاهي خشك 
شده بود. )صفحه 13(. با اين تفاصیل، صفحه پاياني داستان 
سرشار از امیدي اس��ت كه روايت ماجراهاي غمگین و تلخ 
قصه را كام��اًل از ذهن مخاطب مي زدايد و آن هم شكس��ته 
شدن حصر سوسنگرد و عقب نش��یني ارتش عراق است كه 
لبخند شادي را بر لبان دو دوست خسته و نوجوان مي نشاند. 
نويس��نده اين كتاب زنده ياد داوود بختیاري دانشور متولد 
1346تهران است و انتشارات ش��اهد با همكاري نشر سوره 

مهر اين كتاب را منتشر كرده است. 

رامین جهان پور     نقد  کتاب

    محمدرضا هاديلو
»تهران« س�ريالي صهيونيستي اس�ت كه از 
همان ابتدا نامش نگاه ها را به س�مت پايتخت 
ايران مي كشد. س�ريالي كه ماه ها تبليغ براي 
روي خط خبر ماندنش انجام ش�د ت�ا نظرها را 
به خود جلب و مخاطبان را در عطش آمدنش، 
حريص كند در هش�ت قسمت س�اخته شده 
ك�ه تاكنون هفت قس�مت آن منتش�ر ش�ده 
اس�ت. در ي�ك كام در نقد و تحلي�ل آن بايد 
گف�ت، اگر  اي�ران تصميم مي گرفت س�ريالي 
ضدرژيم صهيونيستي بسازد، شايد هيچ وقت 
نمي توانست به چنين نتيجه خوبي دست يابد؛ 
س�ريالي با فيلمنامه اي مضح�ك و ضعيف كه 
بايد گل به خودي صهيونيس�ت ها لقب بگيرد. 
بدون هیچ مناقش��ه اي بايد اعت��راف كنیم اگر 
صهیونیس��ت ها از همان اول اع��الم مي كردند 
مي خواهند يك س��ريال طنز يا حتي مضحك 
بس��ازند، ديگر مجبور نبودند به اندازه »تهران« 
مورد تمس��خر قرار بگیرند. قصه با ورود زني از 
نیروهاي آموزش ديده موساد به پايتخت ايران 
آغاز مي شود. شیوه ورود اين نیروي آماده براي 
عملیات هاي سخت هم طوري به نمايش كشیده 
مي شود كه نشان دهد صهیونیست ها مي توانند 
در هر سیستمي در اقصي نقاط دنیا خرابكاري 
ايجاد كرده و كنترل تمام هواپیماهاي دنیا را در 
دست بگیرند. عامل موساد يا همان تامار رابینان 
مأموريت دارد با ورود به س��ازمان برق تهران و 
خنثي كردن پدافند هوايي ايران شرايط را براي 
ورود هواپیماهاي جنگي اسرائیل به حريم هوايي 
ايران و بمباران يكي از رآكتورهاي هسته اي مهیا 
كند؛ بمباراني كه البد براي نجات دنیا از دستیابي 

ايران به بمب اتمي است!
    فيلمنامه اي بدون شناخت ايران

در سريال تهران اگر از بازي هاي سرد بازيگران كه 
بیشتر به يك ادا بازي مي ماند و لهجه هايي كه با زور 
مي خواهد به فارسي نزديك شود، فاكتور بگیريم، 
به فیلمنامه اي مي رسیم كه نه تنها در مورد ايران 
اطالعاتي ندارد، بلكه حتي اخبار كانال هاي معاند 
و ضدايراني را هم مرور نكرده تا چیزي بنويسد كه 

دست كم هم كیشانش آن را قبول كنند. 
در همان قسمت اول و درس��ت زماني كه تامار از 
فرودگاه خارج ش��ده و در تاكسي به سمت مقصد 
مي رود، يكي از میدان هاي تهران را نشان مي دهد 
كه جمعیتي در اطراف آن حض��ور دارند. تامار از 
راننده مي پرسد: »چه خبره؟« و راننده تاكسي كه از 
همان ابتدا در حال آمار دادن در مورد برجام و تورم 

و مشكالت ديگر جامعه است با خونسردي جواب 
مي دهد: »دارن يكي رو دار میزنن.« تامار مي پرسد: 
»چه كار كرده؟« و رانن��ده مي گويد: »مدير بانك 
بوده، محكوم��ش كردن ب��ه اختالس هاي كالن 
درآمدهاي نفتي« و بعد، تامار ك��ه در تمام طول 
سريال مسلح است و از كشتن كسي ابايي ندارد، 
چنان به هم مي ريزد كه اگر مخاطب فقط همین 
يك پ��الن را ببیند، فكر مي كند او ب��ا اين روحیه 
لطیفش البد مربي مهد كودكي دخترانه اس��ت، 
چون راننده تاكس��ي س��ريعاً يك بطري آب به او 

مي دهد تا حالش بهتر شود!
ام��ا از همین لحظ��ه مي توان فهمید، نويس��نده 
داستان كه در طول س��ريال سعي مي كند چنین 
القا كند كه پیوندي عمیق بین شهروندان ايراني و 
صهیونیست ها وجود دارد، اصاًل نمي داند كه اتفاقاً 
اولین خواس��ته مردم ايران در موضوع برخورد با 
مفسدان اقتصادي اشد مجازات است. پس اولین 
گاف س��ريال را بايد به عنوان اولین گل به خودي 

صهیونیست ها ثبت كرد. 
   معتادان و همجنس بازان، دانش�جويان 

معترض نظام
»تهران« ك��ه با ه��دف تخريب نظ��ام و انتق��اد از 
سیاست هاي جمهوري اسالمي ساخته شده، براي هر 
بیننده ايراني آنقدر سخیف و مبتذل است كه فكرش 
را هم نمي توان كرد. در قسمت هاي بعد و جايي كه 
شلوغي هاي خیابان انقالب و حركت معترضاني كه 
كارگردان مي خواهد نش��ان دهد دانشجو هستند، 
دوربین به س��مت جواني مي چرخد كه لیدر و رهبر 
دانش��جويان معترض اس��ت. در اين قسمت سطح 
انتقادات دانش��جويي به موضوع چهارش��نبه هاي 
س��فید فروكاسته ش��ده اس��ت اما اين پايان ماجرا 
نیست، زيرا دانش��جوياني كه در فیلم به سیاست ها 
و رفتاره��اي جمهوري اس��المي معترضن��د، افراد 
بي بندو باري هستند كه شب ها در خارج از تهران با 
حضور در پارتي هاي اكستازي، پس از مصرف انواع 
مواد مخدر، به همجنس بازي و مش��روب خواري و 

خوشگذراني هاي كثیف مي پردازند. 

ضربه نهايي »تهران« به مخالفان نظام جمهوري 
اس��المي و به خص��وص جنبش ه��اي معترض 
دانش��جويي وقتي اس��ت كه لیدر دانش��جويان 
را يك قاچاقچ��ي و خرده فروش م��واد مخدر به 
تصوير مي كشد؛ كس��ي كه در پارتي هاي شبانه 
كه معت��ادان و همجنس بازان معت��رض دور هم 
جمع مي شوند، مسئول فروختن هروئین و قرص 
اكستازي و شیشه و مواد ديگر جهت درآمدزايي 
و امرار معاش اس��ت، يعن��ي بزرگ ترين مطالبه 
دانش��جويان در جمهوري اس��المي آزادي براي 
همجنس بازي و مصرف مواد مخدر است و از اين 
فراتر نمي رود. خب معلوم است كه اين توهین به 
مخالفان جمهوري اسالمي است و حتي مخاطب 
غیرايران��ي نیز نمي تواند اين ان��دازه از بالهت در 
نگارش فیلمنامه س��ريال »تهران« را هضم كند. 
در اين س��ريال به خوبي مي توان متوجه شد كه 
نويس��نده و كارگردان حتي عكس هاي تهران را 
هم نديده اند، چون در طول سريال وقتي از داخل 
خودروها خیابان هاي تهران ديده مي ش��ود، در 
وس��ط بلوارها درختان نخل قرار دارند، بنابراين 
سريال براي مخاطبي خاص ساخته شده كه اساساً 
كمترين شناختي از ايران ندارد. در »تهران« نماد 
تهران فقط يك صندوق صدقه است كه كارگردان 
در س��كانس هاي مختلف از آن استفاده مي كند، 

شايد بیننده بپذيرد، اينجا پايتخت ايران است. 
  موساد و افتخار به خودفروشي مأمورانش

در »ته��ران« صهیونیس��ت ها يك ب��ار ديگر به 
سیاس��ت »خودفروش��ي و تن فروش��ي ب��راي 
كس��ب اطالعات« اعتراف مي كنند و ابزار بودن 
انسان ها براي رسیدن به هدف يا همان رويكرد 
ماكیاولیس��تي و همچنین نقش زنان در جامعه 
صهیونیستي را به خوبي نشان مي دهند؛ اينكه 
زن در بهترين حالت ابزار و دستمايه بي ارزشي 
براي رسیدن به اهداف سیاس��ي است؛ درست 
مثل چند سال پیش كه وزير امورخارجه وقتشان 
گفته بود »س��كس« جزئي از كار او در سازمان 
اطالعات »موساد« اس��ت. تزيپي لیوني تأكید 
كرده بود: »هرگز ش��رم آور نیس��ت كه به خاطر 
كسب اطالعات به نفع اس��رائیل، رابطه جنسي 
انجام دهم و اگر قرار باش��د براي وطنم شب ها با 

كسي بخوابم، از اين كار دريغ نمي كنم!«
در سريال تهران »نیو سلطان« دختر 27ساله اي 
كه نقش تامار رابینان را ايفا مي كند، براي رسیدن 
به يكي از مهندسان س��ازمان برق، با پسر هكر و 
مش��روب خواري كه مثاًل يكي از معترضان نظام 

است و با او همراه شده، همخوابگي مي كند. 
جالب اينكه در »تهران« تمام افراد به نوعي معتاد و 
خمار هستند، حتي مهندس سازمان برق نیز قبل 

از دادن اطالعات، هروئین مصرف مي كند. 
با اين اوصاف، معلوم نیست چرا رژيم صهیونیستي 
تاكن��ون نتوانس��ته از ديواره��اي اطالعات��ي و 
امنیتي جامعه اي كه همه آنها معترض و معتاد و 

همجنس باز و خمار هستند، عبور كند. 
بي شك »تهران« براي آشنايي با علم كارگرداني و 
هنر نويسندگي در سرزمین هاي اشغالي، سريال 
بسیار خوبي است؛ سريالي كه نشان مي دهد فاصله 
فیلمس��ازي فاخر ايراني و فیلم ه��اي چیپ رژيم 
صهیونیستي چقدر است. اما اگر براي ديدن اين 
سريال سخیف، جز اين هدف، انگیزه ديگري داشته 
باشید، حتماً دچار سرخوردگي شده و از وقتي كه 

برايش هدر داده ايد، پشیمان خواهید شد.

به خودي مضحك صهيونيست ها  »تهران« گل 
 در سريال »تهران« دانشجويان معترض، همجنس بازان بي بندوباري به نمايش درآمده اند

كه با فروش مواد مخدر امرار معاش مي كنند

در س�����ری��ال »ته������ران« 
صهيونيس��ت ها یك بار دیگر 
ب��ه سياس��ت »خودفروش��ي 
و تن فروش��ي ب��راي كس��ب 
اطالع��ات« اعت��راف مي كنند

 كاريكاتوري كه شهيد آويني
لب به تحسين آن گشود

ش�جاعي طباطبايي  سيد مس�عود 
و  كارت�ون  عرص�ه  هنرمن�د 
كاريكات�ور در صفح�ه اينس�تاگرام 
خ�ود يك�ي از كاريكاتورهاي�ي را 
ك�ه م�ورد تمجي�د ش�هيد آوين�ي 
ق�رار گرفت�ه ب�ود، منتش�ر ك�رد. 
سیدمسعود ش��جاعي طباطبايي هنرمند 
شناخته ش��ده عرصه كارتون و كاريكاتور 
كشور با انتشار يكي از آثاري كه در دهه 6٠ 

خلق كرده است، در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »مجموعه اي از كاريكاتورهايم را كه توسط 
انتشارات نیستان به چاپ رسیده بود، در اولین فرصت به آقا مرتضي آويني هديه كردم.  در اين 
مجموعه، كاري وجود داشت كه يك ماهي را در تُنگ به تصوير مي كشید. شهید آويني اين تصوير 
را ديد و نسبت به آن ابراز خرسندي كرد. او ماهي را استعاره اي از انسان خاكي دانست كه اقیانوس 
را مي بیند و كافي است از دل تنگ جستي بزند و خود را به اقیانوس برساند. به اين ترتیب اين 
كاريكاتور مورد توجه ايشان واقع شد و با آنكه به لحاظ گرافیكي در چند خط ساده طراحي شده 

بود، در مجله سوره آن هم در صفحه دوم رنگي منتشر شد )خوابش را هم نمي ديدم.(
 تصور من از كش��یدن آن طرح صرفاً اين ب��ود كه بگويم ما همچون ي��ك ماهي در تنگ 
كوچك شیشه اي در دل دريا اسیريم اما سید مرتضي آويني وقتي براي بار اول طرح را ديد، 
پیشاني ام را بوسید و گفت: »مي بیني سید جان! چقدر تنهايیم، كمي تالش كنیم با يك 
جست مي توانیم خود را به اقیانوس عشق برسانیم، عشق را مي بینیم، فاصله مان با آن تنها 

يك جداره نازك شیشه اي است اما...«.


