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در هفدهم خردادماه آخرین جلسه مزدی ۹۹ برگزار شد؛ بعد 
از برگزاری این جلسه که در آن حداقل دستمزد کارگران با اعمال 
۲۶ درصد افزایش و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی )که البته هنوز در 
مردادماه اجرایی نشده است( به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از ترمیم دستمزد در نیمه دوم 
تا  مسکن  تصویب حق  عدم  در  دولت  رفتارهای  اما  داد  خبر  سال 
مردادماه و سوگیری های وزارت کار نشان می دهد، این ترمیم، فقط 

یک وعده لفظی است و قرار نیست اجرایی شود.
بر  تاکید  با  رابطه  این  در  کارگری(  )فعال  اللهی  فرج  کاظم 
اینکه مزدی که به زحمت به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ۲ میلیون 
کارگران  درصد   ۸۰ حدود  دریافتی  می رسد،  تومان  هزار   ۶۰۰ و 
مقررات  با  و  موقت  قراردادهای  استیالی  با  است؛ می گوید:  ایران 
خیل  به  شاغل  کارگران  درصد   ۸۰ تقریباً  کار،  روابط  از  زدایی 
پیوسته اند و دریافتی آنها همین مبلغ  کارگران ساده ی حداقل بگیر 

ناچیزی است که در شورایعالی کار مصوب شده است.
سقوط قدرت خرید به چه معناست؟

افزایش  که  دهد  می  نشان  کارگران  خرید  قدرت  سقوط 
بالاثر کرده  کاماًل  را  مزد  ۲۶ درصدی  افزایش  زندگی  هزینه های 
توان خریدی  با دستمزدی که می گیرد،  امروز یک کارگر  است؛ 
به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می تواند هزینه های زندگی 

خود را تامین کند.
وی ادامه می دهد: هر کس که دستی در کار داشته باشد و با 

نیازهای  تامین  خرج و دخل آشنا باشد، می داند که این رقم برای 
خانوار بسیار ناکافی است؛ ناگفته نماند که در همین جلسات رسمی 
میلیون   ۴ خانوار  حداقلی  معیشت  سبد  گذشته،  سال  ماه  بهمن  در 
محاسبات  براساس  زمان  همان  در  شد.  تعیین  تومان  هزار   ۹۴۰ و 
مستقل، خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان تعیین شد. سوال اینجاست 
وقتی خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و مبلغ ریالی سبد معاش 
خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، چرا همچنان شورایعالی 
کار از پذیرش واقعیت سرباز می زند؟! چه اتفاقی باید بیفتد که این 
شورای سه جانبه متقاعد شود که دستمزد بسیار پایین تر از خط فقر 

حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است؟!
هزینه های  و  تورم  گذشته،  جدید  سال  از  ماه  پنج  که  حاال 
بانک مرکزی  امسال  بهار  قرار دارند؟ در  زندگی در چه وضعیتی 
اعالم کرد در  و  داد  تا ۲۴ درصدی خبر  تورم هدف ۲۰  از  ایران 
سال جاری سیاستگذاری ها به گونه ای خواهد بود که به این تورم 
هدف برسیم؛ اما عماًل نه تنها این اتفاق نیفتاد و تورم بازهم بیش از 
زندگی در  هزینه های  ملموس  افزایش  بلکه  بود،  تا ۵۰ درصد   ۴۰
بخش های مختلف مانند خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل از این 

اعداد نیز بسیار فراتر رفت.
شد  مشخص  زمان  گذشت  با  اینکه  بر  تاکید  با  اللهی  فرج 
ادامه  می شود؛  زایل  زود  خیلی  دستمزد  درصدی   ۲۶ افزایش  که 
واقعی  خرید  قدرت  گذشته،  سال  از  ماه  پنج  که  االن  می دهد: 
اگر  یعنی  است؛   ۹۸ سال  یعنی  قبل  سال  از  کمتر  بسیار  کارگران 

بسیار  دستمزد  که  درمی یابیم  بچینیم،  را  تورم-دستمزد  معادله 
عقب تر از تورم ایستاده است؛ سقوط قدرت خرید کارگران نشان 
مزد  درصدی   ۲۶ افزایش  زندگی،  هزینه های  افزایش  که  می دهد 
که  دستمزدی  با  کارگر  یک  امروز  است؛  کرده  بالاثر  کاماًل  را 
کمتر  و  دارد  قبل  سال  از  کمتر  مراتب  به  خریدی  توان  می گیرد، 

می تواند هزینه های زندگی خود را تامین کند.
مقررات گریزی مزدی چگونه اتفاق می افتد؟

به  مربوط  هم  است؛  گروه  چند  در  دستمزد  مشکالت حوزه 
ضعف های  و  کار  شورایعالی  نادرست  )ترکیب  است  قانون  نقص 
به  مربوط  هم  تشکل یابی(،  آزادی  زمینه  در  قانونی  و  حقوقی 
نقض قانون است )نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی( و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم 

اجرای مصوبات مزدی می شود.
مصوبه  می پردازد:  مزدی«  گزیزی  »مقررات  به  ادامه  در  او 
قانون )ماده ۴۱  با نقض صریح  قانون است و  امسال خالف  مزدی 
است؛ حاال  غیرقانونی  یعنی عماًل  است؛  قانون کار( تصویب شده 
در  کارگران  درصد   ۸۰ تا   ۷۰ می آید.  کارگاه ها  به  مصوبه  همین 
و  می کنند  کار  نفر   ۱۰ زیر  یا  نفر   ۵۰ زیر  کوچک  کارگاه های 
صورت  قانونی  تخلفات  کوچک،  کارگاه های  این  از  بسیاری  در 
قرارداد  دلیل  به  کوچک  کارگاه های  این  در  کارگران  می گیرد؛ 
موقتی بودن و محرومیت از هر نوع تشکل کارگری، به مجردی که 
اسم قانون کار را بیاورند، شغل شان را از دست می دهند؛ مشاهدات 

میدانی فعاالن کارگری نشان می دهد که در کارگاه های کوچک، 
کوچکترین اعتراض و دادخواهی براساس قانون کار، برای کارگر 
در  نشود،  اخراج  موقع  همان  اگر  است؛  اخراج  و  بیکاری  مثابه  به 
اخراج  و  نمی شود  تمدید  قراردادش  قرارداد،  مدت  خاتمه  زمان 
کارفرمایان  از  بسیاری  بی قانونی،  این  پناه  در  بنابراین  می شود. 
کارگاه های کوچک، همین مزد حداقلی را به کارگران نمی پردازند 

یا از پرداخت مزایای جنبی دستمزد طفره می روند.
به گفته او در بسیاری از این کارگاه های کوچک، پایه سنوات، 
حق اوالد یا حتی حق مسکن به کارگران پرداخت نمی شود یا کمتر 
از میزان قانونی پرداخت می شود اما کارگران چاره ای جز پذیرش 

ندارند چراکه عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است.
به  محدود  فقط  مشکل  می کند:  اضافه  کارگری  فعال  این 
و  بزرگ  کارگاه های  از  بسیاری  در  نیست.  کوچک  کارگاه های 
سیطره  و  برون سپاری ها  دلیل  به  گاز،  و  نفت  مادر  پروژه های  در 
برقرار  کارگران  بی حقوق سازی  بازهم  پیمانکاری،  شرکت های 
ساده  کارگر  هستند،  پیمانکاری  چون  کارگران  اکثر  یعنی  است؛ 
حداقل بگیر هستند و همین حقوق حداقلی مصوب شورایعالی کار 
دریافت  برای  گاهاً  جاییکه  تا  می کنند؛  دریافت  تاخیر  ماه ها  با  را 
و  تجمع  برگزاری  به  مجبور  تاخیر،  ماه ها  از  بعد  خود  دستمزد 

اعتراض صنفی می شوند.
کند:  می  بندی  دسته  را  دستمزد  حوزه  مشکالت  اللهی  فرج 
به  مربوط  هم  است؛  گروه  چند  در  دستمزد  حوزه  مشکالت  پس 

ضعف های  و  کار  شورایعالی  نادرست  )ترکیب  است  قانون  نقص 
به  مربوط  هم  تشکل یابی(،  آزادی  زمینه  در  قانونی  و  حقوقی 
نقض قانون است )نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی( و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم 
اجرای مصوبات مزدی می شود؛ همه این مشکالت دست به دست 
ایران، از دستمزد کافی بی بهره  هم داده اند تا ۸۰ درصد کارگران 

باشند و حق اعتراض هم نداشته باشند.
هدف چیست؟

به گفته وی، باید از مسئوالن و دولتی ها پرسید یک خانواده 
خودشان  آیا  بکند؟  زندگی  رقم  این  با  باید  »چگونه«  کارگری 
را سر  ماه  از  تومان، یک هفته  میلیون و ۵۰۰ هزار  با دو  می توانند 
کنند که از کارگران توقع دارند با این مبلغ ناچیز، یک ماه زندگی 
یک خانواده را بگردانند؟!این فعال کارگری با بیان اینکه هدفشان 
یا  پیمانکاران  و  سودجو  بورژوازی  برای  ارزان  کار  نیروی  تامین 
دالالن نیروی انسانی است که بر صنایع کشور استیال یافته اند؛ اضافه 
بسیار  دستمزِد  تصویب  در  کار  شورایعالی  و  دولت  کار  می کند: 
منافع  گذاشتن  زیرپا  با  سرمایه داران  به  خدمت  فقر،  خط  از  کمتر 

حیاتی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است. 
امید  مزد  ترمیم  یا  عدالت  دیوان  در  شکایت  به  می توان  آیا 

بست؟
اولین پیش شرط، ایجاد نهادها و تشکل های کارگری مستقل 
است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان جواب 

دستمزد  این  از  رسمی  تشکل های  که  اینجاست  نمی دهد.مساله 
مرجع  این  آیا  برده اند؛  شکایت  اداری  عدالت  دیوان  به  ناکافی 
این  آیا  کرد؛  خواهد  حمایت  کارگران  مزدی  حقوق  از  قضایی 
رابطه  این  در  اللهی  رسید؟فرج  خواهد  جایی  به  اصوالً  شکایت 
بوده  وعده  یک  می رسد  نظر  به  دستمزد  در  تجدیدنظر  می گوید: 
است؛ اظهارات وزیر کار نشان می دهد که هیچ اراده ای برای ترمیم 
دستمزد وجود ندارد و از نظر دولت، کارگران باید با همین دستمزد 
ناچیز تا آخر سال سر کنند؛ در مورد شکایت به دیوان عدالت هم 
رای  کارگران  نفع  به  که  هست  امیدی  هیچ  آیا  واقعاً  پرسید  باید 
دهند؛ من فکر می کنم با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و توازن 

قوای موجود، امید چندانی نیست.
یا  یافته  پایان اضافه می کند: کارگران تشکل سازمان  وی در 
پایین،  از  فشار  و  باال  در  چانه زنی  در  بتوانند  که  ندارند  منسجمی 
به بدنه دولت فشار بیاورند یا ساختار را مجاب نمایند که این مزد 
فعلی را لغو کند. هر نوع تجدیدنظر در دستمزد یا بهبود دستمزد، 
نیاز به نیروی سازمان یافته ی مستقل و قدرتمند دارد که هم از پایین 
فشار بیاورد و هم در باال در سطوح کالن، چانه زنی کند؛ چون این 
یا  فعلی  مزد  ابطال  برای  نداریم، من چشم انداز روشنی  را  الزامات 
بهبود معیشت-  یا  تجدیدنظر در آن تحت هر عنوانی ترمیم مزد 
کارگری  تشکل های  و  نهادها  ایجاد  پیش شرط،  اولین  نمی بینم. 
مستقل است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان 

جواب نمی دهد.

آیا بعضی از مسئولین می توانند با دو میلیون و 500 هزار تومان، یک هفته از ماه را سر کنند که از کارگران توقع دارند یک ماه را بااین مبلغ بگذرانند؟!
سقوط قدرت خرید کارگران

رئیس قوه قضاییه: 
مجرمان و سارقان 

حرفه ای هرگز
 نباید احساس
 امنیت کنند

نماینده مجلس:
برای بازنشستگان پول 
ندارند اما میخواهند 

جریمه 160 میلیاردی به 
مربی خارجی بدهند

مکانیسم ماشه؛ شوآف ترامپ برای انتخابات

»جواد علیپور« با اشاره به ناکامی آمریکا در نشست اخیر شورای 
که  می دانست  آمریکا  اظهارداشت:  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
به  اقدام  می تواند  ایران  شود،  برداشته  تسلیحاتی  تحریم های  اگر 
متحده  ایاالت  اساس تالش  همین  بر  کند  فروش سالح  و  خرید 
امنیت  شورای  در  قطعنامه  این  ولی  بود  تسلیحاتی  تحریم  تمدید 
رای نیاورد.این کارشناس روابط بین الملل با توضیح اینکه دومین 
ماشه  مکانیسم  از  بردن  بهره  ایران  با  مقابله  برای  آمریکا  راهکار 
زمانی  ماشه  مکانیسم  کردن  اجرا  افزود:  است،  برجام  سند  طبق 
امکانپذیر است که آمریکا در برجام حضور می داشت اما اکنون 
به  ایران شود.   از سوی  برجام  نقض  نمی تواند مدعی  این کشور 
عبارتی آمریکا باید ابتدا به برجام برگردد تا بتواند از این مکانیسم 
استفاده کند.استاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه ممکن است آمریکا 
دیگر  نهادهای  و  در سازمان ها  نفوذی که  و  قدرت  از  استفاده  با 
دارد، راهکاری برای استفاده از مکانیسم ماشه بیابد، یادآور شد: 
دیگر  آمریکا،  شاید  و  نیست  مشخص  ماشه  مکانیسم  دورنمای 
دراین  همکاری  به  وادار  را  برجام  مشترک  کمیسیون  اعضای 
همراهی  را  آمریکا  برجام،  اعضای  آیا  اینکه  اما  کند.  خصوص 
خواهند کرد یا خیر؟  مشخص نیست.وی افزود: واضح است که 
موضوع  جمهوری،  ریاست  روی  پیش  انتخابات  دلیل  به  ترامپ 

یک  عنوان  به  آن  از  بلکه  کرد  نخواهد  دنبال  را  ماشه  مکانیسم 
شوی تبلیغاتی استفاده می کند. هرچند که در صورت پیروزی در 
انتخابات به احتمال قوی این ساز و کار را بر علیه ایران پیگیری 

خواهد کرد.
کردن  فعال  در صورت  که آمریکا  احتمال  این  علیپوریادآورشد: 
مکانیسم ماشه دوباره سرخورده شود، زیاد است. زیرا کشورهایی 
و  برجام  اعضای  سایر  و  هستند  ایران  همراه  چین  و  روسیه  مانند 
شورای امنیت هم تمایلی به پشتیبانی از سیاست های آمریکا علیه 

ایران ندارند که این کار را برای ترامپ سخت می کند.
به  توسل  برای  آمریکا  استدالل  درباره  سیاسی  مسائل  کارشناس 
مکانیسم ماشه گفت: آنچه مشخص است آمریکا از برجام خارج 
شده و از نظر حقوقی انتفاعی از برجام ندارد ولی همچنان مدعی 
مانند  برای کشوری  دید در کجای سند چنین حقی  باید  است.  

آمریکا که از برجام خارج شده قائل شده است.
 آمریکا مبانی قطعنامه ۲۲۳۱ را زیر پا گذاشته است

استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تبریز ادامه داد: با 
از کمیسیون  امنیت  به شورای  اینکه مسیر ارجاع پرونده  به  توجه 
در آن عضویت  دیگر  هم  آمریکا  و  بگذرد  باید  برجام  مشترک 
ندارد، بنابراین دست ترامپ به لحاظ حقوقی کامال بسته است و 

جای  به  بگوید  و  بزند  دور  را  موضوع  این  بخواهد  آمریکا  اگر 
از سند ۲۲۳۱  برعکس  برسد،  به سند ۲۲۳۱  برجام  از سند  اینکه 
به برجام برسد، باز هم نمی تواند این کار را هم انجام دهد. زیرا 
پا  را زیر  برجام  یعنی  مایه حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱  واشنگتن خمیر 

گذاشته است.
ابعاد سیاسی رای شورای امنیت   این استاد دانشگاه در خصوص 
و انزوای آمریکا گفت: برخی از تحلیل گران پیش از رای گیری 
بینی  پیش  ایران،  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  برای  امنیت  شورای 
می کردند که در خوشبینانه ترین حالت، چین، روسیه به همراه سه 
یا چهار کشور دیگر رای ممتنع خواهند داد. اما وقتی آمریکا با ۱۱ 
رای ممتنع و دو رای مخالف اعضا روبرو شد، و فقط جمهوری 
دومینیکن با آمریکا همراهی کرد، این اتفاق پیام روشنی به آمریکا 

و جامعه جهان داد.
بود  این  امنیت  شورای  اخیر  نشست   روشن  پیام  داد:  ادامه  وی 
که دیگر قرار نیست آمریکا با یک جانبه گرایی در هر جا که به 
سودش بود از ساختار، امکانات و مزایای بین المللی استفاده کند 
اما آنجا که به ضررش است، از سازمان ها و قراردادهای بین المللی 

بیرون برود.
این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه، بیشتر کشورهای 

جهان یکجانبه گرایی آمریکا را برنمی تابند و اگر آمریکا بخواهد 
برخواهد خورد،  عنوان کرد:  به مشکل  ادامه دهد  را  همین شیوه 
این  شاید  بود،  ترکیه  یا  عربستان  درباره  امنیت  شورای  رای  اگر 
و  ایران  روابط  به  توجه  با  اما  نداشت.  وجود  حساسیت  اندازه 

آمریکا، این رای یک سرشکستگی تمام عیار برای آمریکا بود.
او  از  بزنگاه ها  در  امنیت  اعضای شورای  شد  باعث  ترامپ  رفتار 

حمایت نکنند
دولت  به  کشورها  سایر  و  جهانی  قدرت های  پیام  گفت:  علیپور 
بود که اگر مدعی رهبری جهان هستی و می خواهی  این  ترامپ 
و  قراردادها  به  باید  کنی،  استفاده  الملل  بین  نظام  ظرفیت های  از 

ساختارهای بین المللی پایبند باشی.
وی تقابل آمریکا و ایران را فرصتی برای دیگر کشورها دانست 
اعضای  کرد:  تاکید  و  بایستند  آمریکا  گرایی  یکجانبه  مقابل  تا 
رفتارهای  ادامه  که  دادند  آمریکا  به  را  پیام  این  امنیت  شورای 
به  نیاز  که  بزنگاه هایی  در  تا  شد  خواهد  سبب  آمریکا،  یکجانبه 
این  بایستند و  ایاالت متحده  این سیاست  رای اعضا است، مقابل 
اتفاق چند روز پیش در شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران رخ داد.
 این استاد دانشگاه درباره یکی از اظهار نظرهای ترامپ مبنی بر 

توافق  به  ماه  یک  ظرف  انتخابات  در  پیروزی  صورت  در  اینکه 
زمینه  در  هرچقدر  ترامپ  گفت:  می رسد،  ایران  با  جدیدی 
اقتصادی قوی باشد در سیاست ضعیف است از طرفی توافق برجام 
محصول ۱۳ سال مذاکره است؛ حاال اینکه ترامپ مدعی است در 
مدت زمان یک ماه به توافق جدیدی با ایران می رسد، نشاندهنده 

خامی او در سیاست است.
ترامپ در افول هژمونی آمریکا به بهترین شکل عمل کرده است

زغم  به  جدید  برجام  در  که  بخواهد  ترامپ  شاید  افزود:  علیپور 
موشکی  توان  یا موضوع  ایران  منطقه ای  نفوذ  و  خودش، حضور 
کشور را روی میز قرار دهد که پیش از این جمهوری اسالمی در 

این باره مواضع خود را اعالم کرده است.
استاد روابط بین الملل دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه ممکن است 
هژمونی آمریکا در سطح جهان، دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار 
دهد، خاطرنشان کرد: امروز آمریکا تالش می کند درکارزار فشار 
حداکثری همه راه ها و منافذ را برای ایران ببندد. اما تا امروز در 
بعضی از سیاست ها، نتوانسته جامعه جهانی را همراه کند و شکست 
فروریختن  و  درحال سقوط  هژمونی  این  از طرفی  است.  خورده 
هژمونی  این  افول  در  شکلی  بهترین  به  ترامپ  خود  و  است 

اثرگذاشته است.

استاد دانشگاه 

ترامپ بـرای انتخاباتمکانیسم ماشه؛  شوآف 
آیا بعضی  ازمسئولین می توانند با دو میلیون و 500 هزار تومان، یک هفته از ماه را
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نماینده بافق گفت: از یک سو گفته می شود 
پول برای پرداخت بازنشستگان وجود ندارد و از 

سوی دیگر پول بیت المال به جیب یک مشت 
افراد مفت خور می رود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
فارس، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق 

در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
امروز پارلمان طی تذکری شفاهی اظهار داشت: 
متاسفانه میزان حقوق فرهنگیانی که پیش از مهر 

بازنشسته شده اند با کسانی که پس از مهر ماه 
بازنشسته شده اند تفاوت زیادی دارد که این 
تبعیض و بی عدالتی است و باید این مشکل 
حل شود. برخی کارکنان وزارت آموزش و 

پرورش بیش از یک سال است که بازنشسته 
شده اند اما پاداش بازنشستگی خود را دریافت 

نکرده اند.
صباغیان با اشاره به گرانی های موجود در 

کشور بیان کرد: رئیس جمهور بهتر است یک ماه 
دستگاه های نظارتی را به مرخصی بفرستد اگر 

بود و نبود آنها فرقی نمی کنند چرا که به خوبی 
نظارت خود را انجام نمی دهند.

وی افزود: از یک سو گفته می شود پول 
برای پرداخت  بازنشستگان  وجود ندارد و از 
سوی دیگر پول بیت المال به جیب یک مشت 

افراد مفت خور می رود و سوال ما این است که 
آیا تیم های ورزشی تافته جدا بافته هستند؟

وی گفت: قرار است ۱۶0 میلیارد تومان به 
خاطر تخلف و قصور در انعقاد  قرارداد به یک 

مربی خارجی داده شود، دستگاه های نظارتی 
قطعا باید به این موضوع وارد شوند.

لو رفتن سؤاالت کنکور یکی از 
حواشی آزمون سراسری امسال بوده و 

همچنان هم هست. امروز ابراهیم خدایی، 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در 

حاشیه برگزاری اولین نوبت گروه هنر 
می گوید در خصوص امنیت سؤاالت 

امتحانی کنکور و لو رفتن آن ها باید 
بگویم که پاسخ دقیق به این شایعه زمان 

زیادی نمی برد؛ زیرا همین امروز سؤاالت 
آزمون داوطلبان گروه آزمایشی هنر ۲ 

ساعت پس از اتمام این آزمون بر روی 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

قرار می گیرد.
هر کسی ادعا دارد سؤاالت کنکور 
۹۹ لو رفته است می تواند آن سؤاالت را 

با سؤاالتی که بعد از آزمون منتشر خواهد 
شد مقایسه کند؛ بنابراین مباحثی که در 
این زمینه در فضای مجازی منتشر شده 

بود آنچنان ناشیانه بوده و کاله برداری آن 
روشن است که با کمی دقت می شود به 

دروغین بودن آن پی برد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
معتقد است کاله برداران دفترچه سؤاالت 

سال گذشته را با عنوان دفترچه کنکور ۹۹ 
در فضای مجازی منتشر کرده اند؛ بنابراین 

هر زمانی که دفترچه های ما منتشر شود 
پی بردن به این ادعا آن چنان هم نیاز به 

تخصص فنی ندارد و به راحتی می شود به 
این کاله برداری پی برد.

ساعاتی بعد از این اظهارات 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
سؤاالت کنکور هنر در فضای مجازی 

دست به دست می شد که اتفاقاً همان 
سؤاالت امروز هم بود. فاطمه زرین 

آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشور درباره انتشار این سؤاالت اعالم 

کرد که بعد از پایان آزمون دروس 
عمومی، یک داوطلب کرونایی در 

بیمارستان طالقانی تهران با سوءاستفاده 
از احساسات عوامل اجرایی و بیماران 

کرونایی، موبایل به سر جلسه برد، از 
سؤاالت عکس گرفت و به شبکه های 

اجتماعی ارسال کرد.
به گفته وی؛ فرصت تقلب از این 

داوطلب سلب شد، با توجه به اظهارات 
این فرد، فرد قصد تقلب نداشت و هدفش 

بیشتر موضوع القای لو رفتن سؤاالت 
کنکور با توجه به وضعیت موجود بود.

مجازات پیش بینی شده در قانون شامل 
جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک 
میلیارد ریال یا حبس از یک ماه تا پنج 

سال یا هر دو مجازات در این زمینه اجرا 
می شود.

در این زمینه پلیس فتا هم اقداماتی 
انجام داده است، سرهنگ رامین پاشایی 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا دراین باره 
می افزاید در تاکنون تعدادی افراد مجرم 

در استان های مختلف کشور از جمله 
فارس، کردستان، آذربایجان شرقی، 

کرمانشاه و خوزستان که با راه اندازی 

سایت ها و کانال های مختلف در بستر 
شبکه های اجتماعی و تبلیغات فریبنده در 
این خصوص درصدد کاله برداری برای 

فروش سؤاالت کنکور بودند، شناسایی و 
دستگیر شدند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا 
می گوید با تجزیه وتحلیل فعالیت مجرمانه 
متهمان، مشخص شد تمامی اقدامات این 

افراد صرفاً کاله برداری محض بوده و 
هیچ گونه مدارکی دال بر دسترسی آنان 

به سؤاالت کنکور سال ۱۳۹۹ محرز نشده 
است.

به نظر می رسد که کمی باید زمان 
بگذرد و آزمون های دیگر گروه ها نیز 

برگزار شود تا مشخص شود که آیا 
سؤاالت لو رفته یا نه؟ چراکه تطبیق 
سؤاالت لو رفته در روزهای آینده با 

سؤاالت اصلی و همچنین تطبیق زمان 
انتشار آن ها می تواند ابعاد واقعی ماجرا را 

نمایان کند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی جرائم مشهود در خیابان های پایتخت و تاکید بر این که هیچ  نقطه 
از شهر نباید مأمن و جوالنگاه مجرمان و خالفکاران شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهد افرادی با ایجاد النه های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با 

چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی 

و انقالب تهران، دادستان ها و دادیاران را »سرداران لشگر قضایی عدالت طلب و تحولخواه« معرفی کرد 
که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و فرایند دادرسی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای 

احکام قضایی دارند.
* دادستان ها در تمام مراحل قضایی نقش مهم دارند

رئیس قوه قضاییه، نقش دادستان ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و 
بازآفرینی اجتماعی و رصد فعالیت های محکومان پس از تحمل کیفر را مهم دانست و گفت: دادستان ها 

در تمام مراحل یک اقدام قضایی حضور دارند و در هیچ یک از مقاطع غایب نیستند.
رئیسی تصریح کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب حفظ می کند، دادستان ها و آرای قضات 

در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و 
تالش دادستان ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می کنند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان ها متذکر شد که با استفاده از همه ظرفیت های قضایی 
انگیزه ها و ابزار جرم را از بین ببرند و نگذارند کسی در امنیت اجتماعی اخالل ایجاد کند و اگر فرد یا 

افرادی نیز مرتکب جرم شدند، با آنها قاطعانه برخود نمایند.
رئیسی با اشاره به تاثیرگذاری اقدامات مراجع قضایی در پایتخت به عنوان الگویی برای دیگر 

شهرهای کشور، گفت: کمبود نیروی انسانی و امکانات بخش های قضایی در تهران باید با اقدامات 
جهشی برطرف شود اما کاستی ها نباید مانع از خدمت رسانی شود و با کار دقیق و سریع،  می توان گام 

های اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت.
* نباید به اخاللگران در نظام بازار میدان داده شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مدیریت بازار و همچنین برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با 
متجاسران به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه ای هرگز نباید احساس 

امنیت کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخاللگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی میدان داده 
شود.

رئیسی با اشاره به برخی جرائم مشهود در خیابان های پایتخت و تاکید بر این که هیچ  نقطه از شهر 
نباید مأمن و جوالنگاه مجرمان و خالفکاران شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی 

دهد افرادی با ایجاد النه  های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با 
چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود. 

* ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری به وظایف خود برای کاهش ناهنجاری ها عمل کنند
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست که ایجاد 
اردوگاه  های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی 

در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
* هیچ دستگاهی  حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند

رئیسی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخالق، معنویت، عدالت و عقالنیت توصیف کرد و 
گفت: باید با اجرای طرح های پیشگیرانه، به سوی شکل گیری جامعه سالم حرکت کنیم و هیچ دستگاهی 

حق ندارد از انجام مسئولیت ها و وظایف خود در این مسیر سر باز بزند.
* نقش قوه قضاییه  در شوراهای حاکمیتی تشریفاتی نیست

رئیس دستگاه قضا با بیان این که حضور قوه قضاییه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر 
کردن صورتجلسات نیست، افزود: قوه قضاییه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این 
شوراها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه های فساد به درستی انجام دهند، اخالل در 

امور به حداقل می رسد
* دادسراها مو را از ماست بکشند

رئیسی نقش دادستان ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به 
»اجرای درست و دقیق احکام قضایی«، »نظارت بر زندان ها« و »پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت 

در دادسراها« را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی کرد و 
مو را از ماست کشید تا از سرنخ ها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.

رئیس قوه قضاییه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی تقدیر کرد و 
تعیین تکلیف این پرونده ها را موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست.

رئیسی همچنین از تدبیر دادستان ها در رسیدگی به مسائل مربوط به شرکت ها و کارخانجات تقدیر 
کرد که ضمن برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند خواست دشمنان  و بدخواهان  در خاموش یا 

کم فروغ شدن چراغ تولید در کشور تحقق  یابد.
رئیس  قوه قضاییه از تالش دادستان ها برای بازگشت مطالبات بانک ها به خزانه و نظام بانکی هم 

تقدیر کرد اما متذکر شد: بانک ها باید تسهیالت را با تأمین وثایق الزم به افراد واجد شرایط پرداخت کنند 
تا معوقات به وجود نیاید که نیازمند پیگیری ها و اقدامات قضایی باشد.

* به قاضی نفوذناپذیر در برابر جریان قدرت و ثروت افتخار می کنیم
رئیسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا نیز تاکید کرد و گفت: قاضی 

متعهد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می ایستد و با عزت زندگی می کند، به دستگاه 
قضایی عظمت و اعتبار می دهد و برای ما محترم و ارزشمند است و به او افتخار می کنیم.

* گزارش مهم دادستان تهران از اقدامات برجسته دادسراها: تشکیل هزار و ۱۶۹ پرونده تخلفات 
ارزیپیش از سخنرانی رئیس قوه قضاییه، دکتر علی القاصی مهر، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد 
دادسرای عمومی و انقالب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهم ترین 
برنامه های دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه 
جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد که ۵۰ نفر از متهمین این 

پرونده ها، پرسنل بانک ها و ادارات دولتی بودند.
* بازگشت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور

وی خاطر نشان کرد که با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص 
ارز برای واردات کاالهای اساسی و ارزهای مداخله ای و حاصل از ارز صادرات، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
دادستان تهران با اشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخاللگر در نظام ارزی در شهرستان ها و انتقال 

آنها به تهران گفت که این افراد رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دالر سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده 
کیفری برای آنها تشکیل و محدودیت های ۱۶ گانه ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و 

ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.
* اعاده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وجوه  سپرده گذاران مالباخته

القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونی های غیرمجاز بانکی 
عنوان کرد و گفت که رقمی بالغ بر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر 

سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹/۹۹ درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپرده 
های هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بالغ بر ۰۶/۰ درصد می شود.

* صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پرونده های کالن اقتصادی
وی با بیان این که هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال 

شرکت های مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکیلف شد، گفت که ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده 
های مهم کالن اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها در خصوص اخالل در نظام اقتصادی کشور به 
دادگاه های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقالب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران 

ارجاع شده است.
القاصی مهر در ادامه، صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق 

ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کالن مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، 
پرونده ماالمیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانه ای شد، به عنوان 

دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده های مهم اقتصادی یاد کرد.
* بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانک ها و نهادهای  دولتی

وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک ها و نهادهای دولتی و 
همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دالر و ۳۴ میلیون درهم به بیت المال اعاده 

شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
* صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کاالهای سالمت محور

دادستان تهران در خصوص مبارزه با محتکران کاالهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری 
دستگاه های نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این 

راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کاالهای سالمت محور صادر شد.
* تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی

القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصالح فرایند صدور 
کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، تصریح کرد: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشاء عمده آنها 

قاچاق کاال بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
* رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی

وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی اعالم کرد که ۲۱۴ پرونده با بیش 
از ۳۵ هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد 

ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت اما برای ۸۴ فقره از این 
پرونده ها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران حمایت از شرکت های تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران 
عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آئین دادرسی کیفری 

و نظارت بر اموال شرکت ها به گونه ای عمل شد که چرخه تولید شرکت های مهم و بزرگ کشور 
متوقف نشود.

* آزادسازی قریب ۸ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی از چنگ زمین خواران
القاصی مهر تصریح کرد در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان 
بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام 

درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، ۲ هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت.
برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی 

که با احکام خفیف به زندان رفته اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان 
شد و القاضی مهر گفت که پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در 
تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از 

۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر می برند.

دادستان تهران از اقدامات ویژه داسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد 
بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیب زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای 

فساد اخالقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.
* کاهش چشمگیر شکایات از رسانه ها به یک فقره شکایت در یک سال و نیم گذشته

القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعالم کرد که طی سال گذشته 
و ۵ ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانه ها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری از 

موارد در ۲ شعبه تخصصی که در شورای حل اختالف تشکیل شده، حل و فصل شده اند.
وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه نظارتی و تبیین سیاست ها و برنامه های قضایی برای دادسراها، از 

تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورت های حقوقی و قضایی 
به دادسراها نیز خبر داد و تشکیل کارگروه های ویژه برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه و قدیمی در 

دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریت های قضایی و افزایش استفاده از فناوری های 
نوین تا سقف ۸۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان کرد.

* انجام ۵۳ هزار دیدار مردمی در دادسراها در یک سال گذشته
»انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئوالن دادسرای مرکز و نواحی تهران در روزهای 

چهارشنبه« از دیگر اقدامات دادستانی در سال گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی دستگاه 
قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به گفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با ۵۳ هزار نفر در یک 

سال گذشته شده است.
* تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده معوقه

دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب ۸۰ 
هزار فقره از پرونده های موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع ۱۵۵ هزار فقره پرونده معوقه با 

قدمت باالی ۶ ماه، ۶۰ هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پرونده ها تا پایان سال با جدیت 
ادامه خواهد داشت.

القاصی مهر در پایان با اشاره به تشکیل ۲۶ هزار پرونده در شوراهای حل اختالف و منتهی شدن ۴۵ 
درصد آنها به سازش و ارجاع تنها ۵ هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره 
کرد و با توجه به پایان همکاری ۹۶ نفر از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه 

قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این مجموعه شد.          
* معاونان دادستانی به رئیس دستگاه قضایی چه گفتند؟

در این نشست، همچنین سه تن از معاونین دادستان تهران به بیان دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی 
خود برای ارتقاء و بهبود وضعیت و عملکرد دادسراها پرداختند:

حجت االسالم فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان ها از تشکیل ۷ واحد نظارتی و 
استقرار ۲۲ دادیار در تمامی زندان های استان تهران خبر داد و گزارش داد: در سال گذشته ۷ هزار نفر از 
محکومان زندان استان تهران به کمیسیون عفو معرفی شدند که بخش عمده آنها آزاد شدند و ۴ هزار و 

۵۰۰ نفر از محکومان نیز از امتیازات ارفاغی بهره مند شدند.وی با بیان این که ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان 
از بدو ورود به زندان تاکنون فاقد مالقات بودند که بخش عمده آنها از افاغنه یا اهل شهرستان های 

دورافتاده کشور بودند که در تهران مرتکب جرم شده اند، در عین حال تصریح کرد ۳۰۰ نفر از این افراد با 
معاضدت قضایی و حمایت خیرین آزاد شدند.حجت االسالم فیروزجایی گفت که مشکل برخی از این 
افراد پر بودن زندان های محل اقامت شان و یا اعسار در تأمین هزینه نقل و انتقالشان بوده و خودشان توان 
پرداخت این هزینه را نداشتند که آیت اهلل رئیسی در واکنش به این موضوع با تأکید بر تسهیل امور مردم 
تأکید کرد: »اگر زندان محل زندگی این افراد امکان پذیرش آنها را دارد، قوه قضاییه هزینه نقل و انتقال 

آنها را بپردازد تا خانواده هایشان برای مالقات با این افراد دچار سختی نشوند«. 

نماینده مجلس:
برای بازنشستگان پول ندارند اما 
میخواهند جریمه 160 میلیاردی 

به مربی خارجی بدهند

رئیس قوه قضاییه: مجرمان و سارقان حرفه ای هرگز نباید احساس امنیت کنند

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده مردم رشت بیان کرد: هیات رییسه به آیین نامه عمل کرده و سوال از رییس جمهور نیز دنبال خواهد شد.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی از تاخیر هیات رییسه در اعالم وصول سوال 
از رییس جمهور انتقاد کرد.به گزارش ایسنا، جبار کوچکی نژاد در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز )چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی با استناد به ماده ۲۱۰ آیین نامه و اصل ۸۸ قانون اساسی بیان کرد: حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان 

بحث سوال از رییس جمهور را امضاء کردند و این حق نمایندگان است و قانون نیز این اجازه را به آن ها داده است. در مجلس دهم عالوه بر این که مجلس شورای اسالمی با دولت هماهنگ بود هیات رییسه سوال از رییس جمهور را اعالم 
وصول کرد.وی در ادامه اظهار کرد: براساس آیین نامه هیات رییسه یک هفته فرصت دارد سوال را به کمیسیون های مربوطه ارجاع داده و نماینده رییس جمهور با حضور در کمیسیون ها به سواالت پاسخ دهد. اگر نمایندگان قانع نشدند رییس 
جمهور باید به مجلس شورای اسالمی آمده و پاسخگو باشد.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:، اما چرا هیات رییسه به آیین نامه عمل نمی کند و با گذشت چند ماه هنوز سوال از رییس جمهور را اعالم وصول نکرده 

است؟محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: هیات رییسه به آیین نامه عمل کرده و سوال از رییس جمهور نیز دنبال خواهد شد.

سوال از رییس جمهور دنبال خواهد شد
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قالیباف:  2 سیاست

اگر از برجام خارج می شدیم، همه هزینه ها با ما بود

لو رفتن سؤاالت کنکور هنر
 از شایعه تا واقعیت

روحانی در جلسه هیئت دولت:

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز 
)چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: ماه محرم برای ما 

یک مدرسه گسترده و بزرگ در سطح جامعه و دنیای اسالم 
و تشیع و در سطح مناطق بزرگی از جهان است که همه از 

این مدرسه بزرگ درس آموزی می کنند.روحانی گفت: امام 
حسین)ع( از آغاز حرکت خود به همه نشان داد که چه راهی 

را انتخاب کرده است. آن شبی که فردا صبح آن عازم کربال و 
عراق بود، فرمود هرکس که آماده است تا جانش را فدا کند 
و هرکس که مشتاق لقاء پروردگار است، می تواند فردا همراه 

ما حرکت کند.وی افزود: امروز هم پیام کاروان حسینی به همه 
ما و نسل جوان همین است، یعنی هرکس آماده عشق بازی و 
فداکاری است کاروان در حرکت است و مقصد آن روشن 

است. در همین کاروان و مسیر وقتی خبرهایی به امام حسین)ع( 
رسید که برای برخی دلسردکننده بود او آن خطبه معروف را 
ایراد کرد که در این دنیا خیلی ها هستند که بنده قدرت، مقام 
و ثروت هستند و می گفتند ما دینداریم اما وقتی روز امتحان 
می رسد تعداد دینداران کاهش پیدا می کند. رئیس جمهور 
گفت: درس زندگی امام حسین)ع( به ما می گوید خود را 

برای روز سختی و امتحان آماده کنید. هر ملت و امتی روزهای 
سختی پیش رو دارد و در آن روزهای سخت است که جوهره 

انسان ها مشخص می شود.روحانی تاکید کرد:  ما امسال در محرم 

مثل همه سال ها عشق مان را باید به اهل بیت و امام حسین)ع( 
نشان دهیم، مثل قرن ها که ملت ایران پرچمدار عزادارای ابی 

عبداهلل بوده است. البته شکل عزاداری ممکن است تغییر کند و 
اجتماعات را باید در حد مجاز انجام دهیم و دستورالعمل های 

بهداشتی را مراعات کنیم. یکی از راه های عزاداری برای ما 
این است که در این مسیر باید به اهداف امام حسین برسیم، 

هدف امام حسین هم احترام به شریعت، دین و مناسک است 
و یکی از اصول دینی ما هم حفظ جان خود، جامعه و مردم 

است.رئیس جمهور تاکید کرد: امسال محرم پرشوری خواهیم 
داشت و همه دستورالعمل ها را رعایت می کنند. فضای مجازی 
و صداوسیما و هرکسی به هرنوعی که می تواند باید پرچم عزا 
را به اهتزاز درآورد.روحانی گفت: من زمانی در ماه محرم در 
یکی از کشورهای آفریقایی بودم و صبح اول ماه محرم دیدم 
باالی درب خیلی از خانه ها پرچم عزای امام حسین است. ما 
باید پرچم عزاداری امام حسین را در زندگی، دل ها، جامعه و 

خانه هایمان به اهتزاز دربیاویم. فضا از روز جمعه یعنی اول محرم 
باید فضای حسینی شود تا هرکسی به جامعه ما نگاه کند عشق 
به امام حسین را مشاهده کند.وی تاکید کرد: امسال با رعایت 

دستورالعمل ها عزادارای امام حسین را خواهیم داشت و ناظرین 
هم نظارت می کنند و مسئولین هیئات هم به وظایف خود عمل 

خواهند کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه محرم امسال ما با هفته 

دولت توام شده است، گفت: هفته دولت هفته درس آموزی 
برای ماست و وقتی سختی ها را مشاهده می کنیم گاهی یادمان 
می رود که در سال ۵۹ و ۶۰ چه سختی هایی داشتیم. دشمنان 
ما در ۷ تیر بزرگترین شخصیت های ما را شهید کردند و فکر 
کردند کل نظام تمام شده است و گفتند دولت و قوه قضائیه 

تعطیل است اما مردم، امام)ره( و مسئولین نگذاشتند که مجلس 
حتی یک روز تعطیل شود.  روحانی گفت: آن روزها نشان داده 

شد که این نظام قابل شکست نیست. من آن روز در مجلس 
احساس کردم که هیچ قدرتی نمی تواند ما را شکست دهد چون 

طراحی حادثه ۷ تیر طراحی استکبار جهانی بود ولی مزدوران 
آنها این کار را انجام دادند. البته با این تیر نتوانستند نظام را به زمین 

بزنند و آمدند و در فاصله کوتاهی و دو ماه بعد، در ۸ شهریور 
یک توطئه دیگری طراحی کردند و مقامات دولتی را به شهادت 
رساندند و آن صدای انفجاری که از همین ساختمانی که در آن 
هستیم بلند شد.وی خاطرنشان کردند: همه فکر کردند این ضربه 
نهایی است و ما را از پای درمی آورد ولی هرکجا دچار مشکل 

شدیم مردم به صحنه آمدند. حضور مردم استکبار را لرزاند و 
حضور امام)ره( قدرت آنها را در هم شکاند. دیدند هرکاری 

می کنند تا این نظام از چشم مردم بیافتد و مقامات و سرداران این 
نظام را به شهادت می رسانند، مردم با روحیه قوی تر و با نََفسی بلند 

به صحنه می آیند و نمی ترسند.

دولت با همه توان در خدمت مردم است
رئیس جمهور اظهار داشت: روایت ها و نهج البالغه می 
گوید که هر چه مشکل پیش آمده ایمان مردم ما قوی تر شده 

است. گاهی شده که »زلزالوا زلزاال شدیدا«، تکانه بزرگی ایجاد 
شد اما مردم نترسیدند، نهراسیدند، ایستادگی کردند، مقاومت 

کردند.وی افزود: ما امروز در هفته دولت یک مسئولیت بسیار 
سنگینی را بر دوش داریم، چیزی شبیه همان سال های دهه ۶۰ 
و آن توطئه های بزرگی که علیه ما طراحی کردند، امروز هم 
استکبار جهانی همان توطئه ها را علیه ما طراحی کرده است. 
آن زمان می خواست با کشتن مسئولین ما نظام را زمین بزند، 

یک روز می خواست با جنگ ما را زمین بزند و امروز با جنگ 
اقتصادی می خواهد این کار را بکند.

روحانی ادامه داد: دشمن امروز با جنگ اقتصادی وارد 
شده تا نظام ما و ملت ما را بشکند و به زانو در بیاورد و ما در این 

هفته دولت ضمن تجلیل از روح بلند شهید رجایی و باهنر و همه 
عزیزان و همه شهدای دولت در طول این مدت و با یاد و نام 

همه عزیزان، به مردم قول می دهیم که ما با همه توان در صحنه 
هستیم. می دانیم که به نحوی سال ۶۰ را دوباره برگردانده اند 

به سال ۹۸،۹۷ و ۹۹. آنهایی که کامل برایشان ملموس نیست با 
زبان دیگری صحبت می کنند، اما اکثریت قاطع جامعه برایشان 

ملموس است و می دانند که دوباره دشمن دهه ۶۰ را به یک 

نحو دیگر تکرار می کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما قدرت و توان ایستادگی و 
تاب آوری مان را از دست نخواهیم داد. مردم باید بدانند که 
دولت با همه توان در خدمت آنها است. اگر جایی موفقیتش 

کامل است به خاطر حضور، شور و کمک مردم است، 
جایی هم ممکن است موفقیت دولت کمتر باشد اما مردم باید 
بدانند که دولت یک روز تعطیلی و استراحت برای خود قرار 

نداده است. تمام روزها در صحنه بوده و مخصوصا امسال با 
این سختی ها و مشکلی که داریم یک روز و ساعت تعطیل 

نخواهیم داشت.
وی افزود: ما در صحنه هستیم، در برابر دشمن سر فرود 

نمی آوریم، دشمن می خواست ما را تسلیم کند، اما به این هدف 
نخواهد رسید یا می خواست جامعه ما را به هم بریزد و بحران 

درست کند اما به این هدف نخواهد رسید یا می خواست کاری 
کند در جامعه ما مردم بیایند و بگویند که ما برای شما فرش قرمز 

پهن می کنیم و شما بیایید وارد کشور شوید که در سال ۹۷ به 
این فکر کرده بودند. گفتند ۲۲ بهمن ملت برای ما فرش قرمز 
پهن می کنند و ما وارد ایران می شویم و اینها نیستند که جشن 

۴۰ سالگی انقالب را بگیرند. مردم ما دیدند کسی برای شماها 
که یک عمر جنایت کردید، کسی برای شماها که از سال ۳۲ تا 

امروز جنایت کردید در این کشور فرش قرمز پهن نکرد.

حوزه  خبرنگار  با  گفتگو  در  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
معرفی  به  اشاره  با  آنا،  خبرگزاری  سیاسی  گروه  مجلس 

اظهار کرد:  از سوی دولت،  سرپرست جدید وزارت صمت 
باید  دولت اگر اذن رهبری را در این موضوع اخذ کرده، 

اخذ  با عدم  داد: رئیس جمهور  ادامه  اعالم رسمی کند.وی 
نشان  از رهبری در خصوص سرپرست وزارت صمت  اذن 

ندارد. اساسی  قانون  به  التزامی  داد که 
اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 

 ۳ فقط  وزارتخانه ها  سرپرستی  برای  دولت  اساسی  قانون  طبق 
این مدت دولت حقی  از  ماه زمان دارد، تصریح کرد: پس 

است. نداشته  سرپرست  مجدد  معرفی  برای 
وزارت  جدید  سرپرست  به  خطاب  حاجی دلیگانی 

شرع  و  قانون  طبق  وزارتخانه  این  سرپرستی  صمت، گفت: 
قانون مجازات اسالمی   ۵۹۸ بر اساس اصل  نبوده و  درست 

 ۷۵ بوده که  اموال دولتی  نوع تصرف غیرقانونی در  این یک 
دارد. نیز  ضربه شالق 

مجلس  اینکه  بیان  با  یازدهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
دولت  سوی  از  تخلفی  چنین  با  مقابله  برای  مختلفی  ابزارهای 

تخلف  این  به  نیز  محاسبات  دیوان  افزود:  دارد،  اختیار  در 
از  نیز طرحی شکایتی  دولت ورود خواهد داشت و مجلس 

می کند. تنظیم  جمهور  رئیس  شخص 
این است که حکم  از دولت  ادامه داد: مطالبه ما  وی 

را  وزارت صمت  برای سرپرست جدید  اخذشده  حکومتی 
کند. رسانه ای 

حاجی دلیگانی 
گزارش

دولت التزامی به رعایت 
قانون اساسی ندارد
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درباره  منتشر شده،  ـ  ماه  مرداد   ۲۹ ـ  بیمارستان که چهارشنبه  این   ۵ اطالعیه شماره  در  تشریح کرد.  را  محمدرضا شجریان  ای جدید آخرین وضعیت جسمانی  اطالعیه  در  بیمارستان جم 

داروی  بدون  عزیزمان  استاد  فشار خون  امروز  رساند  می  استحضار  به  عزیز  میهنان  هم  و  هنردوست  مردم  به  رسانی  اطالع  راستای  است:»در  آمده  محمدرضا شجریان  پزشکی  آخرین وضعیت 
این گزارش،  اساس  است.«بر  پزشکی  تیم  نظر  تحت  ویژه  های  مراقبت  بخش  در  اما همچنان  باشد.  می  بهتر  قبل  به  نسبت  ایشان  هوشیاری  و سطح  آغاز  ایشان  برای  تغذیه  است.  نرمال  حمایتی 
)مراقبت های  یو  در بخش آی سی  زمان  و همان  منتقل  بیمارستان جم  به  ماه(  مرداد   ۲۵( شنبه  عنوان شد، صبح روز  معالجش شوک عفونی  پزشک  از سوی  آنچه  دلیل  به  محمدرضا شجریان 

شد. بستری  ویژه( 

اجرای یک  برنامه »عصر جدید«، شاهد  مرداد(،   ۲۷ )دوشنبه   
پسر  و  به همراه دختر  بود که  از شهرستان ساوه  شرکت کننده 

کوچک خود روی صحنه حاضر شد
شرکت  جدید«،  »عصر  مثل  استعدادیابی  برنامه  یک  در  این که 

فرزندانش  و  اعضای خانواده  با حضور  را  اجرای خود  کننده ای، 
امری عادی است؛ ولی  انجام دهد،  یا کمک آن ها، روی صحنه 
این که کودکان کم سن و سال را در کاری خطرساز مشارکت 

پذیرفت.  را  آن  بتوان  که  نیست  مسئله ای  دهد، 
مرداد روی   ۲۷ برنامه »عصر جدید« که شامگاه دوشنبه  در 
نگاه  متعادل  در  را  توانایی خود  کننده ای،  رفت، شرکت  آنتن 

نمایش گذاشت.  به  بزرگ و کوچک روی دهانش  اجسام  داشتن 
انجام  مختلف  نردبان های  از  استفاده  با  او،  برنامه  از  عمده  بخشی 

اجرا  تنهایی در حال  به  این شرکت کننده  تا آن جای کار که  شد. 
پسر کوچکش  از  او  وقتی  ولی  نداشت،  هیچ مشکلی وجود  بود، 
برود،  نداشت  پایداری  تعادل  مرتفع که  نردبان  تا روی  خواست 

در  نونهالی  رویا  بی تابی  از حالت سرگرمی خارج شد.  برنامه 
حسینی  بشیر  عصبی  واکنش های  و  خطرناک  صحنه  این  دیدن 

و دیگر داوران، نشان می داد قرار دادن یک کودک در این 
است.  نامعمول  و  غیرعادی  چقدر  موقعیت، 

به  هم  »عصر جدید«  که  جهان  در  استعدادیابی  برنامه های  همه 
شاهد حضور کودکان  گاه بگاه  است،  شده  ساخته  آن ها  از  تقلید 

برنامه ای  بزرگ ترها،  با  همراه  یا  تنهایی  به  که  هستند  صحنه  روی 
نقش آفرینی،  نوازندگی،  خواندن،  آواز  می کنند.  عرضه  را 

دیگر،  کننده  سرگرم  اجرای  هر  یا  کمدی  استندآپ  تردستی، 
همه  قرمز  خط  ولی  باشد،  بچه ها  هنرنمایی  برای  بستری  می تواند 
برای حضور  است.  برای کودکان  برنامه  بودن آن  بی خطر  آن ها 

داشتن  کننده،  شرکت  شرط  نخستین  خطرناک،  اجراهای  در 
۱۸ سال(  است،  ۱۶ سال )برخی کشورها دست کم  حداقل سِن 

به دلیل آن  از این، دوره کودکی شمرده می شود و  چرا که کم تر 
اجازه  است،  نرسیده  و تصمیم گیری  به سن درک کامل  فرد  که 

نمی یابد.  حضور 
جدید«  »عصر  همه کاره  تقریبا  که  علیخانی  احسان  شاید 
بوده  پدِر آن کودک  است، مدعی شود چون شرکت کننده، 

برنامه،  تهیه کنندگان  این که  یا  نداشته  مشکلی  اجرا  این  است، 
بوده اند  مطمئن  پسربچه  ندیدن  و صدمه  بر کارش  او  تسلط  از 

اجرای  نیست. چرا که  پذیرفتنی  هرگز  استدالل،  دو  این  که 
گرفتن  نظر  در  بدون  رسمی کشور،  رسانه  در  نمایشی  چنین 

برنامه سازی  و حرفه ای  اخالقی  اصول  حقوق کودکان، خالف 
است.  تلویزیونی 

هیچ  با  نمی تواند  جدید«،  »عصر  چون  بیننده ای  پُر  برنامه 
برای در خطر قرار دادِن جان و سالمتی  برهان و استداللی، 
به  بی توجهی  این صورت،  در  که  بتراشد، چرا  بهانه  بچه ها، 

آن ها  از  ابزاری  استفاده  و  می بخشد  مشروعیت  را  حقوق کودکان 
می کند. توجیه  را  بیشتر  بیننده  جلب  و  برای جذب 

شرایط  به  باتوجه  می گوید:  کالمی  حسن 
ساختن  فیلم  حال  در  همه  اینکه  کشور 

فروش  آیا  است.  برانگیز  تعجب  هستند، 
تولید  در  سودمان  یا  نیست  مهم  برایمان 
فیلم تان  فروش  آینده  به  شما  اگر  است؟ 

را  سرمایه تان  باشید،  نداشته  اعتماد  خیلی 
سود  اینکه  مگر  کنید،  فیلم  تولید  صرف  نباید 

باشد. تولید  در 
»آبادان  فیلم  تهیه کننده  کالمی،  حسن 
تاسوعا  از  بعد  قرار است  یازده۶۰-«، که 
کشور  سینماهای  در  حسینی  عاشورای  و 

فیلم در  این  اکران شود، درباره اکران 
به  گفت:  ایلنا  خبرنگار  به  کنونی  شرایط 

بلکه  بماند  نمی شود،  که  بهتر  شرایط  نظرم 
اینکه  دلیل  به  بدتر شدن هم می رود.  به  رو 
باشد، خیلی  هم  بهبود  در حال  اگر شرایط 
نوبت هستند که در آن صورت  در  فیلم ها 

آن  کنند.  اکران  را  فیلم خود  می خواهند 
زمان  برای  ما  به  که  ببینیم  باید  نیز  زمان 

می رسد  اکران  نوبت  االن  همچون  خوبی 
همین  در  فیلم  که  بهتر  بنابراین  خیر؟  یا 

نیز  از آن  بعد  بالفاصله  اکران شود و  شرایط 
به  نمایش آن  و  برود  ویدیویی  نمایش  به 

کند. پیدا  ادامه  مجازی  صورت 
 ۷۰ ،۶۰ وی ادامه داد: باتوجه به میزان 
گرفته اند،  ساخت  پروانه  اکنون  که  فیلمی 
نیست  معلوم  اصال  بکشد،  بعد  سال  به  اگر 

به چه صورت شود. ضمن  اکران  که شرایط 
وزارت  دوستان  اساس صحبت های  بر  اینکه 
خواهد  بدتر  شرایط  پاییز  فصل  در  بهداشت 

وجود  بازهم  سینماها  تعطیلی  امکان  و  شد 
از االن زمزمه های این موضوع آغاز  دارد. 

هنوز  خیر  یا  شود  تعطیل  قطعا  اینکه  ولی  شده 
همه  به  باتوجه  نتیجه  در  نیست.  مشخص 

شما  فیلم  اکران  برای  شرایطی  اگر  جوانب 
اکران  را  فیلم  است که  این  بهتر  آید،  پیش 

نگران  آیا  اینکه  درباره  تهیه کننده  کنید.این 
بیان  نیست،  کنونی  شرایط  در  فیلم  فروش 

ادامه شرایط  در  می کنید  فکر  آیا شما  کرد: 
می آید؟  وجود  به  فیلم ها  فروش  برای  بهتری 

کرونا  واکسن  از کشف  اکنون صحبت 
واکسن  اما  است  توسط چند کشور شده 
اما و اگر دارد. چراکه سازمان  هم هزار 

کند.  تایید  را  واکسن  باید  بهداشت  جهانی 
زمین  کره  جمعیت  تمام  اندازه  به  همچنین 

توزیع  همه کشورها  در  و  تولید  واکسن  باید 
معلوم  چیز  هیچ  بگویم  باید  نتیجه  در  شود. 

مهمترین  هواست.  روی  چیز  همه  و  نبوده 
جهانی  سازمان  که  بوده  این  هم  مسئله 

بنابراین  نمی کند.  تایید  را  واکسن ها  بهداشت 
وضعیتی  چنین  در  نیست.  روشن  چشم انداز 
اینکه  ضمن  شود.  بیات  فیلم  بگذاریم  نباید 

و  تاسوعا  از  بعد  فیلم که  اکران  زمان 
شرایط  و  بوده  مقدس  دفاع  هفته  عاشوراست، 
دفاع مقدس ساخته  ما که در حوزه  فیلم  برای 

و هوای  فیلم در حال  باالخره  مهیاست.  شده 
هر  به  می گیرد.  قرار  نیز  دوره  این  تبلیغاتی 
شاهد  را  خوبی  اتفاق  که  امیدواریم  ترتیب 

باشیم.
را  فیلم  ابتدا  از  اینکه چرا  درباره  کالمی 

گفت:  نمی کنند،  اکران  آنالین  صورت  به 
مربوط  فیلم  پخش  به  موضوع  این  از  بخشی 

مسئله  این  در  تنها  من،  تصمیم  یعنی  می شود. 
و  بازار  احتماال  دوستان  نیست.  تاثیرگذار 

چنین  و  بررسی کرده  را  سرمایه گذار  شرایط 
کرده اند. اتخاذ  را  تصمیمی 

صورت  به  صداوسیما  است  چندی 
فیلم های  برخی  تیزر  پخش  به  اقدام  گزینشی 

همچنین  تهیه کننده  این  می کند،  سینمایی 
پخش  برای  صداوسیما  با  مکاتبه  درباره 

یزر  که  همانطور  داشت:  اظهار  فیلم  تیزرهای 
»خوب،  پروانه«،  »شنای  »خروج«،  فیلم های 

تلویزیون پخش شده  از  هم  بد، جلف۲« 
تلویزیون  در  تیزرهایی  باید  فیلم  قطعا  است، 
ما  اکران  اینکه در شرایط  ولی  باشد.  داشته 
نظر  از  نمی دانیم.  شود،  ایجاد  وضعیتی  چه 

تلویزیون  دوستان  که  نیست  شرایطی  االن  من 
بگیرند.  تصمیم  سلیقه ای  صورت  به  بخواهند 

مقدس  دفاع  فیلم  یک  ما  فیلم  اینکه  ضمن 
نمی شود.  مربوط  جناحی  هیچ  به  که  است 
موضوع آن هم به شروع جنگ در آبادان 
از نظرم همه سالیق آن را  مربوط بوده که 

می کنند. تایید 
از  دیگری  در بخش  وی همچنین 

از  خود  پیش بینی  درباره  صحبت هایش 
آتی  ماه های  در  ایران  سینمای  وضعیت 

بوده،  اکنون در حال وقوع  اتفاقی که  گفت: 
تاکنون  که  شده  گفته  است.  تعجب برانگیز 
برای  سینمایی  فیلم  ساخت  پروانه   ۷۰  ،۶۰
به شرایط  باتوجه  است.  امسال صادر شده 

دیگر هم حداقل چهار  اینکه سال  و  کشور 
ریاست  انتخابات  مسائل  درگیر  اول  ماه  پنج 
هستیم،  تبلیغاتی  سیاسی  فضای  و  جمهوری 

هستند،  ساختن  فیلم  حال  در  همه  اینکه 
فیلم های  اینکه  برای  است.  مطلبی  خودش 

بوده و  تولیدات  پنجم  امسال یک  اکران شده 
موکول  آینده  سال  به  آنها  عمده  بخش  قطعا 
کتاب  و  ما چطور حساب  باالخره  می شوند. 

یا  نیست  مهم  برایمان  فروش  آیا  می کنیم. 
اگر  ترتیب  هر  به  است؟  تولید  در  سودمان 
اعتماد  خیلی  فیلم تان  فروش  آینده  به  شما 

صرف  نباید  را  سرمایه تان  باشید،  نداشته 
تولید  در  سود  اینکه  مگر  کنید،  فیلم  تولید 

است.   نظر من همین  از  باشد که 
شرایطی  انشاهلل  کرد:  بیان  پایان  در  کالمی 

بیرون  این وضعیت  از  تا مردم  فراهم شود 
ساخته  فیلم  برگردد،  جامعه  به  شادی  بیایند. 
امیدوارم چرخ  بروند.  سینما  به  همه  و  شود 

بچرخد. مشاغل  همه 

اینکه محتوای سریال های شبکه  به  اشاره  با  محسن شایانفر 
با واقعیت جامعه فاصله دارند تأکید کرد که  نمایش خانگی 

و دستمزدها کنترل  بر محتوای سریال ها  تلویزیون می تواند 
باشد. داشته  بهتری 

در گفت وگو  تلویزیون  و  سینما  تهیه کننده  شایانفر  محسن 
برنا، اظهار داشت:  با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری 

صدور مجوزهای شبکه نمایش خانگی از وزارت فرهنگ و 
اقتصاد  بهانه  به  اتفاقاتی  پیامدهای بدی داشت و  ارشاد اسالمی 

باز و آزاد در آنجا رخ داد که در شأن سینمای ایران نبود.
پول هایی که  با  نمایش خانگی  شایانفر تصریح کرد: شبکه 

به سینما آسیبی جدی زد و باعث شد  منابع مشخصی نداشتند 
دستمزدها بسیار زیاد شوند و از طرفی هزینه تولید در سینما و 

تلویزیون چند برابر شود. وزارت ارشاد هیچ گاه نتوانست به 
این موضوع ورود کند و این وضعیت در شبکه نمایش خانگی 

پایدار بود. از طرفی در این رسانه اکثر سریال ها به نوعی به 
این آثار دیدیم  تبلیغ زندگی تجمالتی پرداختند و چیزهایی در 

که با جامعه ما فاصله بسیاری دارد.
نمایش خانگی  افزود: مطمئناً صدور مجوزهای شبکه  او 
اتفاق مثبت و خوبی است. تلویزیون روی  توسط صداوسیما 

رقم ها به خوبی می تواند کنترل داشته باشد و می توان امیدوار 
بود که دستمزدها از حالت نجومی خارج شود ولی در نهایت 

برای  تلویزیون  با وجود تمهیدات  باید اطمینان داشت که 
به سریال های  از تبدیل شدن سریال های این رسانه  جلوگیری 
به وضعیت  نمایش خانگی هم  نهایت شبکه  قطعاً در  تلویزیون 

تنها گزینه های سینما و شبکه های  و  تلویزیون دچار می شود 
باقی می ماند. ماهواره ای برای مردم 

نمایش خانگی  تهیه کننده تصریح کرد: شاید در شبکه  این 
نتیجه رسیدن  به  بازتر بودن فضا و زودتر  شاهد تمهیداتی برای 

در مراحل اداری باشیم. در حال حاضر وضعیت به شکلی 
است که برای دریافت مجوز سریالی در شبکه نمایش خانگی 

نتیجه  به  صاحبان آثار خیلی زود در سریع ترین زمان ممکن 
اما بعید می دانم این وضعیت پایدار باشد. از طرفی  می رسند 

باتجربه  هنرمندان  شده اند،  بسیار ضعیف  تلویزیون  سریال های 

و کاربلد کم تر حاضر به کار در رسانه ملی هستند چرا که 
تلویزیون دست های آن ها را سوزانده و رسانه ملی کم کم به 

سمتی می رود که فقط مردم شاید برای دیدن اخبار و چند 
برنامه سراغ آن بروند. من در سریال آخرم خیلی اذیت شدم، 

تلویزیون برآوردی بابت هر دقیقه از سریال کرده بود که 
نمی شد با آن سریال را ساخت و در نهایت ما ضررهای بسیاری 
را متحمل شدیم. تلویزیون دست آدم را می سوزاند و آن هایی 
به سمت رسانه ملی  تیز است سعی می کنند  که شاخک هایشان 

نیایند و از آنجا که شبکه نمایش خانگی فعاًل یک بوروکراسی 
خیلی محدود و سازگار دارد ممکن خیلی ها میل به کار در این 
این وضعیت  بعید است  اما همانطور که گفتم  باشند  رسانه داشته 

از طرفی  ادامه تأکید کرد:  بماند.این تهیه کننده در  باقی  پایدار 
بسیار ضعیفی را شاهد هستیم.  نیز آثار  نمایش خانگی  در شبکه 

من همه سریال ها را دنبال کردم و می بینم که در سریال های 
اخیر واقعاً اصطالح آب بستن نمود پیدا کرده و فیلم در ریتمی 

کند و خسته کننده روایت می شود. مردم دیگر حوصله دیدن 
آثار ضعیف را ندارند و نمی توان آن ها را فریب داد؛ در فضای 

مجازی واکنش مردم به سریال را می بینم و واقعاً از ضعیف 
بودن آثار به شدت عصبانی و ناراحت هستند. مردم برای دیدن 

باید سریال ها  نمایش خانگی پول می دهند و  سریال های شبکه 
تلویزیون در شبکه نمایش  باشند،  ارزش هزینه کردن داشته 

نیز  تهیه کننده گان  اعتماد مردم صیانت کند و  از  باید  خانگی 
نیز توجه  به سلیقه مخاطب  نباشند و  به فکر سودآوری  تنها 

باشند. داشته 
در  کمال«  »حکایت های  تلویزیونی  مجموعه  تهیه کننده 

بسیاری موارد مثل کنترل دستمزدهای نجومی  پایان گفت: در 
و کنترل محتوا به تلویزیون امیدوار و خوش بین هستم و فکر 

بر این موضوع داشته  می کنم رسانه ملی می تواند نظارت خوبی 
باشد چرا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توان این کار را 

اما در بحث کیفی ممکن است شبکه نمایش خانگی  نداشت 
دچار افت بیشتری شود که این اتفاق در نهایت می تواند به نفع 

باقی  تنها گزینه برای مردم  به عنوان  باشد چرا که سینما  سینما 
می ماند.

بهبود وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان

آقای علیخانی، بازی با جان
 کودکان هنر نیست

سریال های شبکه نمایش خانگی
 با واقعیت جامعه فاصله دارند

مهدی یاورمنش

فرهنگ3

امکان تعطیلی سینماها در پاییز وجود دارد
 صدور 70 پروانه ساخت نشان می دهد سود 

در تولید است نه فروش

تهیه کننده سینما و تلویزیون:



مدیر عامل بانک مسکن روز گذشته در جریان بازدید از دنیای اقتصاد و دیدار با مدیرمسول روزنامه، برنامه های ویژه این بانک برای جهش تولید در بخش مسکن را تشریح کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا،محمود شایان مدیر عامل بانک صبح دیروز به همراه 
نادر قاسمی عضو هیات مدیره، مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت و همچنین مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک از روزنامه دنیای اقتصاد بازدید کردند.این بازدید به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار و نشست رسانه ای با علیرضا بختیاری مدیرمسول 
روزنامه دنیای اقتصاد انجام شد.در این نشست محمود شایان با بیان اینکه بانک تخصصی مسکن چندین طرح و برنامه عملیاتی و اجرایی برای رونق مسکن، کمک به خانه دار شدن زوج های جوان، تامین اعتبار مورد نیاز انبوه سازان و همچنین تخصیص تسهیالت مورد نیاز طرح ملی 

تولید مسکن در دستور کار خود دارد، اعالم کرد: برای امسال اعتبار ویژه ای مختص تولید و عرضه مسکن تدارک دیده ایم که در قالب تسهیالت با سقف های مختلف به انبوه سازان مسکن و ساختمان پرداخت می شود.مدیر عامل بانک مسکن در نشست با مدیر مسول دنیای اقتصاد 
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پیام تسلیت دکتر صالح آبادی 

در پی درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین تسخیری

ریال  روزانه 250 میلیارد  پرداخت 
ازدواج جوانان تسهیالت گره گشای 

سامانه ملی امالک و اسکان اجرایی شد

 رشد منابع یک بانک
 قرض الحسنه بیش از

 رشد نقدینگی

بانک رفاه پیشرو در تحقق جهش تولید 

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

عامل  مدیر  آبادی  صالح  دکتر 
پی  ایران در  توسعه صادرات  بانک 

والمسلمین  حجت االسالم  درگذشت 
کرد. صادر  تسلیتی  پیام  تسخیری 

الیه راجعون انا  انا هلل و 
دانشمنـد  و  ربانی  عالم  رحلت 

آیت اهلل  حضرت  اسالم،  جهان  برجسته 
مقام  عالی  مشاور  تسخیری،  محمدعلی 

اسالم  امور جهان  در  رهبری  معظم 
اینجانب  عمیق  تألم  و  تأثر  موجب 

گردید.
باید  به حق،  که  وارستـه  فقیه  این 

از منادیان و پرچمداران کم  او را 
بدیل وحدت در جهان اسالم در عصر 

خویش  پربرکت  عمر  نامید،  حاضر 
اسالمی  مذاهب  تقریب  وقف  را 

مستمر  و  اثرگذار  با حضور  و  نمود 
بین المللی،  معتبر  محافل  و  مجامع  در 

این  تحقق  راستـای  در  ماندگار  نقشی 
نمود. ایفاد  مهم  رسالت 

در طول  تسخیری  آیت اهلل  حضرت 
گران سنگی  آثار  خود،  طیبـه  حیات 

پدیـد  اسالمی  مختلف  حوزه های  در 
خستگی ناپذیر  فعالیت  با  و  آورد 
دانشگاهی  و  محافل حوزوی  در 

از کشـور، منشأ  در داخل و خارج 
مکتب  ترویج  زمینه  در  زیادی  برکات 

میان  در  بیت عصمت و طهارت  اهل 

تا آخرین  و  اسالمی گردید  مذاهب 
از  نیز  پربرکتش  عمر  لحظات  و  روزها 
مکتب  جهانی  ترویج  مسیر  در  حرکت 
به  که  گونه  آن  فروننشست؛  بیت  اهل 

باید گفت عاش  ایشان  حق، در وصف 
سعیـدا. مات  و  سعیدا 

بر  فقیـد  اندیشمند  این  تسلط 
اقتصاد  حوزه  در  متنوع  مباحث 
در  ایشان  مؤثر  اسالمی، حضور 

مالی  نهـادهای  فقهی  کمیتـه های 
کمیتـه  جمله  از  خارجی  و  داخلی 

بهادار  اوراق  و  بورس  سـازمان  فقهی 
فقهی  تأسیس - و کمیته  بدو  از   
آثار  و خلق  اسالمی  توسعه  بانک 

بدون  اقتصاد،  فقه  زمینه  در  متعدد 
و  گسترش  بر  تأثیـری شگرف  شک 
اسالمی  اقتصاد  و  مالی  علوم  تعمیق 

و عالقه مندان  داشت  و خواهد  داشته 
را از زالل معارف ناب اسالمی 

ساخت. خواهد  بهره مند 
فرزانه  عالم  این  ارتحال  اینجانب 

رهبری،  معظم  مقام  محضر  به  را 
بیت  و  ایشان  شاگردان و دوستداران 

عرض  تعزیت  و  تسلیت  له  معظم 
با  علو درجات و مصاحبت  و  نموده 
از درگاه  ایشان  برای  اطهار را  ائمه 

خواستارم. متعال  خداوند 
صالح آبادی علی 

بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در طول سال های اخیر با 
اتخاذ یک رویکرد راهبردي، 

بر آن بوده تا با جذب منابع 
قرض الحسنه، به ارائه خدمت 

و گره گشایي از امور هم میهنان 
عزیز بپردازد.

به گزارش روابط عمومی 
بانک مهر ایران، با توجه به 

خط مشی مشخص این بانک 
که بر پایه فرهنگ اصیل و 

اسالمي قرض الحسنه بنا نهاده 
شده، امکان ارائه خدماتي از 
قبیل سپرده سرمایه گذاري به 
مشتریان بانک وجود ندارد. 

اما این مسئله نه تنها بانک مهر 
ایران را از میدان رقابت با سایر 

بانک ها بیرون نرانده، بلکه 
اتخاذ رویه هایي دقیق توسط 

مدیران این بانک، سبب پیش 
افتادن روند افزایش منابع بانک 

قرض الحسنه مهر ایران نسبت 
به رشد نقدینگي کشور در 

سال هاي اخیر شده است.
حجم منابع بانک 

قرض الحسنه مهر ایران در سال 

۱۳۹۵ حدود ۶۰ هزار و ۵۷۸ 
میلیارد ریال بوده که این میزان 

در سال ۱۳۹۶ به  ۱۱۰ هزار 
میلیارد ریال رسیده و رشد قابل 

توجه ۸۲ درصدي را تجربه 
کرده است. رشد منابع بانک 

مهر ایران در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه 
داشت؛ به طوری که در این سال 

میزان منابع بانک به رقم ۱۷۰ 
هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال رسید 

که به نسبت سال پیش از آن ۵۵ 
درصد رشد را نشان مي دهد.

در سال ۱۳۹۸ با توجه 
به تمام مسائل و مشکالت 

اقتصادی حاکم بر کشور که 
مردم را به سمت حفظ ارزش 

دارایی های خود از طریق 
گوناگون  سرمایه گذاري هاي 
سوق مي داد، بانک مهر ایران 

توانست با سیاست گذاري هاي 
دقیق و شرایط سنجي اوضاع 

اقتصادي جامعه، در جهت حفظ 
روند رو به رشد جذب منابع قدم 

بردارد و با ثبت رقم ۲۹۷ هزار 
و ۷۳۲ میلیارد ریالی منابع، رشد 

تقریباً ۷۵ درصد را در این حوزه 

رقم بزند.
رشد پایدار منابع بانک مهر 
ایران در حالی رقم خورده، که 

براساس گزارش های آماري 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران، رشد نقدینگي در طي 
سال هاي ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 

به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ 
درصد بوده است.

گفتنی است، این روند رشد 
نقدینگی در کشور در سال 

۱۳۹۸ سرعت رشد بیشتري به 
خود گرفت؛ به طوري که در 

اسفند ماه سال ۱۳۹۸ حجم 
نقدینگي به میزان ۲۴۷۰ هزار 

میلیارد تومان رسید که در 
مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود 

۳۱.۳ درصد افزایش داشته 
است. در حالي که در همین 
سال، میزان رشد منابع بانک 

قرض الحسنه مهر ایران ۷۵ 
درصد بوده است. این موارد 

نشان دهنده روند رو به رشد منابع 
بانک مهر ایران و افزایش سهم 

این بانک از بازار پول کشور 
است.

سالروز  ماه شصتمین  مرداد   ۲۷
است.  کارگران  رفاه  بانک  تأسیس 

نیازمندی  رفع  با هدف  بانک  این 
کارگری  قشر  اعتباری  و  مالی  های 
۲۷ مرداد ماه سال  ایران، در تاریخ 
از  به ثبت رسید و  ۱۳۳۹ تشکیل و 

با   ۱۳۴۰ ماه سال  ششم فروردین 
و  تهران  در  مرکزی  شعبه  افتتاح 
کرد.  کار  به  آغاز  اصفهان  شعبه 

بدو  از همان  رفاه کارگران  بانک 
و  رفاه  تأمین  به  تأسیس، کمک 
رفع  برای  تسهیالت الزم  ایجاد 

در  را  کارگر  طبقه  های  نیازمندی 
قرار داد. دستور کار 

بانک  عمومی  روابط  به گزارش 
از سایت  نقل  به  رفاه کارگران 

تفکر  این  تابناک،  تحلیلی  خبری 
موتور  همچنین  و  هدف  عنوان  به 

به حرکت درآوردن  برای  محرکه 
تشکیالتی،  سیستم  کردن  پویا  و 

رفاه  بانک  راه  نقشه  ایجاد  و  فکری 
تأسیس  اوایل  بوده و هست. در 
پایه  های  فعالیت  بیشتر،  بانک، 
توجه  با  مرور  به  اما  بود  مدنظر 

با  بانک هر روز  به هدف اصلی 
تحقیقات  بر  تکیه  جدید،  دیدی 

مشتریان  از  نظرخواهی  همچنین  و 
این خدمات  تعداد  و  کیفیت  بر 

این اهداف،  از  افزوده شد. یکی 

جامعه  راکد  های  سرمایه  جذب 
به سرمایه های در  آنان  تبدیل  و 

عمرانی  های  پروژه  صنعت،  گردش 
به ویژه در بخش  ارائه تسهیالت  و 

و  نفتی  غیر  کاالهای  صادرات 
کشاورزی،  و  صنعتی  تولیدات 

تا  است  کشور  صادرکنندگان  به 
شکوفایی  به  بتواند  زمینه  این  در 

و  کند  کشور کمک  اقتصاد 
گام  اشتغال  ایجاد  مسیر  در  همچنین 

بردارد.
به   ۱۳۹۹ نامگذاری سال  از  پس 

بانک  تولید”،  سال”جهش  عنوان 
برآمد  ریزی درصدد  برنامه  با  رفاه 

اشتغال  ایجاد  را در  تا نقش خود 
منظور  همین  به  کند.  ایفا  کشور 

انجام  چشمگیری  و  مهم  اقدامات 
مهم ترین  از جمله  است که  داده 

میلیارد   ۵۰۰۰ اختصاص  آن 
پرداخت  برای  تسهیالت  ریال 

و  کوچک  تولیدی  بنگاه های  به 
برای  این  بر  متوسط است. عالوه 
که  مشکل دار  تولیدی  واحدهای 

و  پرسنل  حقوق  نمی توانستند 
 ۳۰۰۰ پرداخت کنند،  را  کارگران 

تأمین  همچنین  و  ریال  میلیارد 
واحدهای  در گردش  سرمایه 

 ۱۸ تبصره  مشمول  که  تولیدی 
می شوند   ۱۳۹۹ سال  بودجه  قانون 

ریال  میلیارد    ۳۰۰۰ میزان  به  نیز 
شد. گرفته  نظر  در  تسهیالت 

“رفاه  طرح  بانک  این  همچنین 
به مستمری  تا  اجرا کرد  را  کاال” 

اجتماعی  تامین  سازمان  بگیران 
حقوق  که  حقیقی  افراد  تمامی  و 

بانک رفاه دریافت می  از  خود را 
تومان  میلیون   ۵۰ سقف  تا  کنند 

از یک  که  کند؛  پرداخت  تسهیالت 
از  و  داخلی  کنندگان  تولید  به  سو 
تسهیالت  پرداخت  با  دیگر  سوی 

بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  به 
کمک  اجتماعی  تأمین  سازمان 

کرد.
به  بانک رفاه  این،  بر  عالوه 

و  زایی  اشتغال  کارآفرینی،  منظور 
برای  ویژه  به  خانگی  مشاغل  ایجاد 
از مدد  زنان سرپرست خانواده که 

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  جویان 
مبلغ  هستند،  بهزیستی  سازمان  و 

نظر  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۲۰۰
است. گرفته 

به  مختصر  و  کوتاه  نگاهی  با 
رفاه  بانک  برنامه ها و طرح های 

نظر می رسد که  به  تولید،  در حوزه 
و  قبول  قابل  کارنامه ای  بانک  این 
است.  ارائه کرده  از خود  شایسته 

بانک  تولید،  بر حوزه  اگرچه عالوه 
ها همچون  رفاه در سایر حوزه 

اجتماعی،  های  مسئولیت  سالمت، 
جوانان  به  تسهیالت  پرداخت 

رسانی  مشغول خدمت  نیز   ... و 
بررسی  که  است  به شهروندان 
این حوزه ها  عملکرد آن در 

طلبد  می  دیگری  مجال  و  فرصت 
پرداخته شود. به آن  که 

میلیارد   ۲۵۰ از  بیش  روزانه  پرداخت 
ایران  ملی  بانک  ازدواج  تسهیالت  ریال 
بانک طی چهار  این  اعتباری  تقویم  در 

است. ثبت شده  امسال  نخست  ماه 
بانک  عمومی  روابط  به گزارش 

حمایت  همواره  بانک  این  ایران،  ملی 
از جوانان و گره گشایی از ازدواج این 

از جامعه را در دستور کار خود  قشر 
دارد و از این رو از ابتدای سال تا پایان 

۲۸۹ فقره از  ۵۹ هزار و  بالغ بر  تیرماه 
 ۱۰ این تسهیالت را به ارزش ۳۱ هزار و 

تخصیص  ریال  میلیون   ۸۴۰ و  میلیارد 
داده است.

از  یکی  ایران همواره  ملی  بانک 
تسهیالت  ارایه  در  پیشتاز  های  بانک 

و  این سنت حسنه  تسهیل  برای  ازدواج 

بیش  آمارها  اساس  بر  و  بوده  پسندیده 
الحسنه  قرض  تسهیالت  درصد   ۷۰ از 

بانک  این  توسط  بانکی  نظام  در  ازدواج 
می شود. پرداخت 

 ۲۳۹ بانک طی یک سال گذشته  این 
به  ازدواج  ۲۳ فقره تسهیالت  هزار و 

ارزش  که  است  پرداخت کرده  متقاضیان 
 ۵۰ ۷۵ هزار و  بر  بالغ  این تسهیالت  ریالی 

است. ریال  میلیون   ۱۳۴ و  میلیارد 
ایران حدود  نیز بانک ملی   ۹۷ در سال 
ازدواج  الحسنه  ۲۶۵ هزار فقره وام قرض 

۴۹۲ میلیارد  ۴۱ هزار و  به ارزش ریالی 
پرداخت کرده است. میلیون ریال   ۷۶۸ و 

برای  ازدواج  الحسنه  وام قرض  سقف 
میلیون ریال   ۵۰۰ به  از زوجین  هر یک 

 ۸۴ بازپرداخت آن  یافته که دوره  افزایش 

نرخ چهار درصد کارمزد است. با  ماه 
مرتبه  یک  متقاضیان صرفا  از  یک  هر 
کنند  دریافت  را  تسهیالت  این  توانند  می 
از یکم  بعد  آنها  تاریخ عقد  افرادی که  و 

۱۳۹۶ بوده و تاکنون وام  فروردین ماه 
اولویت  اند، در  ازدواج دریافت نکرده 

دارند. قرار  نخست 
الزم به ذکر است، این بانک وام 
ابالغی  دستورالعمل  مطابق  را  ازدواج 

داخلی خود  مصوبات  و  مرکزی  بانک 
در  سفته  و  معتبر  اخذ یک ضامن  با  تنها 

مشتریان  و  کند  می  پرداخت  شعب  تمامی 
هر  مشاهده  در صورت  توانند  می  ارجمند 

سامانه  از طریق  را  موارد  تخلف،  گونه 
در  ایران  ملی  بانک  به شکایات  رسیدگی 

کنند. پیگیری  بانک  این  اصلی  سایت 

با  اسکان کشور  و  امالک  ملی  سامانه 
حضور وزیر راه و شهرسازی، اجرایی و 

در  خالی  خانه های  لیست  اولین  اعالم شد، 
ارائه  مالیاتی  امور  سازمان  به  شهریورماه 

می شود. 
مسکن- بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 

از وزارت راه و شهرسازی،  نقل  به  هیبنا 
اسکان کشور روز  و  امالک  ملی  سامانه 

با حضور  مراسمی  در  مردادماه   ۲۸ سه شنبه 
شد. اجرایی  اسالمی  محمد 

و  مسکن  معاون  محمودزاده،  محمود 
بخشی  راه و شهرسازی در  ساختمان وزارت 
امالک و  اینکه، سامانه  بیان  با  مراسم  این  از 
و  رونمایی  سال گذشته  بهمن ماه  در  اسکان 
ماه های  بهره برداری شد، گفت: طی  آماده 

از  را  جامعی  اطالعات  توانستیم  گذشته 
دستگاه های  برخی  و  مالیاتی  امور  سازمان 

کنیم. دریافت  دیگر 
سامانه که  اطالعات  براساس  افزود:  وی 

امروز گردآوری و پاالیش شده، بیش  تا 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی  میلیون و   ۱۳ از 

این  که  است  شده  شناسنامه دار  و  شناسایی 
از واحدهای مسکونی  ۴۵ درصد  تا   ۴۰ تعداد 

می شود. شامل  را  کشور 
از ارسال  معاون وزیر راه و شهرسازی 

واحد  و چند  دارای دو  مالکان  به  پیامک هایی 
امروز خبر داد و گفت: یک  از  مسکونی 

۱۰ روز  پیامک، ظرف  ۵۰۰ هزار  میلیون و 
فرستاده خواهد  مالکان  از  دسته  این  به  آینده 

با  تا  افراد فرصت خواهند داشت  این  شد و 
اسکان، وضعیت  و  امالک  به سامانه  ورود 

در  یا  و  براینکه خالی  مبنی  واحد خود  فعلی 
اجاره است را مشخص و مستندات الزم را 

کنند. بارگذاری 
خانه های  لیست  اولین  گفت:  وی 

سازمان  به  در شهریورماه  اقدام  برای  خالی 
موضوع  این  می شود.  تحویل  مالیاتی  امور 

برای  کافی  اطالعات  نبود  و  کمبود  علی رغم 

اتفاق  و  انجام شد  در کشور  بار  نخستین 
مزایا،  سایر  کنار  در  است که  بزرگی  بسیار 
وزارت راه و شهرسازی را قادر می سازد تا 

بازار  به  مسکونی  واحدهای  عرضه  افزایش  با 
این  بر  مثبتی  تاثیر  فروش،  و  اجاره و خرید 

بگذارد. بخش 
هنگامی  از  کرد:  خاطرنشان  محمودزاده 

بر طبق  راه اندازی شده است و  که سامانه 
 ۳۰ افزایش  شاهد  مسکن،  معامالت  آمار 

بازار  به  مسکونی  واحدهای  عرضه  درصدی 
جو  بودن  موفقیت آمیز  از  حکایت  که  هستیم 

امروز  از  بوده است.  از سامانه  روانی رونمایی 
و  می شود  اجرایی  به  طور رسمی  سامانه  نیز 

داد. انجام خواهد  را  شناسایی های الزم 
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رئیس مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس البرز گفت: در جاده چالوس در زمان هایی که مسیر یک طرفه می شود خدمات رسانی خودروهای امدادی با مشکالت زیادی مواجه است.مهرداد بابایی با اشاره به میانگین کشوری مدت زمان حضور اورژانس 
در حوادث اظهار کرد: میانگین مدت زمان رسیدن اورژانس در جاده ها ۱۵ دقیقه و در کالنشهرها ۱۲ دقیقه است که این آمار در جاده های البرز ۱۷ دقیقه و در مسیرهای شهری ۱۵ دقیقه است.وی ادامه داد: این اختالف زمان صرفا به خاطر محدودیت  امکانات و 

کمبود پایگاه ها و تجهیزات اورژانس البرز که شامل آمبوالنس، موتور آمبوالنس و ... نیست بلکه بخشی از آن به نبودن خط الین ویژه تردد خودروهای امدادی، وضعیت بد جاده ها و مسیرهای درون شهری و سایر عوامل محیطی مربوط می شود.وی توضیح داد: 
مهمترین مسیر ترددی البرز که اتوبان تهران- کرج- قزوین است علیرغم تاکیدات فراوان به الین اضطراری مجهز نیست و در جاده چالوس هم در زمان هایی که مسیر یک طرفه می شود خدمات رسانی خودروهای امدادی با مشکالت زیادی مواجه است.وی با 

اشاره به تعداد تماس هایی که روزانه با اورژانس البرز گرفته می شود، ادامه داد: قبل از کرونا روزانه حدودا ۱۵۰۰ تماس با ۱۱۵ البرز گرفته می شد ولی با شیوع این ویروس گاهی تعداد تماس ها به ۴۵۰۰ مورد هم رسیده است.این مسئول با بیان اینکه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تماس هایی که با اورژانس گرفته می شود مزاحمت بوده یا ضروری نیست، گفت: زمانی که برخی برای تماس غیر ضروری یا مزاحمت با ۱۱۵ برقرار می کنند وقتی است که ممکن است برای نجات جان یک انسان تلف شود.

جای خالی الین اضطراری در آزادراه کرج-تهران

آیا میدان نقش جهان در خطر 
حذف از فهرست جهانی

 یونسکو قرار دارد؟ 

نگران پاییز هستیم/خیز سوم کرونا 
می تواند خطرناکتر باشد

آخرین وضعیت ساخت مسکن
 روستاییان رانش دیده کالپوش

هیچکس حق ندارد به کرامت مددجویان
 زندانها آسیب وارد کند

ایران زمین5

دست شهرداری و میراث فرهنگی بسته است

گزارش

ساخت مسکن برای دهک های پایین جامعه/

ماجرای ساخت   سال هاست که 
بافت  غیر مجاز در حریم  و ساز های 

از  یکی  به  نصف جهان،  تاریخی 
شهر  کالن  این  چالش های  مهم ترین 

امر  این  تا جایی که  تبدیل شده، 
مانند  تاریخی  آثار  مهم ترین  از  برخی 
از  تا پای حذف  میدان نقش جهان را 

هم  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست 
است. برده  پیش 

یک روز ساخت و ساز های قطار 
های  پل های  جان  نیمه  پیکر  شهری، 

به لرزه در می آورد و تبر  تاریخی را 
کهنسال  درختان  به جان  را  تیزش 

چهارباغ می اندازد و یک روز غول 
نام  به  بی شاخ و دم مجتمعی تجاری 

تهدید  را  جهان  نقش  میدان  نما،  جهان 
یونسکو  جهانی  میراث  از  به حذف 

کند. می 
و  مظلوم  میدان  مشکالت  البته 

مجتمعی،  به  فقط  جهان  نقش  زیبای 
بلکه  نمی شود،  ختم  نما  جهان  چون 
با  از گاهی یک ساختمان جدید  هر 
علم  قد  برابرش  در  مجاز  غیر  ارتفاع 
این  پرنفوذ  مالکان  البته  که  می کند 

توانسته  الحیل  لطایف  با  ساختمان ها 
ارتفاع  با  را  بنا  اند مجوز ساخت 

مراجع  و  سازمان ها  از  دلخواهشان 
بگیرند. قانونی 

بافت  ساخت و ساز در حریم 
ضوابط  جهان  نقش  میدان  تاریخی 

دارد خاصی 
فرهنگی  میراث  کارشناس  امیری 

استان  و گردشگری  دستی  ، صنایع 
ساخت  قانون  طبق  اصفهان  گفت: 

به  تاریخی که  ابنیه  و ساز در حریم 
رسیده  یونسکو  سازمان  جهانی  ثبت 
اند دارای ضوابط و شرایط خاصی 

این  است که در صورت رعایت نشدن 
تاریخی  اثر  یونسکو،  سازمان  قوانین، 

ثبت شده  از فهرست آثار  را  نظر  مورد 
می کند. خارج 

ادامه داد: هر گونه ساخت ساز  او 
اطراف میدان  جدید در محدوده و 

ارتفاعی  قوانین،  طبق  باید  جهان  نقش 
باشد و  نیم داشته  و  متر   ۵ تا  حداکثر 

دلیل تحت  به  ارتفاع  این  از  تجاوز 
میدان  این  دید  منظره  دادن  قرار  شعاع 

غیر  تاریخی،  بافت  رفتن  از دست  و 
می باشد. قانونی 

صنایع   ، فرهنگی  میراث  کارشناس 
اصفهان  استان  گردشگری  و  دستی 

قدیمی  ساختمان های  حتی  گفت: 
نقش جهان  میدان  محدوده  که حول 

دارند،  متر   ۵ از  بیش  ارتفاعی  و  هستند 
باید  بازسازی  و  در صورت تخریب 

متر  پنج  همان  به  را  ارتفاع  قانون  طبق 
ساختمان  نمونه  عنوان  به  دهند.  کاهش 

متر   ۵ از  بیش  ارتفاع  با  مخابرات که 
در این محدوده قرار دارد، در صورت 

قوانین  طبق  باید  بازسازی  و  تخریب 
نماید. ساخت  به  اقدام  موجود 

 ۹ بنای  مجوز ساخت  که  مجتمعی   
را دریافت کرده است متری 

 
داد: موضوع ساخت  ادامه  امیری 

تاریخی  بافت  حریم  در  ساختمان 

به  نظر که  مورد  نقش جهان  میدان 
است،  تجاری  مجتمعی  زیاد  احتمال 

مالک  برمی گردد.   ۹۲ به سال  تقریبا 
تالش  در  سالی  ساختمان چند  این 
متقاعد کردن شهرداری  با  که  بود 
به  اقدام  فرهنگی  میراث  سازمان  و 

به  موفق  متری کند که   ۹ بنای  ساخت 
بود. نشده  این کار 

میراث  سازمان  کارشناس 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

داد: در  ادامه  استان اصفهان 
دیوان  سازمان  به  مالک  این  نهایت 
عدالت اداری شکایت کرده و در 
هرگونه  درحالی که  تعجب  کمال 

میدان  حریم  در  ساخت وساز 
پنج  ارتفاع  تا  تنها  اصفهان  نقش جهان 

توانسته حکم  است،  مجاز  متری  نیم  و 
از  متر را   ۹ ارتفاع  به  ساخت وساز 

اداری دریافت کند و  دیوان عدالت 
به  موظف  شهرداری  و  فرهنگی  میراث 

هستند. رای  از  تمکین 
دیگر  مهم  نکته  داد:  ادامه  امیری 

میراث  و  شهرداری  که  اینجاست 
از  استنکاف  صورت  در  فرهنگی 

بیکار  ساده تر  عبارت  به  یا  معلق  رای 
می شوند.

یونسکو  سازمان   
دیوان  پروانه ساخت  طبق حکم 

اداری صادر شده است عدالت 
منطقه  شهردار  کارگر    حسین 
شهرداری  هرچند  گفت:  اصفهان   ۳

مجوز ساخت و ساز را صادر می کند، 
برای ساخت  عنوان  به هیچ  ما  ولی 
که  نکردیم  مجوز صادر  ملک  این 

دیوان  به  با شکایت  مالک  نهایت  در 
ساخت  مجوز  توانست  اداری  عدالت 

کند. دریافت  را 
به ساخت  بار  ادامه داد: چندین  او 

هربار  اما  اعتراض کردیم،  ملک  این 
ما رد شد و طبق دستور  اعتراض 

ملزم  اداری شهرداری  دیوان عدالت 
پروانه ساخت شد. به صدور  به 

ادامه  اصفهان   ۳ منطقه  شهردار 
بار  به صورت حضوری سه  داد: حتی 
پیدا  ادااری حضور  در دیوان عدالت 
این  کردم و توضیحات کافی را در 

نقش جهان  میدان  باره و خطر حذف 
عنوان  یونسکو  جهانی  فهرست  از 

نفع مالک صادر شد  به  اما رای  کردم، 
اجرای حکم شدیم. به  ما مکلف  و 

بیان کرد: در حکم صادر  کارگر 

اداری آمده  شده توسط دیوان عدالت 
است ظرف  که شهرداری موظف 

به اجرای کامل  ۱۵ روز نسبت  مدت 
است  پروانه  مفاد که همان صدور 

انفصال کسی که  و حکم  اقدام کند 
نکند صادر  اجرا  را  دستور دیوان 

است. شده 
تاریخی  بناهای   

ماجرای ساخت  به  دادستان  ورود 
و ساز و توقف موقت  

عمومی  دادستان  اصفهانی  علی 
باره گفت:  این  انقالب اصفهان در  و 

این ملک  از محل  بازدیدی که  در 
ارتفاع  که  می کرد  ادعا  مالک  داشتیم، 

متر  بوده )سه  متر   ۱۱ قبال  این ملک 
از  که  طبق شکایتی  و  زیرزمین( 

شهرداری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
بر اساس  اداری  کرده، دیوان عدالت 

ارتفاع  که  داده  رای  قبلی  مکتسبه  حق 
باشد. متر   ۹ تا  ساخت و ساز می تواند 

به  با توجه  اما  تاکید کرد:  او 
فهرست  در  جهان  نقش  میدان  اینکه 

منظر  نباید  و  شده  ثبت  یونسکو  جهانی 
مخدوش  تاریخی  اثر  این  تاریخی 

این  ادر  ارتفاع ساختمان های  و  شود 
دستور  باشد،  متر   ۵ نهایتا  باید  محدوده 
به طور موقت  را  بنا  این  توقف ساخت 

مجدد  بررسی های  تا  کردیم  صادر 
شود. انجام 

گونه  هر  فعال  افزود:  اصفهانی 
این ملک غیر  ساخت و ساز در 

باید رای دیوان را  قانونی است و 
و  مدارک  با  و  کنیم  پیگیری  مجددا 

تا  کنیم  این جریان ورود  در  مستندات 
رای جدید صادر شود.در صورتی که 

با رای دستگاه قضایی  مورد هم  این 
بازدید  به  نیازی  حل و فصل شود، 

بود. نخواهد  یونسکو  کارشناسان 
این سوال مطرح  پایان  اما در 

این چنینی  موارد  می شود که چرا در 
میان دستگاه ها و  ، وحدت رویه 

وجود  قضایی  و  دولتی  سازمان های 
قانون  طبق  که  اینست  نه  مگر  ندارد؟ 
۵ متر در حریم  ساخت و ساز باالی 
است،  غیرقانونی  جهان  نقش  میدان 

قانون مجوز  به حکم کدام  پس 
پرنفوذی  مالکان  برای  ساز  و  ساخت 
سازمان های  حتی  که  می شود  صادر 

نیستند؟ جلودارشان  هم  دولتی  بزرگ 
محمدی سولماز  از  گزارش 

رییس کل دادگستری استان کرمان بر پیگیری جدی سیاست کاهش 
جمعیت کیفری زندانها و بازداشتگاه موقت این استان تاکید کرد و گفت: 
باید شرافت، عزت و کرامت زندانیان همواره مورد توجه قرار گیرد زیرا 

زندانی قبل از زندانی بودن، انسان است و از ذات مقدس و کرامت 
خدادادی برخوردار است و هیچکس حق ندارد به آن آسیب وارد کند 

مگر آنکه عکس العمل رفتار خود وی باشد.“یداهلل موحد” در دیدار 
مدیر جدید بازداشتگاه موقت کرمان با بیان این مطلب که اعمال هرگونه 

مجازات، عوارض قطعی رفتار شخص است و جز آن همه انسان ها 
مکلف هستند کرامت یکدیگر را رعایت کنند، عنوان کرد: در اجرای 

احکام و مجازات ها نیز باید کرامت فرد را حفظ کرد.وی با اشاره به این 
مطلب که آموزه های دینی و وظایف قانونی ما تاکید دارد که کرامت 

انسانی افراد حفظ شود، اظهار کرد: هتک حرمت و کرامت افراد و زندانیان 
در هیچ شرایطی پذیرفته نیست مگر آنکه فرد به دلیل برهم زدن نظم و 

انضباط زندان و بازداشتگاه مستحق برخوردهای قانونی الزم باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: باید سعی شود 

که مددجویان بازداشتگاه موقت کرمان در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین 
تکلیف شوند و در این رابطه می توان از ظرفیت های قضائی و نهادهای 

خیریه  استفاده کرده و آمار مددجویان را به صورت روزانه کاهش داد 
تا به آمار منطقی و قابل قبولی برسد.موحد اظهار کرد: مجموعه هایی از 

جمله ستاد دیه با همکاری خیران همواره برای آزادی زندانیان تالش 
دارند اما باید توجه داشت که منابع این مجموعه ها محدود است و باید 
با جلب رضایت شکات، جلب همکاری مددجویان در پرداخت بدهی 

های خود، ارائه تسهیالت بانکی به مددجویان و ... کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها را کاهش داد.وی با بیان این مطلب که استان کرمان رتبه 
اول را در زمینه آزادی زندانیان براساس صلح و سازش را داشته است، 

گفت: موفقیت بازداشتگاه موقت زندان کرمان در کاهش جمعیت کیفری 
حاضر در این مکان مشخص می شود.نماینده عالی قوه قضاییه در استان 
کرمان تصریح کرد: باید تالش شود که در حوزه فرهنگی آموزش نیکی 

ها و خوبی ها و آشنایی مددجویان بازداشتگاه موقت با  ارزشها به نحوی 
دنبال شود که بازگشت مجدد به زندان ها نداشته باشند.موحد، انجام کار 

فرهنگی و برقراری رابطه عاطفی با مددجویان زندانها به منظور افزایش 
اثرگذاری برنامه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: الزم است در حوزه 

فرهنگی و کمک به مددجویان زندان ها به ویژه بازداشتگاه موقت زندان 
تعهد اخالقی برای مددجویان ایجاد شود تا مجددا به زندان و بازداشتگاه 

برنگردند.وی با اشاره به این مطلب که باید براساس سیاست های قوه 
قضائیه با همکاری قضات و استفاده از همراهی و کمک خیران جمعیت 

کیفری زندان ها را کاهش داد، گفت: نباید حس مسئولیت را در بین 
مددجویان زندان ها از بین برد بلکه باید به نحوی اقدام و برنامه ریزی 

کنیم که مددجویان زندان ها پس از آزادی، در برابر مشکالت خانواده و 
جامعه خود مسئولیت پذیرتر شوند.رییس کل دادگستری استان کرمان با 
بیان این مطلب که اقدامات بی نظیری برای کمک به آزادی زندانیان آغاز 
و انجام شده است، گفت: برای نخستین بار شرکت های بزرگ اقتصادی 

در چند سال اخیر وارد عرصه آزادی زندانیان شده اند که کار ارزشمند 
و ظرفیت بزرگی است و باید از این فرصت ها و ظرفیت ها به شکلی 

استفاده شود که زمینه سوء استفاده سایر افراد را فراهم نشود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تاکید 
بر اینکه کرونا  در حال حاضر جز رعایت مسائل 
بهداشتی درمان خاصی ندارد، گفت: زنگ خطر 

مهم در پاییز را باید جدی بگیریم و در خصوص خیز 
بعدی بیماری در فصل پاییز نگرانی داریم.

دکتر “علی اسماعیلی ندیمی” پیش از ظهر امروز 
۲۹ مرداد ماه در نشست خبری به اقدامات هفت ساله 
دانشگاه اشاره و اظهار کرد: ۱۰ مرکز جامع خدمات 

سالمت، دو پایگاه و سه خانه بهداشت، ۱۲ پروژه 
در قبال تفاهم نامه اجرایی شده و در همه خدمات 

ارائه شده رضایتمندی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه از مهر ۹۲ تا پایان سال ۹۲، 

دو هزار و ۵۰۰ متر بنا افتتاح کردیم، افزود: در حدود 
۲۱ هزار متر مربع پروژه طی سال ۹۳ تا کنون انجام 

شد و امسال نیز پروژه هایی داریم که در هفته دولت 
افتتاح می شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
خاطرنشان کرد: در مجموع در هفت سال گذشته 

۴۵ هزار متر مربع پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی 
اجرا شده است که ۳ هزار و ۱۰۰ متر مربع در هفته 

دولت امسال به بهره برداری می رسد.
اسماعیلی ندیمی با اشاره به اینکه از نظر جذب 

اعتبارات دولتی عملکرد دانشگاه بی نظیر بوده به 
خریداری بیش از ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی 

از سال ۹۵ تا کنون اشاره کرد و افزود: در حوزه 
آموزش توسعه آموزش در مقاطع مختلف داشتیم که 
منجر به افزایش دانشجو شده، افزایش در چهار رشته 
تخصصی بالینی، اطفال، بیهوشی و رادیولوژی بوده و 

دانشجویان در حال تحصیل هستند.
وی ادامه داد: در طول این سال ها شبکه بهداشت 

و درمان انار متحول شده و بیمارستان ۴۵ تختخوابی 
این شهرستان فعال و مراکز بهداشتی درمانی انار فعال 

هستند و همه تخصص ها را در شهرستان انار می توانیم 
پوشش دهیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه 
به بحران کرونا اشاره و بیان کرد: اسفند و فروردین 

روزهای سختی پیش روی دانشگاه بود با افزایش 
سفرها و بازدیدها و میهمانی ها به تدریج بیماران 

زیاد شدند و از ۲۰ مرداد به ثبات نسبی رسیده ایم.
اسماعیلی ندیمی عنوان کرد: روند بستری بیماران 

کرونایی در رفسنجان رو به کاهش بوده اما به واسطه 
وجود بیماران بدحال، احتماال همچنان مرگ و میر 

داشته باشیم.این مقام مسئول با بیان اینکه از اول بحران 
تا اول خرداد ماه ۱۰ نفر از پرسنل ما به کرونا مبتال 

شدند، یادآور شد: از خرداد تا کنون ۱۴۰ نفر از 
پرسنل به دلیل پخش باالی ویروس و افزایش بیماران 

به کووید ۱۹ مبتال شدند.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان تصریح کرد: به فرض اینکه مردم رعایت 

کنند و از تجمعات دوری کنند، کارگران فصلی که 
وارد شهرستان می شونند ممکن است با خود آلودگی 

بیاورند اصرار ما بر این است که مردم محکم پای 
رعایت شیوه نامه ها بمانند امسال وضعیت استثنائی ست 

و عزاداری باید با رعایت ضوابط انجام شود.وی با 
اشاره به ایام محرم و سوگواری حضرت اباعبداهلل 

الحسین)ع(، خاطرنشان کرد: حتی اگر هیئتی، تمام 
شیوه نامه ها را رعایت کرد، افراد مسن، دیابتی ها، افراد 
چاق و پرخطر نباید در مراسم عزاداری حضور داشته 
باشند ممکن است جوانان ناقل باشند و به آنها سرایت 

کنند.اسماعیلی ندیمی با ذکر این مطلب که کادر 
بهداشت و درمان ۶ ماه درگیر این پروژه اند و توان 

هر انسانی حدی دارد، افزود: امیدواریم در شهریور 
و حداقل نیمه اول مهرماه تعداد بیماران را کم کنیم 

تا کادر بهداشت و درمان استراحت کنند و برای 
پیک آنفلوآنزا و شرایط بدتر در پاییز آماده شوند 

چراکه خیزش بعدی کرونا را حتما خواهیم داشت و 
همزمان با عفونت های فصلی وضعیت اسفناک شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عنوان کرد: 
از ۱۴ مرگ در خیز اول به ۵۸ مرگ در شهرستان 
رسیده ایم که این تعداد خیلی زیاد است که از اول 

خرداد تا کنون بوده، اگرچه افرادی که جان خود را 
از دست دادند اکثرا مسن بودند اما اینها ستون خانواده 
بودند.اسماعیلی ندیمی ادامه داد: در خیز دوم بیماری 

بسیاری از مرگ و میرها در افرادی بود که عامل 
خطر مهمی نداشتند، این اتفاق در پیک سوم می تواند 
خطرناک تر باشد، تغییر ژنتیکی مهمی که در ویروس 

صورت گرفته سرایت پذیری بین ۳ تا ۸ برابر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه 
در خیز دوم بیماری کمبود تخت و امکانات نداشتیم، 

گفت: اکنون آمادگی کامل داریم اما زنگ خطر 
جدی و مهم در پاییز را باید جدی بگیریم.وی از 

عدم انجام تعهدات از سوی برخی ادارات یاد کرد 
و افزود: این بیماری هست و تا زمانی که واکسن آن 
ساخته شود و ایمن شویم فاصله زیادی وجود دارد، 

بنابراین از نظر ما هیچ نوع تجمعی مجاز نیست و باید 
این موضوع رعایت شود.اسماعیلی ندیمی در ادامه 
به رفع مشکل بیمارستان بحران اشاره کرد و گفت: 

مرکز بحران بزودی آماده می شود و کلیه بیماران 
کرونایی به این مرکز منتقل خواهند شد.

وی تأکید کرد: هیچ راهی جزء رعایت نکات 
بهداشتی برای درمان کرونا وجود ندارد و هیچ کس 
در هیچ جای دنیا نمی تواند بفهمد در پاییز چه اتفاقی 

می افتد.

سمنان رئیس انجمن مسکن ساز کشور از 
هدفگذاری این انجمن برای ساخت مسکن برای 

دهک پایین جامعه خبر داد.
خاکپور در دیدار با با استاندار سمنان اظهار کرد:  

قرار است که ۲۰۰ هزار واحد برای دهک پایین 
جامعه ساخته شود که در همین راستا انجمن مسکن 

ساز موظف شده که شرایط خود را برای اجرای این 
طرح اعالم کند.

وی با بیان اینکه انجمن خیرین مسکن ساز از 
سال ۸۲ شروع به فعالیت کرده و اقدامات خوبی 
را در این سالها انجام داده به ساخت مسکن برای 

معلولین و محرومین اشاره کرد و افزود: تفاهمنامه 
همکاری بین ۵ وزارت خانه و سازمان کشوری منعقد 
شده که در این راستا برای خانواده هایی که دومعلول 

یا بیشتر داشته باشند مسکن ساخته و در اختیار آنها 
قرار دهد.

وی با بیان اینکه کار شناسایی افراد واجد شرایط 
در حوزه شهری و روستایی بر عهده این این پنج 

دستگاه است خاطرنشان کرد:  انجمن خیرین مسکن 
ساز با شناسایی اقشار آسیب پذیر با کمک خیرین 

اقدام به ساخت مسکن برای آنها می کند.
خاکپور ادامه داد: در حوزه شهری برای 

خانواده های دارای دو معلول از سوی بهزیستی 
، واحد زمین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد 

مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
تا سقف ۱۴۰ میلیون، تومان کمک بالعوض 

تخصیص داده می شود .رییس انجمن مسکن ساز 

کشور با اشاره به افزایش کمک های این دستگاه ها 
اضافه کرد: این مبلغ  پیش از این ۶۰ میلون تومان بود 

با تصویب در جلسه مدیران ارشد این پنج دستگاه، 
افزایش یافت .

وی همچنین گفت: در بحث مسکن روستایی 
تاکنون  مبلغ ۳۶ میلیون تومان به هر واحد مسونی 

کمک بالعوض اختصاص یافته است .  فالح 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان 

نیز با اشاره به طرح ساخت واحدهای مسکونی برای 
روستاییان رانش دیده حسین آباد کالپوش گفت: در 

بحث تکمیل واحدهای مسکونی روستای رانش دیده 
در بخش کالپوش عالوه بر توزیع سیمان رایگان، با 

عقد تفاهم نامه با بانک مهر ایران از اعتبارات داخلی  
۱۵ میلیون تسهیالت ۵ درصد تامین و ۱۰ میلیون 

دیگر نیز به حادثه دیدگان پرداخت شد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با 
بیان اینکه انجمن خیرین مسکن ساز در روستاهای 

استان اقدامات مطلوبی  را به انجام رسانده است  ادامه 
داد: در بخش کالپوش ۱۰ واحد ۶۰ متری که تحت 
نظر کمیته امداد و بهزیستی بود توسط انجمن خرین 

مسکن ساز  تکمیل شد .
وی افزود:  انجمن خیرین مسکن ساز تاکنون در 
تکمیل  ۲۹ واحد در این منطقه همکاری و مشارکت 
داشته است که در مرحله نصب درب و پنجره است.

همچنین ۴۰ واحد نیز در مرحله اسکلت است. ضمن 
اینکه ساخت ۱۸ واحد مسکن نیز در دست بررسی 

است.همچنین مهندس هوشنگ، رییس انجمن 

خیرین مسکن ساز استان سمنان  نیز با اشاره به فعالیت 
های این انجمن در استان گفت: در شهرستان سمنان 

۱۰۵۳ واحد مسکن به جامعه هدف تحویل داده 
شده است که از این میزان ۵۲ واحد در شهرستان 
گرمسار، ۲۴۹ واحد در شهرستان مهدیشهر، ۱۴۰ 

واحد در شهرستان سرخه  ،۷۷ واحد در شهرستان 
سمنان ،۱۴۵ واحد در شهرستان دامغان و ۳۴۰ واحد 
در شهرستان شاهرود ساخته و تحویل گردیده است 

.وی با اشاره به اینکه مجموع کمک های نقدی و 
غیر نقدی و مصالح و .. در استان سمنان در سال 

۹۸،  مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون تومان 
بوده افزود: در استان سمنان تاکنون  ۲۰۰۰ متر مربع 

زمین  درشهرستان گرمسار ، ۱۱۰ متر مربع شهرستان 
مهدیشهر و ۷۵۰ متر مربع در شهرستان شاهرود  

توسط خیرین اهدا شده است .   وی ادامه داد: در 

بخش روستایی تاکنون ۳۹ واحد مسکن و در بخش 
شهری  ۱۹ واحد  به خانواده های دارای دو معلول 

واگذار شده است .هوشنگ افزود: تعداد ۴۸ پروژه 
درشهرستان گرمسار و ۵ واحد روستایی در شهرستان 

شاهرود در دست اجراست . ضمن اینکه مجموعه 
۱۶۴ واحد مسکن در  کل استان در دست برنامه 

ریزی داریم.وی با بیان اینکه دوقطعه زمین از سوی 
اداره کل راه و شهرسازی استان برای ساخت یک 

مجموعه ۱۲ واحدی شامل دو بلوک ۶ واحدی در 
شهرستان سمنان ارائه که عملیات ساخت آن از یک 

ماه آینده آغاز خواهد شد اضافه کرد: در صورت 
تامین زمین برای ساخت مسکن با همکاری خیرین ، 
بهزیستی و کمیته امداد و بنیاد مسکن، انجمن خیرین 
مسکن ساز استان آمادگی الزم را برای همکاری در 

این بخش وجود دارد.



سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۲۰ هزار و ۱۲۵ نفر رسید. دکتر سیماسادات الری گفت: از دیروز تا امروز ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۴۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۳۲ 

نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۵۰ هزار و ۲۷۹ نفر رسید.الری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۲۰ هزار و ۱۲۵ نفر رسید.وی گفت: خوشبختانه تا کنون ۳۰۲ هزار و ۵۲۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.بنابر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، ۳۸۶۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.وی ادامه داد: تا کنون دو میلیون و ۹۳۹ هزار و ۸۴۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

شمار قربانیان کرونا در کشور از 20هزار تن گذشت
6پنجشنبه - 30 مرداد 1399 شماره 1154 جامعه

" گشایش اقتصادی"  چگونه 
به یک چالش بزرگ تبدیل شد؟

نگرانی های خانواده ها از کیفیت آموزش مجازی به 
نوآموزان/کنترل کالس 40 نفره در فضای مجازی!

نیمی از ساختمان های تهران 
ایمنی الزم را در برابر

 حوادث ندارند
عضو سابق شورای شهر تهران از عدم آمادگی ساختمان های تهران در برابر مخاطرات طبیعی همچون 

حوادث و زلزله گفت و تاکید کرد نیمی از ساختمان های تهران ایمنی الزم را در برابر حوادث ندارند.
ابوالفضل قناعتی به تشریح حواشی آخرین آمار اعالم ساختمان های ناامن تهران پرداخت و گفت: بر اساس 

بررسی و ارزیابی های که انجام دادیم تنها در بخش بافت فرسوده تهران نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد تهران از 
وضعیت ایمنی خوبی برخوردار نیستند و این مساله نگران کننده است.

وی با بیان اینکه آمادگی خوبی در برابر زلزله در تهران نداریم، خاطرنشان کرد: این مساله نگران کننده ای 
است که باید برای آن برنامه ریزی جدی انجام شود چراکه اگر زلزله با ریشتر باال در تهران صورت بگیرد، عمال 

با مشکالت عدیده ای روبه رو می شویم تا جایی امکان خدمات رسانی به مردم زلزله زده را نیز نخواهیم داشت.
قناعتی با بیان اینکه آمار ساختمان های ناامن تهران از ۳۳ هزار عدد هم بیشتر است، تصریح کرد: متاسفانه 

زلزله در شهری مانند تهران با تلفات بسیاری روبه رو می شود که از اکنون باید برای مدیریت این بحران فکر 
اساسی و جدی انجام شود.

قناعتی با بیان اینکه مدیریت بحران آمادگی مقابله با بالیای طبیعی مانند طوفان، سیل و زلزله را ندارد، تاکید 
کرد: بدون شک با وقوع یک حادثه شهر مختل و شرایط بسیار بحرانی می شود.

وی با بیان اینکه قبل از زلزله باید به موضوع بافت فرسوده توجه ویژه ای شود، تصریح کرد: بحث بحران باید 
در بودجه قرار بگیرد تا اگر اتفاقی رخ داد بتوان آن را به خوبی مدیریت کرد.

این عضو سابق شورای شهر با اشاره به اظهارات یکی از اعضای شورا درباره ناامن نبودن ساختمان های تهران 
تاکید کرد: وضعیت ایمنی تهران در برابر زلزله اصال جالب نیست و نزدیک به نیمی از ساختمان های تهران از 

آمادگی خوبی در برابر مخاطرات طبیعی مانند زلزله برخوردار نیستند در نتیجه ضرورت دارد که به جای پاک 
کردن صورت مساله برای آن راهکار جدی بیندیشیم.

وی ادامه داد: بسیاری از ساختمان های تهران تغییر کاربری داده اند و ساختمان مسکونی که ظرفیت مشخصی 
داشته را تبدیل به یک واحد تجاری یا اداری کرده اند که عمال بر اساس دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی 

وضعیت مناسبی را ندارند.
قناعتی خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که در برخی سیستم اطفای حریق مجهز نیستند و این مساله 

خطرناکی است که باید به آن توجه جدی شود.
این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات اخیر رییس شورای شهر تهران درباره امن بودن 

ساختمان های تهران تصریح کرد: متاسفانه ۴۰ تا ۵۰ درصد ساختمان های تهران چه در بخش اداری و مسکونی 
عمر مفیدشان تمام شده است و متاسفانه در بسیاری از نقاط هم با تغییر کاربری ساختمان ها مواجه شده ایم که باید 

نسبت به ایمنی آنان اقدام شود.
وی ادامه داد: هر اتفاق یا حادثه ای در تهران می تواند خطر آفرین باشد و حادثه ای مانند کلینیک سینااطهر را 

رقم بزند که به خاطر نداشتن پله های فرار افراد مجبور از پنجره های ساختمان خودشان را به بیرون پرت کنند.
قناعتی در پایان تاکید کرد: وقوع زلزله در تهران قابل پیش بینی نیست و باید از اکنون برای این مساله فکری 
اساسی انجام شود چراکه در زمان وقوع حادثه دیگر زمانی برای بررسی این مساله و پیش بینی تمهیدات نخواهیم 

داشت.

ماجرای اختالف شدید مجلس با دولت بر سر طرح پیش فروش نفت

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در شرایطی شروع 
خواهد شد که کشور همچنان درگیر شیوع ویروس کرونا 
است. اما با توجه به تمهیدات وزیر آموزش و پرورش قرار 
است از ۱۵شهریور و با استفاده از ظرفیت شبکه آموزش و 

شبکه شاد مدرسه ها بازگشایی شود.
آموزش های آنالین در سال تحصیلی جدید در حالی 

آغاز می شود که سه میلیون ۲۰۰ دانش آموز محروم از 
آموزش های مجازی به دلیل نداشتن دستگاه های هوشمند 

از آموزش ها محروم مانده اند. هرچند سیستم آموزش 
کشور در اختیار این افراد شبکه آموزش یا بسته های 

آموزشی را قرار داده  است. هرچند این امکانات برای 
نوآموزانی که امسال قرار است به صورت اولیه تحت 
آموزش قرار بگیرند کافی نیست و این مقوله نگرانی 

بسیاری از والدین را به دنبال داشته است.

تغییر سبک آموزش در ایام کرونا
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت نیز درباره 

آموزش ها در ایام کرونا گفت: در این شرایط نمی توان 
آموزش را تعطیل کرد، باید مدارس در موعد مقرر 

بازگشایی شود. بلکه باید سبک زندگی را  تغییر داد و 
توصیه می شود آموزش و پرورش با فرض بر اینک تمامی 

شرایط قرمز است طراحی های را انجام دهند. هر استان 
متناسب با شرایط دانش آموزان آن منطقه تحت آموزش 

قرار می گیرند.
هدف مدرسه فقط یادگیری درس نیست

المیرا امسال به کالس اول می رود. مادرش درباره 
عدم ثبت نام فرزندش در مدرسه گفت: سال اول 

ابتدایی برای دانش آموز سرنوشت ساز است. شبکه 
آموزش و ابزارهای این چنینی برای آموزش نوآموزان 

مناسب نیست.
به گفته او بنده و پدرش حتی سال گذشته نیز او را 
به پیش دبستانی نفرستادیم. امسال هم تدرجیح می دهیم 

که به مدرسه نرود و در خانه برایش معلم گرفته تا 
تحصیل کند.

این مادر جوان با بیان اینکه در شرایط کرونایی 
امکان تحصیل وجود ندارد، افزود: مدرسه رفتن به 

شکل کالسیک صرفا روند تحصیل و علم آموزی را 
برای کودک به دنبال ندارد، بلکه مدرسه رفتن شرایطی 

ایجاد می کند کودکان با دیگر دانش آموزان تعامل 
برقرار کند. همچنین ارتباط با معلم را می آموزد و از 

خانواده جدا می شود، اما تحصیل از طریق شبکه شاد 
و تلویزیون هیچ یک از مهارت های اجتماعی را برای 

نوآموزان به دنبال ندارد.

آموزش های آنالین نیازمند بازنگری
مهدی، پدر مهدیس با بیان اینکه فرزندش را امسال 

در کالس اول ثبت نام کرده است، گفت: در تابستان 
گذشته اقدامات مناسب برای یادگیری او انجام شده 
است. هرچند در شرایط کنونی کیفیت آموزش تنزل 
پیدا کرده است. آموزش ها از راه دور نه تنها در ایران 

بلکه در دنیا به شکل آموزش مکمل مورد استفاده قرار 
می گیرد، اما این نوع آموزش برای نوآموزان نه تنها 

مناسب نیست، بلکه روند آموزش برایشان به شکل 

مناسب انجام نمی شود.
او درباره فرزند دیگرش که امسال کالس هفتم را 
گذرانده است، افزود: قبل از شیوع کرونا نه تنها فرزند 

بنده بلکه دیگر نوجوانان همسن و سال او چندان 
رغبتی به درس نداشتند و به دلیل شیوع کرونا رسما 

زنجیره علم آموزی او گسسته شده و دیگر عالقه ای 
به درس خواندن ندارد اما در عین حال تمایلی هم به 

آموزش های آنالین ندارد.

ناچار به پذیرش کرونا هستیم
هستی قرار است امسال به مدرسه برود. مادرش 
درباره خصوصیت های اخالقی فرزندش گفت: این 

کودک را مادرم تربیت کرده است. او دوستی ندارد و 
همیشه در گروه های بزرگتر از خودش بوده است.

این مادر جوان افزود: امیدوار بودم با مدرسه رفتن 
او هم روند جامعه پذیری را طی کند، اما در شرایط 

کنونی بعید می دانم اتفاقی بی افتد.
او تاکید کرد: قرار است در شهر تهران نوآموزان 
دو روز در هفته تحت آموزش قرار بگیرند و همین 

قضیه می تواند برای او مناسب باشد، چون مدرسه فقط 
یادگیری علم نیست، بلکه تربیت نیز مورد نظر است. 

در شرایط فعلی نمی توان کاری از پیش برد.

کالس اولی ها  و چالش آموزش های مجازی
نسرین محمد باقری، کارشناس آموزش و پرورش 
که در عین حال فرزندش امسال به کالس اول می رود 
در این خصوص گفت: در پیش دبستانی نوآموز تحت 
آموزش رسمی قرار نمی گیرند و کالس اول از جایگاه 

ویژه برخوردار است.
او افزود: بچه ها با گذراندن پیش دبستانی باز هم 

دوره مناسبی را طی نکرده اند، چون اغلب روزهای سال 
گذشته تعطیل بود. در این شرایط اولیاء دغدغه ی بسیار 

در خصوص کیفیت آموزش این نوآموزان دارند.
 این مادر گفت: نوآموز در سال اول باید به دهان 
معلم نگاه کرده و بخش کردن و صداکشی را بیاموزد 

اما در شرایط کالس های آنالین چگونه می تواند این 
آموزش ها را از طریق غیرحضوری انجام داد.

او تاکیدکرد: در این شرایط ارتباط عاطفی چندان 
بین بچه ها و معلم شکل نمی گیرد.  بسیاری از ارتباطات 

دانش آموزان به دلیل رابطه خوب با معلمشان است. 
ارتباط چشمی، عاطفی، قلبی بین دانش آموز و معلم 

در آموزش های حضور ایجاد می شد و همین قضیه در 
کیفیت آموزش موثر بود.

 باقری اظهار کرد: اینکه دانش آموز معلم را 
نبیند و فقط از طریق گوشی با او ارتباط داشته باشند، 

مستلزم فعالیت بیش از پیش معلم توانمند است و  باید 
مهارت های مناسب برای جذب دانش آموز را کسب 
کرده باشد تا در این شرایط معلم بتواند محبت کودک 

را جذب کند. درضمن معلم باید تولید محتوای مناسب 
داشته باشد تا دانش آموز بتواند درس را بیاموزد. برای 

مثال برخی از  دانش آموزان در قلم به دست گرفتن 
مشکل دارند در این شرایط معلم باید توانمند باشد تا 

بتواند به دانش آموز این مهارت را بیاموزد.
او با اشاره به این موضوع که در کالس اول ابتدایی 

هر چقدر تعداد دانش آموزان کمتر باشد به نسبت 
معلم می تواند خدمات رسانی بهتری داشته باشد 

گفت: چند سال است که  در کشور ما تراکم کالس 
ها باالی 40 نفر است. بسیاری از مادرها از اینکه معلم 

رسیدگی نمی کند شکایت داشتند. در آموزش های 
مجازی امسال معلم باید مهارت ارتباط مناسب با دانش 

آموز را بیاموزد و بتواند تولید محتوای خوبی داشته 
باشد. درضمن او باید بیاموزد که چگونه با یک گوشی 

می تواند با 40 دانش آموز ارتباط موثر داشته باشند؟

به گفته او ای کاش مسئوالن امر در جذب نیرو از 
اولویت های خود قرار دهند.

این معلم با بیان اینکه تهیه گوشی هوشمند نیز به 
دغدغه های خانواده ها افزوده شده است، تصریح کرد: 

در کنار دغدغه تامین گوشی هوشمند تهیه اینترنت 
نیز مساله ساز شده است. این در حالی است که در 

ابتدا قرار بود شبکه شاد به شکل رایگان در اختیار قرار 
بگیرد اما هم اکنون این چنین نیست.

سه سال نخست آموزش را دریابید
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش 
درباره کیفیت آموزشی کالس های آنالین در پایه های 
اول گفت: با توجه به شرایط امروز و کرونا باید به سه 

سال اول دوران تحصیل توجه کرد. اقدامات سیستم 
آموزش در سه سال نخست از اهمیت ویژه برخوردار 
است. در سه سال نخست آموزش بعد جامعه پذیری 

افراد تحت تاثیر قرار می گیرد. در کشور ما کودکان 
پرورش یافته آپارتمان هستند و بعد پرورشی با حضور 

در مدرسه تامین می شود.
به گفته او  سه ساله نخست تحصیلی از اهمیت 

ویژه برخوردار است. برای مثال در کشور فنالند تراکم 
آموزشی کاهش یافته است. باید این تراکم کالسی را 
کاهش داد تا بتوان پروتکل های بهداشتی را رعایت 

کرد.
نیک نژاد با بیان اینکه باید آموزش و پرورش برای 

پشتیبانی کردن از نوآموزان اقدام کنند، تاکید کرد: اگر 
این افراد در روند این مدل از آموزش آسیب ببینند تا 

آخر عمرشان تحت تاثیر قرار می گیرند.
این کارشناس آموزش و پرورش گفت: مدارس 

از تدارک پروتکل های بهداشتی عاجز هستند. در 
این شرایط باید بر کیفیت آموزش در پایه های 

نخست تمرکز کنند. این اقدامات می تواند در راستای 
آموزش های حضوری باشد یا تدارک ببینند تا مادران 

دانش آموزان نیز  تحت آموزش قرار بیند.

آموزش هایی پر چالش
مرضیه رجبی که معاون یکی از مدارس تهران 
است در این خصوص گفت:  آموزش های مجازی 

اگرچه در ابتدا، بسیار تازه و بدیع بنظر می آمد، اما مداوم 
و مستمر شدن این نوع از آموزش،رفته رفته،اثر خودش 

را به یکباره از دست داد ومنجر به نگرانی خانواده ها 
شد. وقتی از زوایای مختلف به این نوع آموزش نگاه 
می کنیم، متوجه می شویم که دانش آموزان بخصوص 
دانش آموزان ابتدایی در این مقوله با آسیب  بیشتری 

مواجه می شوند.
 او تاکید کرد: یادگیری دانش آموز در کنار هم و 

در یک محیط اجتماعی همسن و سال عمیق تر خواهد 
بود. زیرا بچه ها در تعامل با هم مطالب بهتری از هم 

یاد خواهند گرفت. به هم نگاه می کنند.دوست دارند 
از هم پیشی بگیرند.تشویق شوند.نگاه معلم  برایشان 

ارزشمند است.
رجبی افزود: این آموزش، نظارت مستمر و مجدانه 

خانواده را می طلبد که متاسفانه بیشترخانواده ها از این 
مسئولیت شانه خالی می کنند. خانواده ای که بچه را با 

گوشی تنها گذاشته و به دنبال کارهای روزمره خود می 
رود، مسلما دوست ندارد در کالس مجازی بنشیند و 
حوصله  خرج کند. برای مثال دانش آموز کالس اول، 

درک درستی از مفاهیم، روش تدریس و... ندارد.
او ادامه داد: بدون ارتباط و تعامل، اساسا امر 

یادگیری صورت نمی گیرد و اگر هم بگیرد، عمیق 
نخواهد بود.

این معاون مدرسه گفت: این نوع آموزش ها برای 
دروسی مثل قرآن و فارسی کاربرد بهتری دارد، اما برای 

یادگیری دروس مفهومی کم اثر خواهد بود. با توجه 
به اینکه، یادگیری عمیق وقتی بوجود می آید که دانش 

آموز چشم در چشم معلم بدوزد و حواس خود را 
متمرکز کند. در حالی که در آموزش مجازی،این حالت 

وجود ندارد.
جعفری افزود: این آموزش ها برای مدت کوتاه، 

اثر گذارتر خواهد بود. آموزش های مجازی برای 
بچه ها، یکنواخت شده و کم کم اثر خود را از دست 

خواهد داد.
او اظهار کرد: ارزشیابی در این آموزش، درست و 
قطعی نیست. در این نوع آموزش نه معلم ،نه خانواده 
و نه دانش آموز شناخت درستی از یادگیری نخواهند 
داشت و خود دانش آموز از امتحان و یادگیری،ارضاء 

نمی شود.
نمی توان تبعات منفی را در دوره ابتدایی کتمان کرد

قبل تر محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه 
عدالت آموزشی و آموزش عشایر و رابط آموزش و 

پرورش و تلویزیون با بیان اینکه نمی توان تبعات منفی 
کرونا را در دوره ابتدایی کتمان کرد، گفت: در کالس 
اول ابتدایی مشکالت متعدد وجود دارد. باید مطمئن 
شد تا فرد تمامی آموزش ها را فراگیرد. با این تفاسیر 
دیگر سیستم آموزش تعطیل نمی شود و مانند اسفند 

98 ساعات آموزش تلویزیون و شبکه شاد افزایش پیدا 
می کند. امید است این مقوله در راستای تداوم آموزش 

باشد.
سیفی تاکید کرد: یادآوری می کنم که کار تلویزیون 
آموزش به دانش  آموزان نیست، بلکه مکمل آموزش 

است.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش در پاسخ به 
نگرانی های والدین برای حضور دانش آموزان کالس 
اولی تاکید کرد: بی شک آموزش های آنالین بر کیفیت 
آموزش تاثیر گذار است. بنده دغدغه های خانواده ها را 
درک می کنم اما اطمینان می دهم که آموزش و پرورش 

تالش کرده تا روند آموزش به شکل مناسب برای 
فرد اتفاق بیافتد. هر چند این دیدگاه که دانش آموز 

را در مدرسه ثبت نام نکند اشتباه است. چه از طریق 
فضای مجازی و چه از طریق حضوری در کالس 

درس، بسته های خودآموز و دیگر روش ها باعث شده 
تا آموزش و پرورش تصمیم بگیرد تا دانش آموزان از 

آموزش های دور نباشد.

طرح فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت در روز های اخیر بحث های زیادی ایجاد 
کرده و مخالفان و موافقان زیادی دارد. مهمترین مخالف این طرح مجلس شورای اسالمی 

است. رییس مجلس تاکنون چند باری به صورت ضمنی مخالفت خود را با اجرای این طرح 
اعالم کرده است. روز گذشته نیز یکی از نمایندگان مدعی شد که قالیباف و ابراهیم رئیسی 
نامه ایی به رهبر انقالب نوشته اند و با اجرای طرح مخالفت کرده اند. ادعایی که به سرعت از 
سوی قوه قضائیه تکذیب شد. روز یکشنبه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و از مخالفان 

تندرو دولت در مجلس مدعی شد: »روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه ای به مقام معظم 
رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعالم 

کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خالف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح 
شده است.«بنا به ادعای این نماینده دولت، قوای دیگر را دور زده و برخالف تصمیمی که 

در جلسه سران قوا گرفته شده به نحو دیگری طرح فروش اوراق سلف نفتی را اجرا می کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی توضیح داد: “قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا 
مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار 

برای فروش آن در هر لحظه ای باشند، اما دولت این طرح را به گونه ای دیگر اجرا کرد، یعنی 
پول را از مردم می گیرد، اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این 

یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده 
می شود.”ابوترابی گفت: »با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه ای به 

مقام معظم رهبری اقدام دولت را برخالف مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اعالم 
کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می کند مغایر با این مصوبه است.«ساعاتی از انتشار 

سخنان این نماینده نگذشته بود که خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ادعای او را تکذیب کرد.
در این تکذیبیه آمده است: “هیچ نامه ای چه از ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه مشترک با 

رییس مجلس شورای اسالمی محضر رهبر انقالب اسالمی در این مورد ارسال نشده است.«
تاکنون مجلس و دولت نسبت به ادعای ابوترابی واکنشی نشان ندادند.

“گشایش اقتصادی” پر دردسر
بیش از ده روز پیش حسن روحانی رییس جمهور وعده داد که “گشایش اقتصادی 

“در راه است. او گفت: »در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به 
نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعالم می شود که گشایشی اقتصادی 

در کشور بوجود می آید.«پس از اعالم روحانی گمانه زنی های زیادی در این باره صورت 
گرفت تا اینکه در نهایت اعالم شد؛ دولت در این طرح که فروش اوراق سلف نفتی است، 
قصد دارد در حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را با سررسید ۲ ساله و به صورت پیش فروش به 

خریداران عرضه کند و در مقابل دولت هم به خریداران تضمین می دهد تا در موعد سررسید 
اوراق نفتی، آن را با توجه به قیمت روز نفت و دالر از دارندگان اوراق بازخرید کند.

پس از آن گفته شد طرح روحانی برای گشایش اقتصادی با فروش اوراق سلف نفتی 
متفاوت است. مدیرعامل بورس انرژی از عرضه “اوراق سلف نفتی” از روز یکشنبه خبر داد 

اما تاکید کرد که این اقدام “با آنچه که رئیس جمهوری در مورد آن صحبت کرده متفاوت 
است و به آن مربوط نیست.” با این حال  طرح روحانی نیز پیش فروش نفت بود.  در حال 
حاضر طرح پیش فروش نفت در شورای هماهنگی سران سه قوه در حال بررسی است تا 

ایرادات طرح مذکور کاهش یابد. با این حال نمایندگان مجلس می گویند این طرح باید به 
تصویب پارلمان برسد. همچنین نمایندگان تاکید دارند که تفاوتی بین طرح روحانی و فروش 
اوراق سلف نفتی نیست. در همین راستا دیروز جلسه ای غیرعلنی در مجلس شورای اسالمی 

برگزار شد؛ رئیس مجلس درباره این جلسه گفت که مقرر شده دو کمیسیون اقتصادی و 
برنامه و بودجه درباره اوراق سلف نفتی بررسی الزم را انجام دهند.نمایندگان مجلس از این 

موضوع نارحت اند که شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می شود 
به ابزاری برای دور زدن مجلس تبدیل شده است.برخی هم می گویند هدف از این طرح 
جذب نقدینگی نیست بلکه دولت می خواهد صرفا کسری بودجه خود را جبران کند و با 
این طرح مشکالت خود را به دولت بعدی حواله می کند. بهروز محبی نجم آبادی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اگرچه دولت در تنگنای بودجه ای قرار 

دارد، اما این موضوع نباید موجب حواله دادن مشکالت از این دولت به دولت بعدی شود.در 
همین راستا روز یکشنبه پس از جلسه مجلس حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاسبات گفت: “مجلس از ابتدا با فروش اوراق سلف به شدت مخالف بود، و 

روز گذشته به وزیر محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعالم شد که باید متوقف شود؛ در جلسه 

غیرعلنی هم دالئل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید 
خود را اعالم کردند.«

حاجی بابایی تاکید کرد: “با این رویکرد فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد 
و مبانی قانونی آن متوقف شد.”از سوی دیگر رسانه های اصولگرا مدعی شدند که در جلسه 
روز بیستم مرداد سران قوا از روحانی انتقاد شده که چرا بدون آنکه جزئیات طرح اقتصادی 
او در شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا تصویب شود، دولتمردان درباره این طرح 
به مردم اطالعات داده اند.مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره 

گفت: »۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آن ها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل 
نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این 

طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سال های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا 
بازخرید اوراق توسط بانک ها بوده است.«

او تاکید کرد: »به طور خالصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدالل است 
که به منظور حل مشکالت امروز کشور، نباید معضالت بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی 

ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی و 
اخذ مجوز قانونی از مجلس است.«

طرح پیش فروش نفت هنوز قطعی نیست
پس از جنجال های فراوان شب گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست با 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیش فروش نفت توضیحانی داد. او گفت: »دولت بر 
اساس قانون مجوز فروش اوراق مالی اسالمی را دارد، اما در این میان یک خلط مبحثی میان 

طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس و پیشنهاد پیش فروش قطعی نفت با سررسید دو 
ساله انجام شده، البته هنوز طرح پیش فروش قطعی نشده است.«

او تصریح کرد: “مجلس و دیوان محاسبات اعالم کردند که موضوع فروش اوراق 
سلف نفتی در بازار بورس دارای ابهام است و ما هم قبول کردیم.”

زنگنه با بیان اینکه نگاه مجلس در طرح فروش اوراق سلف نفتی کمک به وزارت 
نفت است، تاکید کرد: »قرار است، مشکالت قانونی و جزئیات این طرح طی این چند روز 

در جلسه مشترک دیوان محاسبات، وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون 
برنامه و بودجه بررسی و حل شود، زیرا کار خالف قانونی قرار نیست، انجام شود.«به هر حال 

“گشایش اقتصادی” که دولت دو هفته است مدام از آن سخن می گوید و هنوز هم روشن 
نیست دقیقا چیست، ناگهان حاال به اختالفی جدی میان قوا تبدیل شده است. باید دید که قوا 

سه گانه به ویژه دولت و مجلس چگونه با این چالش کنار خواهند آمد. با این حال بعید به 
نظر می رسد این طرح به مجلس برود احتماال در همان جلسات شورای هماهنگی اقتصادی 

تکلیفش روشن خواهد شد. اما با این حجم از اختالف نظر احتماال طرح مورد نظر دولت یا به 
طور جدی تغییر پیدا می کند و یا اینکه به مرحله اجرا نمی رسد.

گزارش گزارش
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کارشناس مسائل روسیه گفت: واشنگتن با خارج کردن نیروهای خود از آلمان و انتقال آن به لهستان، برلین را رسماً تنبیه کرد و این نشان از تغییرات امنیتی در اروپا با محوریت آمریکا دارد.»شعیب بهمن« کارشناس مسائل روسیه در تشریح دالیل تحرکات آمریکا برای 
افزایش حضور نظامی در لهستان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: برای بررسی تحرکات آمریکا در اروپای شرقی و به خصوص افزایش حضور نظامی این کشور در لهستان باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اخیراً ایاالت متحده تعدادی از نیروهای خود را از کشور 

آلمان خارج کرده است. به همین دلیل هم زمانی کاهش تعداد نیروها در آلمان و افزایش حضور نظامیان آمریکا در لهستان را باید در قالب یک پرونده مورد بررسی قرار داد. این اقدام آمریکا بدون تردید پیام های مخرب و خطرناک به روسیه مخابره می کند و به همین دلیل 
می تواند برای اروپا هم مخاطراتی به همراه داشته باشد. فارغ از تمامی مسائل، باید توجه داشت که سیاست خارجی کشوری مانند آ لمان در قیاس با لهستان بسیار متفاوت است و نقاط اختالف این دو با هم بسیار زیاد است. برلین دهه هاست که با روسیه رابطه دارد و در عرصه های 

مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی مناسبات گسترده ای ایجاد کرده اند.وی ادامه داد: واقعیت این است که لهستان همیشه در نوک پیکان ضدیت با مسکو در اروپا بوده است و این وضعیت تا به امروز ادامه دارد. باید متوجه باشید که لهستان هیچگاه اقدام های آلمان و فرانسه علیه 
روسیه را کافی ندانسته و حاال هم خواهان اعمال فشار بیشتر بر مسکو است. به همین جهت ما شاهد یک ضدیت استراتژیک در قبال لهستان هستیم که از یک سو باعث می شود این کشور از روسیه دور شود و همین موضوع، موجب می شود ایالت متحده پذیرای ورشو شود. 

آمریکا از چندی قبل به دنبال آن بود که بتواند نظامیان خود را در لهستان مستقر کند اما در نهایت روز شنبه هفته جاری دو طرف توافق کردند که حدود هزار و ۱۰۰ نظامی آمریکا در خاک لهستان مستقر شوند. بدون تردید این اقدام آمریکا برای آلمان و همچنین برای روسیه 
خوشایند نیست؛ چراکه از یک سو امنیت برلین به خطر افتاده و از سوی دیگر آمریکایی ها در حال تحریک روسیه در شرق اروپا و کشورهای حوزه بالتیک هستند. البته ریشه این رخداد به اختالف ترامپ با برلین برمی گردد.

نوشت: روند  یادداشتی  بین الملل در  تحلیلگر روابط  زنگنه  صباح 
لبنان قبل از انفجار بندر بیروت هم وجود  بحران سیاسی و اقتصادی 

داشت که این انفجار آن را تشدید کرد و انتظاراتی را میان مردم ایجاد 
کرده تا تغییراتی حاصل شود و در این راستا استعفا هایی هم از جمله 

باید دید  اما  لبنان، صورت گرفت؛  استعفای حسن دیاب، نخست وزیر 
این روند تا کجا ادامه خواهد داشت.

یادداشتی در روزنامه  بین الملل در  تحلیلگر روابط  صباح زنگنه 
نیست؛ چرا که  با جوامع دیگر  قابل مقایسه  شرق نوشت: هیچ جامعه ای 

اقتضائات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه از دل تحوالت و 
وقایع تاریخی مختص به آن کشور شکل گرفته است. در کنار آن، 

با قدرت های جهانی  به ویژه  با دیگر کشورها،  نوع مناسبات هر کشور 
نیز می تواند در تحوالت هر کشور و کنترل مدیریت آن اثرگذار باشد.
اعتراضات در کشور های خاورمیانه  باید واکاوی ریشه شکل گیری 

با یک دید منطقی، عمیق، بدون سوگیری و جانب داری و با 
در نظر گرفتن همه شرایط صورت گیرد تا ارزیابی درست از تحوالت 

حاصل شود. از طرف دیگر باید این واقعیت را هم یادآور بود که 
شرایط در عراق و لبنان به نحوی در جریان است که دیگر سقف 

از برخی خواسته های پیش پاافتاده عبور کرده است. مطالبات مردمی 
اکنون مردم در این دو کشور خواهان جراحی بزرگ در ساختار 

سیاسی و اقتصادی کشور خود هستند و تا زمان رسیدن به این اهداف 
این اعتراضات گاهی در دورن جامعه و گاهی در برخی تجمعات، 

با فساد و  بیان می شود. پس تغییر مقامات و مسئوالن، برخورد ظاهری 
افراد نمی تواند  یا حتی استعفای برخی  این باره  نفر در   دستگیری چند 

باعث حل ریشه ای این مسائل شود.
انتقادات، مطالبات و مشکالتی  از تراکم برخی  ناشی  تأثیر اصلی، 
است که در سایه ناکارآمدی مسئوالن این کشور ها شکل گرفته است 

و با یک اتفاق مانند انفجار در بندر بیروت می تواند یکباره سر باز کند 
البته  و غلیان احساسات و اعتراضات مردمی را به همراه داشته باشد. 

در این میان هستند جریاناتی که چه در داخل و چه در خارج به دنبال 
موج سواری بر این اعتراضات و تشدید آن و همچنین تبدیل اعتراضات 

به حق مردمی به اغتشاش و آشوب در داخل کشور بودند؛ اما نباید 
سهم اصلی را به این مسئله اختصاص داد.

انفجار بندر بیروت  لبنان قبل از  روند بحران سیاسی و اقتصادی 
هم وجود داشت که این انفجار آن را تشدید کرد و انتظاراتی را میان 

مردم ایجاد کرده تا تغییراتی حاصل شود و در این راستا استعفا هایی 
لبنان، صورت گرفت؛  استعفای حسن دیاب، نخست وزیر  از جمله  هم 

اما باید دید این روند تا کجا ادامه خواهد داشت.
آنچه مشاهده شد، این بود که این اعتراضات از سوی یک جناح 
خاص در دولت یا حامیانش که بخشی از احزاب دست راستی دولت 

لبنان به حساب می آید، سبب شد مسئله تا حدی پیش رود که به اشغال 
با عکس العمل  بنابراین  بینجامد؛  وزارتخانه ها  و  دولتی  دستگاه های 
شدید ارتش و بخش دیگری از مردم مواجه شد و در نهایت آنان 

تا وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را تخلیه کنند. ناگزیر شدند 
در واقع این اقدام به معنی آن بود که نقش بیشتری در کنترل این 

ایفا خواهند کرد. محاکمه افرادی که مرتکب کوتاهی و  حوادث 
قصوری شده اند تا این بحران در وضعیت لبنان به وجود آید، می تواند 

نیز بشود. در دوران نخست وزیری سعد  لبنان  قبلی  شامل مسئوالن 
بیروت  بندر  انبار های  الحریری مواد منفجره خطرناک از کشتی وارد 

باید پرسید که آیا احضار به دادگاه شامل دیگر مقصران  بنابراین  شد؛ 
نیز خواهد شد؟ احتمالی 

اکنون نخست وزیر سابق و جریان حامی او در دوران بسیار 
با مطالبه مردم و دادگستری برای  حساسی قرار گرفته است. از یک سو 

انجام تحقیقات کامل در قضیه انفجار بندر بیروت و از سوی دیگر 
اینکه دوباره به سمت  بر  تحت فشار عربستان، فرانسه و آمریکا مبنی 

است. مواجه  برگردد،  نخست وزیری 
اشغالی، رژیم صهیونیستی هم  فلسطین  از طرف دیگر در سرزمین 

مورد فشار جدی قرار گرفته است و همچنین از نظر هدایت کابینه 
اعتراضات در مناطق اشغالی  خود بسیار شکننده است، تظاهرات و 

از سوی دیگر مطالبه تظاهرات کنندگان  ادامه دارد و  فلسطین همچنان 
ملتهب  نتانیاهو هم پدیده ای است که وضعیت منطقه را  به محاکمه 

لبنان  التهاب در  ایجاد  نیست که هدف  بعید  بنابراین  می کند؛ 
رژیم  نابسامانی های سیاسی  و  اعتراضات  تظاهرات،  بر  سرپوش گذاشتن 

باشد. هم  صهیونیستی 
نیروی مقاومت و حزب اهلل در حاکمیت عمال با حضور حداقلی 

از موقعیت  اما  در وزارتخانه ها، سیاست گذاری کرده بودند؛ 
لبنان فساد مالی، سیاسی و اقتصادی در  مناسب تری برخوردار است. در 

افتاد که تحت اشراف و تصدی گری حاکمیت  اتفاق  وزارتخانه هایی 
احزاب گروه ۱۴ مارس بوده است؛ بنابراین سخنان حزب اهلل از صداقت 

و اخالص بیشتری برخوردار است.
لبنان برگرداند  به  نیروی قابل اعتمادی که می تواند آرامش را  تنها 

نیرو های مقاومت و حزب اهلل هستند؛  با عقالنیت مدیریت کند،  و 
چراکه عمال و به تدریج حزب اهلل عالوه بر مقاومت در برابر تعدی های 

لبنان هم  به مسائل داخلی  ناگزیر می شود که  رژیم صهیونیستی، کم کم 
پیدا کند. بیشتر ورود 

در این میان، باید به انتخابات آمریکا نیز اشاره کرد. فرآیند فعال سازی مکانیسم ماشه زمان بر 
است و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان خواهد رسید. بنابراین، ممکن است ایران 

با هدف تامل بیشتر درباره نوع پاسخ خود تا بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا صبر کند. 
چرا که اگر جو بایدن پیروز شود، با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه، آمریکا ممکن است به برجام 

بازگردد. هرچند که این کار در عمل بسیار سخت خواهد بود. به هر حال، بایدن علنا گفته است که 
او در صورت پیروز شدن در انتخابات به برجام بازخواهد گشت.فرارو- آمریکا به طور رسمی اعالم 
کرده که مکانیسم ماشه را هفته آینده فعال خواهد کرد، امری که اگر انجام دهد، مستلزم پاسخ ایران 
خواهد بود. ایران برای پاسخ دادن به این اقدام آمریکا گزینه های متعددی در اختیار دارد.هفته آینده 
فرآیند مکانیسم ماشه شروع می شود و حداقل یک ماه طول می کشد. با شروع این فرآیند، برجام به 

سرنوشت سازترین مرحله خود نزدیک شد. هنوز معلوم نیست که فرآیند چگونه طی خواهد شد. اما 
چنانچه آمریکایی ها بتوانند با اهرم هایی که در شورای امنیت دارند تحریم های بین المللی را علیه ایران 

بازگردانند، برجام عمال به ایستگاه آخر خواهد رسید.ایران بار ها گفته است که تمدید تحریم های 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه خود، به مرگ برجام منجر خواهد شد. حاال، آمریکا از پیگیری تمدید 

تحریم های تسلیحاتی منصرف شده و به دنبال بازگرداندن کل تحریم های سازمان ملل است که 
البته تحریم های تسلیحاتی بخشی از این تحریم های فراگیر هستند.چند ماه پیش، علی شمخانی در 

توئیتی، نوشت: »پیکر کم جان برجام با دور زدن قطعنامه ۲۲۳۱ و تداوم غیرقانونی تحریم تسلیحاتی 
ایران به مرگ ابدی خواهد رفت. ویروس تحریم، ابزار کاخ سفید برای بقای هژمونی رو به افول 

آمریکا است. اروپا کدام سو ایستاده؛ “حفظ آبرو و تقویت چندجانبه گرایی” یا “پذیرش مجدد تحقیر 
و کمک به یکجانبه گرایی؟ “«محسن بهاروند، معاون وزیر خارجه در امور حقوقی و بین المللی، نیز 

هشدار مشابهی داده و گفته است که تالش آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی به نابودی برجام 
منجر خواهد شد.دولت ایران هنوز به طور رسمی اعالم نکرده است که در پاسخ به بازگشت احتمالی 
تمام تحریم های سازمان ملل چه اقدامی انجام خواهد داد. اما می توان حدس زد که ایران حتما نسبت 
به چنین اقدامی واکنش عملی نشان خواهد داد. چرا که اگر آمریکا موفق شود که تمام قطعنامه های 

قبلی سازمان ملل که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ اجرای آن ها تعلیق شده بود، را بازگرداند دیگر برجامی 
باقی نخواهد ماند.رئیس جمهور حسن روحانی در اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام، یعنی در 

اردیبهشت سال ۹۸، طی نامه ای به سران گروه ۴+۱ نسبت به تمدید تحریم های تسلیحاتی هشدار داد. 
روحانی گفته است که او به این سران اطالع داده که اگر تحریم های تسلیحاتی تمدید شوند، پاسخ 
ایران همانی خواهد بود که در آخرین پارگراف نامه خود ذکر شده است.اما هنوز معلوم نیست که 

روحانی در آن نامه چه چیزی گفته است. برخی ناظران، بر این باور هستند که روحانی احتماال به تعلیق 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تهدید کرده است. به هر حال، صرفنظر از محتوای نامه 

روحانی، بر اساس اظهارات مقامات ایران، این کشور در پاسخ به نابودی احتمالی برجام چند گزینه در 
اختیار خواهد داشت.گزینه نخست این است که ایران ضمن اعالم خروج از برجام )یا حتی با وجود 
عدم اعالم خروج از برجام(، فعالیت های هسته ای را در سطح قبل از امضای برجام از سر گیرد. مثال، 
درصد غنی سازی اورانیوم را از سطح فعلی افزایش دهد. همچنین، ممکن است ذخایر اورانیوم غنی 
شده را بیشتر کند.هم اکنون برخی درخواست ها در این خصوص مطرح شده است. روز سه شنبه، 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی بیانیه ای خواستار بازگشت فعالیت های هسته ای 
به سطح قبل از برجام شد. در این بیانیه آمده است: »در صورت فعال شدن غیرقانونی مکانیزم ماشه، 

سازمان انرژی اتمی می بایست به سرعت ضمن بازگرداندن کلیه فعالیت هسته ای به سطح پیش از سال 
۹۴، با بهره گیری سانتریفیوژ های نسل IR ۴، IR ۶، IR ۸ به سرعت جهت تامین نیاز کشور برای 
تامین ۱۹۰ هزار سو غنی سازی، اقدام کند. همچنین در عملیاتی کردن ساخت پیشران هسته ای در 

جهت تجهیز ناوگان های دریایی کشورمان تسریع نماید.«

واکسن های ضد  از  یکی  سازنده  سینوفارم  داروسازی  شرکت 
کلینیکی  آزمایش های  نهایی  مرحله  طی  حال  در  که  چین  کرونا 

است؛ بهای این واکسن را حدود ۱۵۰ دالر اعالم کرد.
در  سینوفارم  داروسازی  رییس شرکت  جینگ جن«  »لیو 

 ۲۰۲۰ پایان سال  تا  اعالم کرد: واکسن  پکن  کنفرانسی خبری در 
میالدی )۱۰ دی ۱۳۹۹( وارد بازار می شود و دو بار تزریق آن، 

۱۵۰ دالر هزینه دارد. یوان معادل  مبلغ یک هزار 
پایانی  بزودی مراحل  این واکسن  افزود:  او  ایرنا،  به گزارش 
ارزیابی هایی که صورت  و طبق  را پشت سر می گذارد  آزمایش 

نیست. زیاد  کنندگان  دریافت  برای  آن  بهای  گرفته 
نفر  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد  همه یک  نیست که  لیو گفت: الزم 
که  می شود  پیشنهاد  اما  کنند،  تزریق  را  واکسن  این  چین  جمعیت 
واکسن  هستند  کار  مشغول  شهر ها  در  که  کسانی  یا  و  دانشجویان 

هستند  کم جمعیت تر  که  محروم  مناطق  و  روستا ها  در  و  بزنند 
نیست. کار  این  برای  ضرورتی 

به  اگر واکسن  اظهار کرد:  داروسازی چین  مقام شرکت  این 

تعدادی  توزیع شود  بازار  در  به طور گسترده  و  برسد  انبوه  تولید 
دانشجویان  همچنین  و  پزشکی  و  بهداشتی  بخش های  کارکنان  از 

باید  افراد  سایر  اما  کنند،  دریافت  رایگان  را  واکسن  می توانند 
کنند. پرداخت  را  آن  هزینه 

انجام  نفر  هزار   ۵ میان  در  ویبو چین  در شبکه  نظرسنجی که 
قدرت چنین  اند  از آن ها گفته  نیمی  نشان می دهد که  است  شده 

واکسن  بهای  اند  کرده  تصریح  دیگر  نیمی  و  ندارند  پرداختی 
هستند. آن  تزریق  به  مایل  و  است  ناچیز 

پایان  و  مهیا شدن همه شرایط  اظهار کرد: در صورت  لیو 
 ۱۲۰ در طول یک سال، حدود  واکسن،  تایید  کلینکی  مراحل 
۱۰۰ میلیون دز دیگر در  این واکسن در پکن و  از  میلیون دز 

تولید خواهد شد. مرکز چین  در  واقع  شهر ووهان 
حالی  در  سینوفارم  داروسازی  مسئول شرکت  این  اظهارات 

نخستین  ثبت  از  پیش  این کشور دو روز  مقامات  است که 
 »Ad ۵-nCoV« نام  با  واکسن ضد کرونای ساخت چین 

دادند. خبر  سینو«  »کان  داروسازی  توسط شرکت 

 توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط، آنطور که 
از منظر راهبردی  برادران فلسطینی” تلقی شده،  بر پشت  “خنجری شیوخ عرب 

از اهمیت باالیی برای دو طرف برخوردار نیست اما نکته جالب این بازی، ضد 
و نقیض هایی است که اصل ماجرا را ابهام انگیز جلوه داده است؛ اماراتی ها 

چیزی می گویند و طرف صهیونیستی تکذیب می کند و طرف عربی هم گویا 
چاره ای ندارد جز اینکه ماجرا را کش ندهد!ماجرا از همان روز اول اعالم 

توافق میان امارات و اسرائیل در خصوص عادی سازی روابط شروع شد؛ 
ادعایی که طرف اماراتی به محض اعالم توافق در رسانه ها، مطرح کرد. به نظر 

می رسد طرف اماراتی، برای اینکه خود را قهرمان و ناجی فلسطین معرفی و 
القا کند از خودگذشتگی کرده و بخاطر ملت فلسطین قدم در این مسیر کثیف 
گذاشته، مدعی شد این توافق به ازای کنار گذاشتن طرح الحاق کرانه باختری 

ایرانی ها “نه گذاشت  نتانیاهو به قول  نتانیاهو صورت گرفته است.اما  از سوی 
و نه برداشت”، فورا این ادعای طرف اماراتی را تکذیب کرد. او گفت هیچ 
حرف و توافقی درباره تعلیق طرح الحاق کرانه باختری وجود ندارد و صرفا 

مساله “تعویق” در اجرای آن است.اماراتی ها قصد داشتند، تعلیق طرح الحاق 
کرانه باختری را برای توجیه اقدام خود درمیان کشورهای عربی و اسالمی 

مورد استفاده قرار دهند اما با سماجت نتانیاهو در تکذیب این خبر،   موضوع را 
زیاد کش ندادند و به همین دلیل این ابهام ایجاد شد که طرف اماراتی دروغ 

اینکه آیا معامله ای بوده و حاال اسرائیلی ها  گفته یا طرف اسرائیلی!؟ ومهمتر 
دبه کرده اند؟ یا همه چیز بدون برنامه، اتفاقی و خود به خود و بدون راهبرد 

پیش می رود؟مورد دوم و مهم دیگر اینکه طرف اماراتی مدعی شد محدودیت 
های تسلیحاتی این شیخ نشین به ازای عادی سازی روابط برداشته شده و 

امارات به سالح های مدرن،  با  دسترسی  رژیم صهیونیستی دیگر مخالفتی 
بویژه جنگنده آمریکایی اف ۳۵ ندارد.این هم خبری بود که به نظر می رسد 
بیشتر مصرف داخلی داشته باشد، چرا که سران امارات برای این اقدام خود 

نیازمند توجیه  اند،  که رهبران فلسطین آن را “خنجر از پشت” توصیف کرده 
بار هم رژیم صهیونیستی بدون  این  به مردمشان هستند.اما  و پاسخی مناسب 

برای  تسلیحاتی  برداشته شدن محدودیت های  با  موافقت  مالحظه هرگونه 
امارات را تکذیب کرد. نتانیاهو کال منکر ماجرا شد و رعایت حال طرف 

اماراتی را هم نکرد.با اینحال ماجرا در روز چهارشنبه با تکرار این مطلب از 
سوی طرف اماراتی دوباره به رسانه ها کشیده شد و مشخص نیست تا کجا ادامه 

یابد. اگرچه در مورد طرح الحاق اماراتی ها کوتاه آمدند اما در مورد بحث 
بعید است عقب نشینی کنند، چرا که در مورد اول  محدودیت های تسلیحاتی 

بزودی در البالی موج رویدادهای پرشتاب جهانی  فلسطینیها هستند و  مخاطب 
و منطقه ای به فراموشی سپرده خواهد شد، اما در مورد دوم شهروندان اماراتی 

می باشند که حداقل برای این بدنامی برای خود امتیازهایی از طرف غربی و 

اسرائیلی توقع دارند و  به این زودی ها ماجرا را فراموش نخواهند کرد، بنابراین 
نتانیاهو مبنی بر عدم توافقی درباره رفع محدودیت  ممکن است، صحت ادعای 

های تسلیحاتی امارات به بحران داخلی در این کشور تبدیل شود.از دیگر موارد 
اعالم پر سر و صدا در ارتباط با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، خبری 

بود که رسانه های اسرائیلی به آن دامن زدند؛ “سودان اولین کشور آفریقایی 
خواهد بود که برای عادی سازی روابط پیشگام می شود”.روز سه شنبه رسانه 
های اسرائیلی و سودانی این خبر را از قول سخنگوی وزارت خارجه سودان، 

با آب و تاب منعکس کردند، اما شامگاه همین روز وزارت خارجه سودان 
طرح چنین موضوعی را در وزارت خارجه انکار کرد.این جدل های مضحک 
رسانه ای نشان می دهد که امارات برای ابقای دونالد ترامپ در کاخ سفید از 

خودگذشتگی و شاید خودزنی کرده است و بدون آمادگی وارد این بازی شده 
 است و به همین دلیل نتوانسته تضمین های الزم را در این معامله کثیف بگیرد.

با رژیم صهیونیستی از سال ها قبل بطور پنهانی  امارات  اگرچه روابط شیخ نشین 
جریان داشته، اما حاال به نظر می رسد قرار نیست مابه ازای علنی شدن این روابط 

 که با آبرو ریزی همراه است، چیز زیادی به اماراتی ها پرداخت شود.
حاال باید منتظر روزهای آتی بود و دید صهیونیست ها و آمریکایی ها دیگر چه 

کالهی سر امارات گذاشته اند؟

خواِب ترامپ برای منافع امنیتی آلمان و روسیه

راه حل مشکالت عراق 
و لبنان چیست؟

پاسخ ایران به فعال سازی 
مکانیسم ماشه

 چه خواهد بود؟

قیمت واکسن چینی کرونا اعالم شد

آمریکا و اسرائیل چه کالهی دیگری سر امارات گذاشته اند؟

بین الملل7

مرحله  در حال طی  واکسن های ضد کرونا چین که  از  یکی  سینوفارم سازنده  داروسازی  شرکت 
اعالم کرد. ۱۵۰ دالر  را حدود  واکسن  این  بهای  است؛  کلینیکی  آزمایش های  نهایی 
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 رقابت های لیگ برتر والیبال از ۱۹ شهریور ماه 
آغاز خواهد شد. سایپا، شهرداری ورامین، سپاهان، 

شهرداری گنبد، شهرداری ارومیه، آذر باتری ارومیه، 
شهداب یزد، پیکان تهران، هراز آمل، هورسان رامسر، 
راه یاب ملل مریوان، خاتم اردکان، شهرداری قزوین و 
فوالد سیرجان ۱۴ تیم حاضر در رقابت ها هستند که در 
دو گروه سیدبندی شدند. تیم والیبال شهرداری ورامین، 

قهرمان فصل ۹۷ مسابقات عملکرد قابل قبولی در نقل 
و انتقاالت نداشت و تیم های سایپا، سپاهان، شهداب 

یزد و شهرداری ارومیه موفق ترین تیم ها در جذب 
بازیکنان بودند.

سایپا
پس از تغییراتی که در سطح مدیران رده باالی 

باشگاه نارنجی پوشان رخ داد تیم والیبال سایپا برای 
فصل جدید مسابقات، هدایت تیم را به مصطفی 

کارخانه سپرد و ناصر شهنازی، سرمربی فصل پیشین 
این تیم کنار رفت. همچنین محمد سلطانی، سرپرست 

با سابقه این تیم پس از بیست سال از این تیم کنار 
گذاشته شد

کارخانه پس از قرار گیری در راس تیم، سید 
محمد موسوی، لژیونر والیبال ایران را به خدمت گرفت 

تا بزرگترین صید نقل و انتقاالت را انجام دهد. علی 
شفیعی، سرعتی زن تیم ملی از تیم شهرداری ارومیه به 
جمع نارنجی پوشان پیوست. رضا صفایی، پشت خط 
زن سابق تیم ملی نیز علی رغم پیشنهاداتی که از سایر 
تیم ها از جمله هراز آمل داشت در نهایت با تیم سایپا 

قراردادش را تمدید کرد.
محمدرضا موذن نیز از تیم پیکان جدا و با سایپا به 
توافق رسید. امیرحسینی، مجتبی قلی زاده، امین اسمعیل 

نژاد و عیسی ناصری نیز دیگر نفراتی بودند که برای 
یک فصل دیگر با سایپا تمدید کردند. قاسم کارخانه نیز 

در کنار پدر در تیم ماند.
شهداب یزد

باشگاه شهداب یزد نخستین تیم در نقل و انتقاالت 
بود. عباسعلی میرحسینی، سرمربی سابق این تیم به 

جرگه مدیران پیوست تا در فصل جدید به عنوان مدیر 
عامل کارش را ادامه دهد. محمد عمده غیاثی نیز که 
فصل موفقی در تیم شهرداری ورامین داشت به جمع 
شهدابی پیوست و هدایت نماینده یزد در فصل جدید 

را بر عهده گرفت.
»ویکتور بابوجیا آرائوجو« دفاع وسط برزیلی نیز 

پس از انجام تست های الزم به تیم شهداب یزد ملحق 
شد تا لقب نخستین بازیکن خارجی این فصل را گیرد. 
رضا عابدینی سرعتی زن تیم ملی والیبال از  تیم پیکان 

تهران، بابک امیری دریافت کننده قدرتی سابق تیم 
های پیکان تهران و راه یاب ملل مریوان، سلیم چپرلی 
از پیکان تهران، میکائیل تاجر از شهرداری گنبد، بهنام 

حاجی پور از سایپا تهران و مهدی مهدوی از فوالد 
سیرجان نیز  سایر بازیکنان مطرحی بودند که به تیم 

شهداب یزد پیوستند.
سپاهان

تیم سپاهان نیز با سهند الهوردیان، شادمهر کمایی، 
سهیل کمال آبادی و امیررضا سرلک قراردادها را 

تمدید کرد و مجتبی میرزاچانپور را از تیم شهرداری 
ورامین، سیامک مرندی را از سایپا و علی اصغر مجرد 
را از شهرداری ورامین به خدمت گرفت. هدایت این 
تیم نیز با رحمان محمدی راد، مربی جوان و آینده دار 

والیبال ایران است. پرویز پزشکی نیز
شهرداری ارومیه

پیمان اکبری، یکی از گزینه های هدایت تیم 
ملی قراردادش با این تیم را تمدید کرد. سعید مصطفی 
وند که ابتدا با تیم سیرجان به توافق رسیده بود به جمع 

شاگردان اکبری پیوست. مسعود غالمی نیز سرعتی زن 
تیم ملی و آرش کشاورزی از تیم شهرداری ورامین به 

ارومیه رفتند. بابک فیاضی نیز با ارومیه تمدید کرد.
هراز آمل

پس از انحالل تیم والیبال کاله، هراز امتیاز این تیم 
را خریدار کرد و بهروز عطایی با قبول هدایت این تیم 
استارت جذب بازیکنان را زد. عادل غالمی و حمزه 

زرینی دو چهره فصل گذشته تیم کاله به تیم هراز 
پیوستند. عبدالرضا علیزاده نیز از تیم شهرداری گنبد به 

هراز ملحق شد. همچنین مبین مظلوم، افشین فتا، مرصاد 
آقاجانی، رافع طبری و عرفان جاللی نژاد از دیگر 
بازیکنانی بودند که با موافقت عطایی جذب شدند.

 شهرداری ورامین
تیم شهرداری ورامین قهرمان فصل ۹۷ مسابقات 

و در حالیکه سال ۹۸ نیز با قرارگیری در جایگاه نخست 
جدول رده بندی، نتایج خوبی کسب کرده بود اما در 
فصل نقل و انتقاالت عملکرد خوبی نداشت. این تیم 

ابتدا محمد عمده غیاثی، سرمربی موفق خود را از دست 
و محمد تابش نژآد جایگزین وی شد.

در ادامه این تیم با رضا اصالنی، علیرضا صفایی و 

سیدآرش تقوی سه بازیکن فصل گذشته خود تمدید 
کرد. همچنین محمد فالح سرعتی زن فصل گذشته تیم 
سپاهان اصفهان را به خدمت گرفت. شهرداری ورامین 

بازیکنانی مانند علی اصغر مجرد، آرش کشاورزی، 
مجتبی میرزاجانپور و مسعود غالمی را نیز از دست داد.

پیکان
تیم والیبال پیکان، پرافتخارترین تیم لیگ برتری 

نیز که در چند سال گذشته با حضور محمد ترکاشوند 
در راس تیم، سیاست جوانگرایی را در پیش داشت در 

نقل و انتقاالت قوی عمل نکرد. این تیم بازیکنان جوانی 
مانند سلیم چپرلی، پوریا یلی و محمدرضا موذن را از 
دست داد. با میربابک موسوی از گنبد و  محمدرضا 

اصفی از مریوان قرار داد بست. تمرینات این تیم نیز به 
دلیل مشکالت مالی به تازگی شروع شده است.

فوالد سیرجان
محمدرضا تندروان، سرمربی فصل گذشته این 

تیم قراردادش را تمدید کرد. علیرضا بهبودی نیز از 
شهرداری ارومیه به این تیم پیوست.

آذر باتری
تیم آذر باتری دیگر نماینده ارومیه پس از قهرمانی 

در لیگ دسته یک جواز حضور در لیگ برتر را به 
دست آورد. افشین خدایاری و ساسان خداپرست به 
ترتیب به عنوان مدیر عامل و سرمربی تیم آذرباتری 

منصوب شدند.
راه یاب ملل مریوان

آرش صادقیانی، سرمربی فصل گذشته این تیم در 
گفتگو با مهر اعالم کرده بود که هنوز حضور این تیم 
در مسابقات در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ کاری 

در نقل و انتقاالت انجام نداده اند.
شهرداری قزوین

این تیم نیز به تازگی و با خرید امتیاز تیم شهروند 
اراک وارد مسابقات لیگ برتر شده است و هنوز 

خبری از جذب بازیکنان نیست. مسعود آرمات هدایت 
تیم را برعهده گرفته است و با توجه به اینکه اکثر 

بازیکنان در تیم های مختلف پخش شده اند احتماال 
این تیم با بازیکنان بومی و جوان گام در مسابقات 

خواهد گذاشت.فرهاد نفرزاده نیز هدایت تیم خاتم 
اردکان را برعهده دارد. شهرداری گنبد و هورسان 

رامسر)تیم تازه وارد مسابقات( نیز در فصل نقل و 
انتقاالت عملکرد چشمگیری نداشتند.

مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران. 
آن طور که اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون 

فوتبال ادعا کرده اند، تمامی کار های مربوط به عقد 
قرارداد با مارک ویلموتس را شخص تاج مدیریت 

کرده و زیر نظر داشته است.
فوتبال ایران در بخش مدیریت کالن، یکی 
از تاریک ترین عصرهایش را سپری می کند؛ این 

فدراسیون که حتی رئیس هم ندارد و با سرپرست اداره 
می شود، حاال در آستانه ورشکستگی است و آن قدر 
عالمت سؤال درباره رفتار های پیدا و پنهان مسئوالنش 

مطرح می شود که تمامی ندارد.
به گزارش شرق؛ فاجعه اصلی زمانی رخ داد که 

ادعای مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، مبنی 
بر گرفتن غرامت شش میلیون یورویی از فدراسیون 

فوتبال ثابت شد و فیفا نیز آن را تأیید کرد. در واقع این 
مربی بلژیکی بابت قرارداد تقریبی شش ماه و حضور 
فیزیکی نزدیک به یک ماهه در ایران، هشت میلیون 
یورو از فدراسیون فوتبال خواهد گرفت؛ دو میلیون 
یورو از این مبلغ را پیش از این از فدراسیون فوتبال 

گرفته و حاال ۶.۲ میلیون یورو طلب کرده است؛ طلبی 
که فیفا ایران را محکوم به پرداخت کرده است.ضرب 

و جمع این عدد شگفت انگیز به ریال و تبدیلش به 
تومان، کاری است که در ۲۴ ساعت گذشته بار ها 

ازسوی رسانه های مختلف انجام و ابعاد فاجعه آمیز آن 
مشخص شده است. این پرونده سنگین ترین شکست 

تاریخ فوتبال ایران در مواجهه با مربیان و بازیکنان 
خارجی است؛ با این تفاوت که آن قدر رقمش درشت 

است که کسی حاضر نیست پای امضایی که زده 
بایستد.»مهدی تاج«، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و 
کسی که با ویلموتس به توافق رسیده، به ظاهر و به 
بهانه »قلب درد«، مدت هاست از سمتش استعفا داده 

و رفته است. در واقع شخصی که با ویلموتس به 
توافق رسیده، رسما در حال حاضر سمتی در فوتبال 

ندارد. با این حال سؤال این است که آیا با کسی که راه 
خودش را از فدراسیون فوتبال جدا کرده، نمی توان 

برخورد کرد؟از زمان انتشار حکم نهایی فیفا و 
مغلوب شدن فدراسیون در پرونده مارک ویلموتس، 

بسیاری به این موضوع اشاره کرده اند که باید با مسبب 
اصلی این اتفاق برخورد شود؛ به این امید که درس 
عبرتی باشد برای آیندگان. مسئول اصلی کیست؟ 

مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران. آن طور 
که اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
ادعا کرده اند، تمامی کار های مربوط به عقد قرارداد با 
مارک ویلموتس را شخص تاج مدیریت کرده و زیر 

نظر داشته است.
حتی اعضای کمیته فنی فدراسیون ادعا کرده اند 

هرگز در این پروسه نظر آن ها پرسیده نشده است. تاج 
به همراه شخصی به اسم بهروز زنجانی، راهی بروکسل 
شده و در سفارت ایران در بلژیک با مارک ویلموتس 

به توافق رسیده و همه چیز را تمام کرده است. حاال 
با نگاهی مختصر به همین جریان و فاجعه رخ داده، 

می توان خیلی راحت انگشت اتهام را به سمت رئیس 
سابق فدراسیون فوتبال گرفت و او را مقصر این بدهی 

سنگین توصیف کرد.تاج ممنوع الخروج می شود؟
از زمان انتشار رأی فیفا، یک خواسته، حکم 

مطالبه را پیدا کرده و از هواداران فوتبال تا کارشناسان 
امر، متفق القول به این نتیجه رسیده اند که هزینه چنین 

حکم سنگینی را باید مسببان آن بپردازند. تا زمانی 
که شرکای تاج در پرونده عقد قرارداد ویلموتس 
مشخص شوند، فعال »مسبب اصلی« خود مهدی 
تاج است؛ مردی که حاال به شدت زیر تیغ انتقاد 

است.عالوه بر اینکه او متهم به نداشتن علم کافی 
در زمان عقد قرارداد است، حاال باید منتظر عواقب 
سنگینی هم باشد؛ عواقبی از جمله ممنوع الخروجی 

و البته توقیف احتمالی اموالش! این عواقب را احسان 
قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسالمی، 

در تلویزیون بیان می کند. او که پیش تر نیز چالش 
زیادی با مهدی تاج داشته و از همان روز نخست 

درباره پرونده ویلموتس هشدار داده بود، می گوید: 
»ما به عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئوالن 

فدراسیون را در مجلس شورای اسالمی بازخواست 
خواهیم کرد و قطعا باید اقدام پیشگیرانه قضائی ای 
در این زمینه انجام شود.عامالن این قرارداد احتماال 

ممنوع الخروج و اموال آن ها توقیف می شود. آقایان 
باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تا اعالم 
رأی نهایی دادگاه CAS، تمامی اموال آن ها توقیف 
شود؛ مگر اینکه توفیقی نصیب آن ها شود و ما برنده 
دادگاه CAS شویم«. حسین زهی، عضو فراکسیون 

ورزش مجلس شورای اسالمی نیز دیگر فردی است 
که عنوان کرده این هزینه را باید مسببان بستن چنین 

قراردادی بپردازند.او در گفتگو با رادیو، صحبت هایش 
را این گونه مطرح کرد: »باند مافیا در ورزش هم وجود 

دارد و قطعا این موضوع را باید پیگیری کنیم. پرونده 
مذکور بُرد جهانی داشته و باید چنین پولی پرداخت 
شود. دستگاه های نظارتی به موضوع ورود کرده اند 
و این پول باید از متولیان کار گرفته شود«.مصطفی 

هاشمی طبا، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی نیز نظری 
مشابه دارد و در گفتگو با ایسنا عنوان کرده است: 

»کسانی که می روند و چنین قرارداد هایی می بندند 
و با سرمایه مملکت بازی می کنند، مسئول هستند و 
نمی شود کنار بروند و مسئولیتی را نپذیرند. االن هم 
باید کمیته حقوقی فدراسیون پرونده را تا روز آخر 

در هر مجمع قضائی که می تواند پیگیری کند تا حق 
و حقوق ایران را برگرداند«.این موضوعات در حالی 

مطرح شده که کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی 
مختلف، خواسته مشابهی دارند و می خواهند هزینه 

چنین رقم زیادی از حساب شخصی افرادی پرداخته 
شود که پای قرارداد را امضا کرده اند.پای وزارت 
ورزش هم گیر است؟همان قدر که درخواست ها 

برای محاکمه مهدی تاج رو به افزایش است، افرادی 
هم هستند که پای وزارت ورزش را به میان می کشند 

و می خواهند اگر قصوری در این زمینه از سوی آن 
نهاد صورت گرفته، بررسی شود.قاضی زاده هاشمی 
درباره نقش وزارت در پرونده ویلموتس می گوید: 
»وزیر ورزش چه نظارتی در انعقاد این قرارداد داشته 
است؟ صحبت های من برگرفته از خواسته های مردم 
است و ما برای جلب اعتماد مردم باید به این پرونده 

رسیدگی کنیم. وزارت ورزش حق دخالت در انعقاد 
قرارداد مربیان فدراسیون ها را ندارد، اما همیشه از این 

وزارتخانه نظرخواهی شده است، حتی در برهه ای 
رئیس جمهور درباره بودن یا نبودن یک سرمربی نظر 
داده است. چنانچه وزارت ورزش نمی خواست در 

این قرارداد دخالت کند، چرا پیگیر وضعیت قرارداد 
و پرداخت بدهی ها بوده است. مبلغ قرارداد ویلموتس 
مورد تأیید وزارت ورزش بوده است. حمایت وزارت 
ورزش تا چه حدی بود؟ شرایط اقتصادی این روز های 

کشورمان خوب نیست و تأمین ارز برای ویلموتس 
جزء اولویت های ما نبود.

هر عدد و رقمی برای وزارت ورزش تکلیف 
ایجاد می کند؟ زمانی که رأی دادگاه CAS اعالم 

شود، حدود یک سال دیگر، دولت و وزیر و مسئوالن 
فدراسیون تغییر کرده اند؛ حداقل باید از االن اقداماتشان 

را انجام دهند. وزارت ورزش باید در بخش داخلی 
با فساد مبارزه کند. بیش از ۱۰ بار به وزارت ورزش 

اعالم کرده ایم پرونده های این چنینی را پیگیری کنید.
وزارت ورزش در امور باشگاه های فوتبال هم 

دخالت می کند؛ حتی چند وقت پیش مدیرعامل 
یکی از باشگاه های بزرگ فوتبال به من مراجعه کرد 
و گفت به وزیر بگویید تا این حد در کار های باشگاه 

ما دخالت نکند«. صحبت های قاضی زاده هاشمی 
را مهدی علی نژاد، معاون توسعه قهرمانی و ورزش 

حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، بی پاسخ نگذاشته 
است. علی نژاد در صحبت با تلویزیون قویا نقش 
وزارت ورزش در چنین فاجعه ای را رد می کند.

او حتی مدعی شده فدراسیون بخش اضافه شده 
به قرارداد را که مربوط به غرامت سه ماه »یا یک هزینه 
مشخص« است، از وزارت ورزش پنهان کرده است؛ 
»فدراسیون قرارداد اولیه را به وزارت ورزش فرستاده 
بود و همان طور که مهدی تاج گفت، با نظر وزیر بند 
غرامت سه ماه اضافه شد. بعد آن پرانتز بحث برانگیز 

)یا یک مبلغ مشخص پس از فسخ قرارداد( به قرارداد 
اضافه شده و پس از این اتفاق، قرارداد برای وزارت 

ورزش ارسال نشد. همان موقع روند پرونده را پرسیدیم 
و گفتیم نگرانی از وکیل سوئیسی وجود دارد. به ما 

گفتند که نوع قرارداد با وکیل سوئیسی به طریقی است 
که باید امضای سه وکیل در الیحه دفاعی ما باشد 

و او تک نفره نمی تواند کاری کند. جایی می توانیم 
پاسخ گو باشیم که تکلیف داشته باشیم.

 باشگاه تراکتور تبریز در 
پرونده شکایت کوین فورچونه از 

این باشگاه با محکومیت سنگینی از 
سوی فیفا مواجه شد.

خبرگزاری میزان - بعد از 
جدایی کوین فورچونه مهاجم 

فرانسوی تیم فوتبال تراکتور که در 
ابتدای فصل با قراردادی سه ساله 

به جمع سرخپوشان تبریزی پیوسته 
بود از این تیم، وی در تعطیالت 
سال نوی میالدی برای مرخصی 
چند روزه از ایران خارج شد و 

دیگر حاضر به بازگشت به تبریز 
نشد.

بعد از آن، باشگاه تراکتور 
چند بار به صورت کتبی به این 
بازیکن هشدار داد، اما سرانجام 

باشگاه تراکتور و کوین فورچونه 

در کمیته حل اختالف فیفا علیه 
یکدیگر شکایت کردند و حاال 

پس از چند ماه، کمیته حل 
اختالف فیفا باشگاه تراکتور را در 
این پرونده به پرداخت یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار یورو محکوم کرده 
است.

نکته جالب در این پرونده 
این است که لودیک دلشات 

وکیل سوئیسی فدراسیون فوتبال 
در پرونده مارک ویلموتس، 

در شکایت فورچونه از باشگاه 
تراکتور وکالت این بازیکن را 

بر عهده داشت و وکالت باشگاه 
تبریزی به یک وکیل برزیلی 

واگذار شد، اما با این وجود باز 
هم تراکتور در این پرونده بازنده 

شد درست مانند شکست در 

پرونده کوین کنستانت که در آن 
نیز دلشات باشگاه تراکتور را به 

پرداخت ۸۵۰ هزار یورو محکوم 
کرده بود.

مشروح این رأی به شرح زیر 
است:

- ۱۴۰هزار یورو به عنوان 
پاداش فوق العاده به عالوه ۵ سود 

p.a. به شرح زیر است:
از ۴۵۰۰ یورو از تاریخ ۱ ژانویه 

۲۰۲۰ تا تاریخ پرداخت مؤثر.
از ۴۵۰۰ یورو از تاریخ ۱ فوریه 

۲۰۲۰ تا تاریخ پرداخت مؤثر.
از ۵۰ هزار یورو از تاریخ ۱ 
فوریه ۲۰۲۰ تا تاریخ پرداخت 
مؤثر؛ ۹۵۳ هزار یورو به عنوان 

غرامت برای نقض قرارداد بدون 
علت فقط به عالوه ۵ بهره

جشن صعود آلومینیوم اراک به لیگ برتر

»تاج« ممنوع الخروج و اموالش 
سند محکومیت یک میلیونتوقیف می شود؟

 و 100 هزار یورویی تراکتور

صید بزرگ سایپا 
و خواب قهرمان!

گزارش

عملکرد تیم ها در فصل نقل و انتقاالت

ورزش

در شرایطی که یحیی گل محمدی به دنبال جذب نفرات مدنظر خود برای فصل آتی است، گفته می شود وحید امیری نیز در آستانه جدایی 
از جمع سرخپوشان است. وحید امیری که پیش از این بعد از محرومیت نقل و انتقاالت پرسپولیس با توجه به پیشنهادی که از لیگ ترکیه داشت، 

راهی ترابوزان شده بود اکنون نیز برای دومین بار در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.
امیری که بعد از جدایی از پرسپولیس در آن مقطع به شدت مورد هجمه هواداران قرار گرفته بود، خوش شانس بود که برخالف دیگر 
بازیکنان همچون فرشاد احمدزاده در بازگشت مجدد به این تیم چندان با انتقاد از سوی هواداران همراه نشد. اکنون اما او بار دیگر در آستانه 

تصمیمی مهم قرار گرفته است؛ گفته می شود امیری بعد از عقد قرارداد با پرسپولیس بندی ۴۰۰هزار دالری برای جدایی در آن قرار داد که در 
صورت پرداخت از سوی تیمی خارجی، قادر به جدایی از جمع این تیم خواهد شد.اکنون گفته می شود هافبک سرخ ها توانسته تیمی را خواهان 

خود ببیند و در این زمینه رایزنی هایی نیز صورت گرفته تا در انتهای فصل با پرداخت بند جداسازی از جمع پرسپولیس جدا شود. 

شوک به پرسپولیس؛ وحید امیری هم رفتنی شد


