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نشریه  سفید  کاخ  تحلیلگر حوزه  و  نویسنده  نیکوالس  پیتر 
آتالنتیک در گزارشی، از احتمال تشدید حمالت بی پایه و اساس 
ترامپ در روز های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
علیه افراد مختلف خبر داده و دلیل اصلی این حمالت را نیز ترِس 
ترامپ از شکست خوردن در انتخابات ٢۰٢۰ آمریکا عنوان کرده 

است.
وی در این رابطه می نویسد: »به نظر می رسد که ترامپ دچار 
هذیان گویی شده است. او پیام های توئیتری عجیبی منتشر می کند. 
وی وقتی بیمار و مبتال به کرونا است، در یک خودرو می نشیند و 
خالف دستورات پزشکان، به محوطه خارج از بیمارستان می رود. 

او حتی خواستار بازداشت مخالفان خود شده است«.
پس از آنکه پزشکان، دونالد ترامپ را که به ویروس کرونا 
مبتال شده بود، درمان کردند، برخی سیاستمداران آمریکایی نظیر 
نانسی پلوسی این سوال را مطرح کردند که آیا این تجربه، تاثیری 
با این حال، آنچه که این  هم بر نوع قضاوت وی داشته است؟ 
دسته از سیاستمداران به آن توجه نمی کنند این است: ترامپ در 
دوره ابتال به کرونا نیز به همان اندازه دوره سالمتی خود، جنگ 
طلب بوده و روحیه تهاجمی از خود نشان داده است. وی همچنان 

اظهارات تهاجمی انجام می داد و می دهد و به طرح تئوری های 
توطئه می پردازد.

یکی از مقام های نزدیک به کاخ سفید به من گفت: آنچه در 
روز های پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وی را 
به هم ریخته، ابتالیش به کرونا نیست. او عمیقا در وحشت است 
و همین بر عملکرد وی تاثیر زیادی گذاشته و می گذارد. فرصت 
چندانی تا زمان انتخابات باقی نمانده او کامال به هم ریخته به نظر 

می رسد و احتماال بازنده انتخابات می شود. وی ترسیده است...
خیلی  خیر،  یا  است  ریخته  هم  به  ترامپ  آیا  اینکه  ارزیابی 
مشاهده  برای  پزشکان  که  معیار هایی  از  یکی  است.  ضعیف 
تغییر رفتار بیمار از آن استفاده می کنند، انحراف وی از خط پایه 
)رفتار های عادی اش( است. رفتار عادی ترامپ، غیرعادی بودن 
و عجیب رفتار کردن است. اکنون هم وی به همین شبوه رفتار 

می کند و نمی توان وی را بَزک کرد. وی همان آدم است.
اگر به طور عمیق به مساله نگاه کنیم، رفتار های اخیر ترامپ، 
چندان تفاوتی با رفتار های گذشته وی نداشته اند. با این همه، میزان 
ریسک و خطرات در برهه کنونی به شدت باال است. جک اودانل 
یکی از مقام های ارشد تجارت و کسب و کار های ترامپ در یکی 

از کتاب هایی که اخیرا به چاپ رسانده توصیف می کند که ترامپ 
چه رفتار وحشتناک و عجیب و غریبی را فقط به دلیل اینکه یک 
جایگاه وی آی پی در هتلش در نیوجرسی آمریکا در اواخر دهه 
۱۹۸۰، مطابق میلش نبود، از خود نشان داد.ترامپ، ارتفاع سقف 
باال را دوست داشت با این حال در مکان مذکور، به دالیل فنی، 
ارتفاع سقف پایین تر در نظرگرفته شده بود. اودانل می گوید وقتی 
ترامپ از هتل مذکور بازدید کرد:فریاد های بلندی کشید، به دیوار 
مشت کوبید و مدیران خود در هتل مذکور را به شدت تحقیر و 
خوار کرد.اودانل می گوید وقتی اخبار مرتبط با بستری شدن ترامپ 
به دلیل ابتال به کرونا را تماشا می کرده، به هیچ عنوان رفتار های 
ترامپ در آن دوره برای وی عجیب نبودند. اساسا عجیب و غریب 
بودن و غیرعادی بودن، جز ویژگی های ذاتی ترامپ است و وی 
هر چه هم که تالش کند، نمی تواند این مساله را از دیگران پنهان 
کند. مایکل کوهن وکیل اسبق ترامپ نیز به کرات از رفتار های 
تهاجمی و غیرعادی وی )ترامپ( در موقعیت های گوناگون سخن 
برای  الزم  ذهنی  آمادگی  از  اساسا  وی  که  است  گفته  و  گفته 

برعهده گرفتن مسوولیت های بزرگ برخوردار نیست.
احتمالی  باخت  از  ترس  دلیل  به  ترامپ  که  فشاری  اکنون، 

تمامی  می کند،  حس  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
ضرر  به  آن ها  شدن  عیان  که  را  ترامپ  خطرناک  ویژگی های 
آمریکا و مردم این کشور است، تحریک به ظاهر شدن می کند. 
وی به تازگی و در گفتگو با شبکه فاکس نیوز، به همه مخالفان 
)رئیس  پلوسی  نانسی  به  او  کرد.  حمله  عجیبی  نحو  به  خود 
در  دموکرات ها  )نامزد  بایدن  جو  آمریکا(،  نمایندگان  مجلس 
انتخابات ریاست جمهوری ٢۰٢۰ آمریکا(، اندرو کومئو )فرماندار 
نیویورک(، جنبش آنتیفا، جیمز کومی )رئیس اسبق اف بی آی(، 
آمریکا  ملت  دشمنان  را  آن ها  )که وی  آمریکایی  رسانه های  و 
خواند(، شدیدا حمله کرد. وی حتی فرماندار میشیگان را که منتقد 

وی است نیز به عنوان یک فرددیکتاتورخطاب کرد.
هیچکدام از این رفتار های ترامپ، دوستان و همکارانی که 
بولتون  او کار می کنند را متعجب نمی سازد. جان  با  نزدیک  از 
می گوید که این رفتار ها کامال برای ترامپ عادی هستند. وی به 
هیچ عنوان تحت تاثیر دارو هایی که جهت درمان کرونا مصرف 

می کند نیست. ترامپ، همان ترامِپ همیشگی است.
یکی از مقام های اسبق وزارت امنیت میهن آمریکا به من گفت 
که جان کلی رئیس اسبق کارکنان کاخ سفید، در برخی جلسات، 

اتاق جلسه را از حضور کارمندان درجه پایین خالی می کرد. دلیل 
آن هم رفتار های عجیب و غریبی بود که ترامپ در صورت عصبانی 
ببرد.  را  وی  آبروی  داشت  امکان  و  می داد  نشان  خود  از  شدن 
شاهدان عینی در کاخ سفید بر این باورند که گاهی اوقات ترامپ 
به معنای واقعی کلمه دیوانه می شود و هیچ کس جلودارش نیست.

میلز تیلور از مقام های اسبق وزارت امنیت میهن آمریکا می گوید در 
جلسه ای، من به ضوح شاهد بدرفتاری و دیوانگی های ترامپ در 
یک جلسه کاری بودم. من در آن جلسه، در حال یادداشت برداری 
بودم که ترامپ رو به من کرد و گفت: چه غلطی می کنی؟ این 
یادداشت های لعنتی به چه دردت می خورند؟میلز می گوید وقت 
این رفتار غیرمنطقی را از او دیدم، شوکه شدم و دفترچه خود را 
بستم.امکان اینکه شرایط بدتر از این شود هم وجود دارد. همزمان 
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری ٢۰٢۰ آمریکا، 
امکان اینکه ترامپ عجیب و غریب تر شود وجود دارد. احتمال 
دارد که وی برای جبران شکست ها و عقب ماندگی های خود، بر 
شدت حمالتش علیه دیگران بیفزاید. برای شخصی مثل ترامپ، 
هرگونه شکستی غیرقابل تحمل است و می تواند تاثیری غیرقابل 

درمان بر وی بگذارد.

آتالنتیک گزارش می دهد:
ترامپ ترسیده است!

حسام الدین آشنا
استیضاح حق مجلس 

است اما تضعیف دولت از 
وظایف نمایندگی نیست

محمود صادقی
 حجم تبلیغات مربوط 
به سفرهای قالیباف، 

شائبه برانگیز است

تمدید یک هفته ای محدودیت های 
کرونایی در تهران

یکشنبه  روز  از  هفته گذشته  در  ابالغی  محدودیت های  تمام  تهران گفت:  استاندار 
٢۷ مهر تا پایان هفته  جاری اول آبان در استان تهران به قوت خود باقی است.

در  کرد:  اعالم  بندپی  محسنی  انوشیروان  تهران,  استانداری  شنبه  روز  اعالم  از 
تاکید  آموزشگاه ها  سایر  و  دانشگاه ها  مدارس,  در  کالس ها  برگزاری  خصوص 
یادآورشد:  است.وی  مجازی  فضای  از  بهره گیری  و  غیر حضوری  آموزش های  بر 
همچنان استفاده از ماسک از درب منزل برای شهروندان در استان تهران ضروری 
مراسم  گونه  هر  برگزاری  ممنوعیت  کرد:  اضافه  بندپی  است.محسنی  الزامی  و 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش هاو فعالیت باشگاه های ورزشی، ورزش های 
و  خانه ها  قهوه  کافه،  مشابه،  موارد  و  جودو  کاراته،  کشتی،  جمله  از  برخورد  پر 
چایخانه ها، باغ وحش و شهربازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و 

ادامه دارد. نماز جمعه  بدنسازی و همچنین برگزاری  باشگاه های 
بر اساس آخرین خبر از سوی سخنگوی وزارت بهداشت که ظهر امروز اعالم شد: 

تعداد جان باختگان کرونا در کشور از ۳۰ هزار نفر گذشت.

الت کوچه ی خلوت  نباشید!

مصطفی داننده- این روزها برخی از نمایندگان 
می آید،  بیرون  دهان شان  از  هرچه  مجلس 
این  می گویند.  جمهور  رییس  به  خطاب 
هم  روحانی  اعدام  خواستار  حتی  آخری ها 

شدند.
این نمایندگان که با کم ترین میزان رای در تمام 
ادوار مجلس به کرسی ها پارلمان تکیه  داده اند، 
جمهور،  رییس  به  دادن  فحش  با  می کنند  فکر 
محبوب می شوند و می توانند هم حزبی خود را 
در سال ۱۴۰۰ راهی پاستور کنند، انتخاباتی که 
اساساً روحانی به خاطر منع قانونی در انتخابات 

ریاست جمهوری دوازدهم حضور ندارد.
ریاست  دوم  دور  در  روحانی  عملکرد 
جمهوری اش قابل دفاع نیست و انفعال او بالی 
جانش شده است اما شما از خرداد تا االن، برای 
مردم چه کرده اید؟ کدام تصمیم را به نفع مردم 

گرفته اید که به روحانی می تازید؟

با فحش دادن به روحانی، محبوب نمی شوید
ماه   ۶ حدود  این  در  می گویید  راست  اگر 
از  را  مردم  که  کردید  تصویب  را  قانون  کدام 
چرا  اصال  کند؟  خارج  اقتصادی  فشار  بار  زیر 
نمی گویید  مگر  می دهید؟  فحش  روحانی  به 
است،  رسانده  اینجا  به  را  مملکت  او  عملکرد 

کنید! استیضاحش 
به قول آن ضرب المثل قدیمی،  به نظر می رسد 
درفضای  تنها  و  خلوت اید«  کوچه ی  »الت 
رییس جمهور  برای  می توانید  توییتر  و  مجازی 
بیشتر  که  مجازی  فضای  بکشید.  شانه  و  شاخ 
فیلتر  خواستار  و  دارید  فعالیت  آن  در  همه  از 

شدنش هم هستید.
واقعا اگر کاری برای مردم کرده اید بگویید. به 
آنها بگویید از وقتی نماینده شده ام، با تصویب 
این قانون توانستم قیمت دالر را به زیر ٢۰ هزار 
بگیرم.  را  تورم  جلوی  توانستم  برسانم.  تومان 

اجرا  دولت  و  هستید  نویس  قانون  باالخره شما 
آن  دولتش  و  تا روحانی  بنویسید  قانون  کننده. 

را اجرا کنند.
پنهان،  چه  شما  از  نیست  پنهان  خدا  از  البته 
یازدهم،  پارلمان  رمق  کم  انتخابات  فاتحان 
دوست ندارند قدمی برای مردم بردارند تا وقتی 
می ترسند  آنها  است.  سرکار  روحانی  دولت 
آن  مردم  و  باشد  آمیز  موفقیت  و  کنند  کاری 
را به نام دولت روحانی بنویسند و بگوید دولت 

مشکالت آنها را حل کرده است.
تصور کنید در روزهایی که وزارت صمت و با 
رای  پیشنهادی  وزیر  به  می شد  اداره  سرپرست 
تالفی  را  مجلس  به  روحانی  نیامدن  تا  ندادند 
کنند. در رزوهایی که بیش از هر روز دیگری 

این وزارت خانه احتیاج به وزیر داشت.
مجلس  این  از  می رسد  نظر  به  که  بماند  البته 
آبی گرم نمی شود. از همان روزهای اول که به 

بودند،  وعدس«  »سیر  فراکسیون  تشکیل  دنبال 
معلوم بود که این کاره نیستند و تنها آمده اند به 
روحانی فحش بدهند و از رییس جمهور بعدی 
که به احتمال زیاد هم حزبی شان است، حمایت 

کنند و او را مائده آسمانی بخوانند.
به  هم  مجلس  رییس  فکر  اتاق  می رسد  نظر  به 
او توصیه کرده است در این مدت تا انتخابات 
را  انجام نمی دهد  ۱۴۰۰ هر کاری که روحانی 
انجام دهد. مثال وقتی او در به خاطر کرونا در 
و  بزن  بیمارستان ها  دل  به  تو  است،  مانده  اتاق 
بگو که من در خط مقدم هستم و آن یکی در 

گوشه اتاق.
مشکالت مردم روی زمین مانده است و برخی 
سوداری  در  حسرت  و  ناکامی  سال ها  از  بعد 
برای  مردم،  نام  به  و  هستند  پاستور  به  رسیدن 
را  خود  سیاسی  اهداف  و  نمی کنند  کار  مردم 

داننده می کنند.منبع:عصرایران*مصطفی  دنبال 

چرا به روحانی فحش می دهید؟ مگر نمی گویید عملکرد او مملکت را به اینجا رسانده، استیضاحش کنید!استاندار تهران

چرا به روحانی فحش می دهید؟ مگر نمی گویید عملکرد او 
لات کوچه ی خلوت  نباشید!مملکت را به اینجا رسانده، استیضاحش کنید!

صلح امام حسن؛ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ است
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روحی صفت:
طالبان ترامپ را فرصتی برای 

بازگشت به قدرت می داند

بهمن آرمان، اقتصاددان در یادداشت 
اختصاصی برای صدای اصالحات نوشت:

جنگ زده  خوزستان 
توسعه قعر  در 

گزارش میدانی صدای اصالحات از بازار لپ تاپ و کامپیوتر؛

افزایش نجومی قیمت لپ تاپ
مجازی کساد شد!بازار شاخ های صدای اصالحات گزارش می دهد؛
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گرچه بنده میان شرایط کنونی ایران و جهان و ویژگی های مقامات جمهوری اسالمی و شرایط زمانی و مکانی ۱۴-۱۳ قرن قبل و ویژگی های پیامبر و ائمه اطهار هیچگونه شباهت معناداری نمی بینم 
و الجرم هرگونه قرینه سازی تاریخی و مذهبی برای توجیه تصمیمات و عملکرد مسئوالن را نوعی انحراف و فاقد هرگونه وجاهت منطقی می دانم اما برای آندسته از افرادی که برای توجیه سیاست های 

داخلی و خارجی جمهوری اسالمی اصرار دارند که به یک قرینه تاریخی و مذهبی در صدر اسالم استناد نمایند، جهت توجیه ضرورت صلح طلبی و پرهیز از هرگونه جنگ طلبی، از کتاب »صلح امام حسن؛ 
 پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ« تالیف شیخ راضی آل یاسین که مورد عالقه رهبرجمهوری اسالمی است و توسط ایشان به فارسی برگردانده شده کمک می گیرم؛...

برای خرید بی کیفیت ترین لپ تاپ
باید 13 میلیون تومان بپردازید! سندروم توهم مقبولیت شاخ های 

مجازی را زمین گیر کرد



رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: 
درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی 

بر  بیفتد  اتفاقی که  تخصیص داده می شود، هر 
اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم 

و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات 
این صندوق استفاده می شود .

انتشار مطلبی درباره  محمود واعظی، درباره 
دانشگاه های  از  به یکی  اعتبارات کرونایی  تخصیص 

کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهوری در 
اظهار کرد: همانطور که  این دانشگاه  هیئت علمی 
برنامه  نیز توضیح دادند، سازمان  سخنگوی دولت 

نیازمند  از دانشگاه هایی که  به بسیاری  و بودجه 
هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ 

حال ممکن است عده ای دنبال آن باشند تا بگردند 
و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند 

که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن دانشگاه 
به  اینکه بجز دانشگاه ها  بر  با تاکید  دادند.وی 

نیز کمک هایی شده  مراکز دیگر  بیمارستان ها و 
است، گفت: درباره اعتباراتی که از محل صندوق 

اتفاقی  توسعه ملی تخصیص داده می شود، هر 
که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت 

رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات 
ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده می شود؛ 

مگر می شود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد 
نشان  انجام دهد؟رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر 

کرد: من درباره عضویت فرزند آقای روحانی در 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی 
پرس وجو کردم و به من گفتند که اصال چنین 

چیزی نیست؛ در واقع اصل کسی که نشسته این 
سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار 

بپرسند درحالی  باره  گذاشته که از مسئولین در این 
که دختر آقای رئیس جمهوری اصال در هیئت 

ندارد. علمی آن دانشگاه عضویت 

دهم  دوره  نماینده  صادقی  محمود 
سیاسی  فعال  و  اسالمی  شورای  مجلس 

نمایندگان  سفر  درخصوص  اصالح طلب 
عناوینی  با  استان ها  در  مختلف  مناطق  به 

ایلنا،  خبرنگار  به  میدانی  نظارت  همچون 
مسئولین  هم  آن  مسئولین  این که  گفت: 

نزدیک  از  باشند و  بین مردم  نظام در  باالی 
محروم  مناطق  خصوصاً   مردم  مشکالت 
پسندیده ای  لمس و درک کنند کار  را 

مرکز  در  نشستن  به  مسئوالن  نباید  و  است 
کنند، پس  عادت  دریافت گزارش ها  و 
دارد.  میدانی ضرورت  بازدیدهای  این 

شأن  با  متناسب  دستگاهی  هر  نظرم  به  اما 
باید  اختیاراتش  و  و وظایف  و جایگاه 

کند. عمل 
ادامه داد: مجلس شورای اسالمی  وی 

از سراسر کشور و  نماینده   ٢۹۰ از  بیش 
نظرم  به  دارد.  مختلف  انتخابی  حوزه های 

مناطق  مشکالت  به  رسیدگی  هدف  اگر 
بهتر  است،  انتخابیه  حوزه های  و  محروم 

متوجه آحاد  را  این کار  است مجلس 
کند. نمایندگان 

داشت: مجلس  اظهار  ادامه  در  صادقی 

لحاظ سبک کار  از  را  نمایندگان  اوالً  باید 
کند،  توانمندسازی  مسئوالن  با  ارتباط  و 
برنامه ریزی  می توانند  منظم  طور  به  ثانیاً 

نظارتی  گزارشات  نمایندگان  از  که  کنند 
انتخابیه  حوزه های  مشکالت  بعد  و  دریافت 

منظم  طور  به  تخصصی  کمیسیون  در  را 
را  کمیسیون ها  حتی  بعضاً  و  کنند  مطرح 

مناطق  به  منظم  رؤسای شان  و  اعضاء  با 
کرد. گسیل  مختلف 

با  اگر  این حضورها  البته  افزود:  وی 
اجرایی  دستورات  و  دیگر  قواهای  با  تعامل 

هم افزایی  و یک  بود  مؤثرتر خواهد  باشد 
کار  هرچند  می کند.  ایجاد  قواها  بین 

مردم  انتظارات  اما  نیست،  اجرایی  مجلس 
مجلس  و  نمایندگان  از  سراسر کشور  در 
به  نظارتی  از زاویه  به ویژه  این است که 

کنند. کمک  امور  پیش برد  بهبود 
سفرهای  درباره  همچنین  صادقی 

عنوان  تحت  که  مجلس  رییس  استانی 
آیا  اینکه  و  می شود  انجام  میدانی«  »نظارت 

دارد  وظایفی  چنین  مجلس  رئیس  اصال 
اکنون  اینکه  درباره  داشت:  ابراز  یانه؟، 

انجام  مجلس  رییس  توسط  سفرها  نوع  این 

قصد  که  نمی کنم  نیت خوانی  من  می شود، 
انتخابات  برای  تبلیغات  قالیباف  آقای 

و  نوع  اما  یا خیر،  است  ریاست جمهوری 
است  شائبه برانگیز  مقداری  یک  کار  سبک 

فراوان  رسانه ای  تبلیغات  با  همراه  و چون 
روی  که صداوسیما  بازتابی  به ویژه  است، 

غیرعادی  مقداری  می دهد  آن  خبرهای 
ایجاد  را  موارد چنین شائبه ای  این  و  است 

می کند.
تمامی روسای مجلس  داد:  ادامه  وی 

را  همواره سفرهایی  امروز  تا  از گذشته 
پیدا  استان حضور  در  داشتند،  استان ها  به 

انجام  نظارت هایی  و  دیدارها  می کردند 
پر سروصدا  اندازه  این  هیچکدام  اما  می شد 

نبود.
ادامه  در  در مجلس دهم  تهران  نماینده 

به خاطره ای گفت: در مجلس  اشاره  با 
اما  بودیم  تهران  نماینده  اگرچه  دهم 

داشتیم،  سفرهایی  محروم  مناطق  به  معموالً 
به  ما سفری  استان خوزستان  در سیل  مثاًل 
از آن طرف سوسنگرد داشتیم و  اهواز و 
بعضی  با  همراه  و  برگشتیم  لرستان  به  بعد 

اکثرا  را هم  برنامه ها  این  بودیم،  از دوستان 

برنامه ریزی  شهرستان ها  آن  شهر  شوراهای 
مناسبت حضور  این  به  ما  و  بودند  کرده 

نه هیچ  و  نه عکس  اما  پیدا کردیم، 
این شکلی  به  نوع سفرها  این  از  گزارشی 
نکردیم. منتشر  می شود،  انجام  اکنون  که 

ادامه داد: در همین سفر یکی  وی 
نامه ای  اهواز در  از اعضای شورای شهر 

از  درخواست تخصیص آن درصد 
استان ها  این  به  که  نفت خیز  منطقه  درآمد 
داد، علیرغم  به من  را  داده شد،  تخصیص 
داشتیم،  الریجانی  آقای  به  ما  که  نقدهایی 

پیگیر  بالفاصله  موضوع  این  در  دیدم  من 
گذاشتند  وقت  اهواز  برای  شدند،  موضوع 
در مجموع  پیگیری کردند.  را  و موضوع 
میدانی  حضور  دغدغه  من  که  بگویم  باید 

منفی  امر  را  تلقی می کنم و آن  مثبت  را 
این که  برای  می آید  نظر  به  اما  نمی دانم، 

تأثیرگذارتر  و  باشد  نداشته  تبلیغاتی  شائبه 
همه  توان  و  پتانسیل  از  باید  باشد،  هم 
از  همچنین  و  شود  استفاده  نمایندگان 

پشتیبانی  انتخابیه  حوزه های  در  نمایندگان 
باشند. موثرتر  تا  شود  حمایت  و 

رییس بنیاد امید ایرانیان بابیان اینکه جریان رقیب اصالحات 
هیچ گاه شهامت عذرخواهی از مردم به خاطر حمایت از آقای 

احمدی نژاد را نداشت، گفت: اصالح طلبان به خاطر برخی 
ناکارآمدی های دولت که به سرمایه اجتماعی اصالحات ضربه زد 

حاضر به عذرخواهی هستند.
محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی 

شهرستان ری با تسلیت ایام دهه آخر ماه صفر به  مرور اهدافی که در 
پی آن  انقالب اسالمی ایران محقق شد پرداخت و بابیان اینکه باید 

انقالب و ارزش های انقالب همواره زنده بماند و باید تالش کنیم که  
اهداف این انقالب تحقق یابد، گفت: آنچه بعد از ۴٢ سال از انقالب  

به دست آمده است قطعاً بسیار ارزشمند است ولی ما به اهداف نهایی 
نرسیده ایم که بگوییم دیگر در جامعه تغییر الزم نیست.

وی ادامه داد: تغییر در این مرحله یک تفاوت اساسی با تغییر در 
قبل از انقالب دارد، در قبل از انقالب تغییر برای از پای درآوردن یک 

رژیم تا بن دندان فاسد و وابسته به بیگانه بود و امروز تغییر برای این 
است که نظامی که از متن جامعه درآمده است به اهداف خود برسد. 

اگر الزم است در ساختارها و رفتارها اصالح شود و تالش کنیم تا 
آرمان های انقالب و همان اهدافی که در قانون اساسی آمده است، 

تحقق یابد.
هشدار درباره خطر تحریف اسالم و آرمان های انقالب

عارف خاطرنشان کرد: معتقدیم با روند فعلی که ممکن است 
حتی با حسن نیت هم باشد، پیشرفت کشور دور از دسترس است. 

مشکالتی همچون فقر، تبعیض و نابرابری و تهدیدها علیه ایران افزایش 
پیداکرده است و  حتی خطر تحریف اسالم و آرمان های انقالب نیز 

وجود دارد.
دولت اصالحات یکی از موفق ترین دولت های بعد از انقالب 

بود
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به عملکرد دولت اصالحات ، 

یادآور شد: با صراحت می گویم دولت اصالحات یکی از موفق ترین 
دولت های بعد از انقالب در همه زمینه ها اعم از پیشرفت اقتصادی 

،تأمین حقوق و آزادی های مردم و ارتقا شأن و منزلت ایران در مجامع 
بین المللی بود و تمامی آمارها صحت ادعای من را اثبات می کند. در 

هشت دولت اصالحات  با نفت بشکه ای  ۹ دالری و با خشکسالی 
وحشتناکی که داشتیم، تورم به ۱۱/۵درصد رسید.

دولت احمدی نژاد ساختارها را نابود کرد،دولت روحانی 
جزیره ای عمل کرد

عارف در همین زمینه افزود: انتظار بود دولت هایی که بعد از اتمام 
دوره اصالحات زمام امور را بر عهده می گیرند روند آغازشده در 

دولت اصالحات را ادامه می دادند و شاهد پیشرفت های بیشتری باشیم 
ولی نه تنها پیشرفتی در کار نبود بلکه هم در دولت آقای احمدی نژاد 

و هم در دولت آقای روحانی شاهد عقب گردهای زیادی در 
شاخص های مختلف بودیم.در دولت آقای احمدی نژاد ساختارها نابود 
شد در دولت آقای روحانی هم با جزیره ای عمل کردن شاهد وضعیت 

فعلی کشور هستیم.
وی به شرایطی که انتخابات سال ۹٢ برگزار شد اشاره کرد و 

گفت: در شرایطی که بعد از حوادث سال ۸۸ با آن روبه رو بودیم و 
با آن شرایط امنیتی و یاس و سرخوردگی که بر نخبگان حاکم بود، 

با پیشتازی و  میدان داری جوانان تحوالت انتخابات سال ۹٢ شکل 
گرفت و معادالت برخی جریانات که می خواستند به زعم خود آخرین 

میخ را بر تابوت اصالحات بزنند بر هم زدند.
در دهه ۹0 شاهد بی سابقه ترین هجمه ها و حمالت به جریان 

اصالحات بودیم
رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به پیروزی های جریان اصالحات 

در دهه ۹۰ ،تصریح کرد: در دهه ۹۰ شاهد بی سابقه ترین هجمه ها 
و حمالت به جریان اصالحات بودیم .این حمالت هم به تفکر 

اصالحات بود و هم به افراد اصالح طلب که به نوعی سمبل جریان 
اصالحات محسوب می شدند و متأسفانه این روند تخریبی دامن خود 
جریان اصالحات را هم گرفت و از داخل این جریان اظهارنظرهایی 

که روند تخریبی رقیب اصالحات را تقویت می کرد شنیده شد.
تخریب های ناجوانمردانه ای علیه فراکسیون امید

وی به رویکرد تخریبی که علیه فراکسیون امید مجلس دهم از 
همان روزهای اول تشکیل این فراکسیون شکل گرفت اشاره کرد و 
گفت: با وجود تخریب های ناجوانمردانه ای که علیه فراکسیون امید 
صورت گرفت اما مردم یک سال بعد از تشکیل مجلس دهم، یعنی 

در انتخابات خرداد ۹۶ به لیست امید شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
تهران به صورت کامل رأی دادند و اعتماد مجدد مردم به لیست امید با 
وجود  ۴۸ لیست جعلی به نام اصالحات و باوجود تمامی حمالتی که 

به فراکسیون امید صورت گرفته بود، پیام های زیادی داشت.

مشارکت  کم مردم در انتخابات نمی تواند مسیر انقالب را 
تضمین کند

عارف میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم را 
نگران کننده توصیف کرد  و گفت: مردم به خاطر برخی ناکارآمدی ها 

و وضعیت معیشتی که با آن دست به گریبان هستند گالیه های به حقی 
از مسئوالن دارند و به همین دلیل و هم به خاطر رد صالحیت های 

گسترده صورت گرفته و هم به دلیل نوع رفتار جریانات سیاسی در 
انتخابات مجلس یازدهم مشارکت قابل قبولی را شاهد نبودیم و اگر 

این میزان مشارکت در انتخابات آینده ادامه داشته باشد، نمی تواند مسیر 
انقالب را تضمین کند.

وی حضور مردم در رویدادهای مهم را تضمین کننده مشروعیت 
نظام دانست و  تأکید کرد که میزان مشارکت مردم در انتخابات 

مجلس یازدهم  به این مشروعیت آسیب زد.
لزوم تغییر در نحوه اداره کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه باید شرایط فعلی 
حاکم بر کشور تغییر کند و ادامه روند فعلی با همراهی مردم می تواند 

اصالح شود ،خاطرنشان کرد: کسانی که دل در گروه انقالب دارند و 
دغدغه مند هستند از وضعیت فعلی کشور که می تواند تداوم آن منجر 
به اتفاقات ناگواری شود، نگران هستند و راه فائق آمدن بر مشکالت 
و چالش ها را تغییر در نحوه اداره کشور و حفظ انسجام و همدلی در 

خانواده انقالب می دانند.
یک جریان سیاسی نمی تواند کشور را اداره کند

وی با تأکید بر اینکه اصالح طلبانی که به گفتمان اصالح طلبی 
اعتقاد راسخ دارند هیچ گاه در نقش اپوزیسیون ظاهر نمی شوند،گفت: 
تجربه نشان داده است که یک جریان سیاسی نمی تواند کشور را اداره 

کند و کسانی که فکر می کنند یکدست شدن حاکمیت باعث حل 
مشکالت مردم می شود سخت در اشتباه هستند.

جریان رقیب اصالحات شهامت عذرخواهی از مردم بخاطر 
حمایت از احمدی نژاد را ندارد

عارف بابیان اینکه جریان رقیب اصالحات هیچ گاه شهامت 
عذرخواهی از مردم به خاطر حمایت از آقای احمدی نژاد را نداشت 

و حتی منکر حمایت از او شده بود،تأکید کرد: اصالح طلبان برخالف 
رقیب خود هیچ گاه حمایت از  آقای روحانی را انکار نکرده اند و به 

خاطر برخی ناکارآمدی های دولت که به سرمایه اجتماعی اصالحات 

ضربه زد حاضر به عذرخواهی هستند اما مطمئناً دولت فعلی تنها مقصر 
برخی ناکارآمدهای نیست و تحریم های ظالمانه و عملیات روانی 
که در داخل کشور علیه دولت شکل گرفت در شکل گیری این 

ناکارآمدی ها مؤثر بوده است.
بقای نظام به حضور اصالح طلبان پیوند خورده است

وی با اشاره به خط تخریبی رسانه های بیگانه علیه اصالح طلبان 
،تأکید کرد:رسانه های فارسی زبانی که در خارج از کشور مدیریت 

می شوند در چند سال اخیر یک هدف را دنبال کرده اند و آن هم 
تخریب هدفمند  اصالح طلبان بوده است چراکه می دانند بقای نظام به 

حضور اصالح طلبان پیوند خورده است.
عده ای با اظهارنظرهای نسنجیده به انسجام جریان اصالحات 

ضربه زدند
رئیس بنیاد امید ایرانیان بابیان اینکه انتظار بود بعد از دستاوردهای 
ارزشمند گفتمان اصالح طلبی در دهه ۹۰ یک صدا از داخل جریان 

اصالحات شنیده شود، تأکید کرد: عده ای با اظهارنظرهای نسنجیده به 
انسجام جریان اصالحات ضربه زدند و به همین دلیل هدف ما در مقطع 

فعلی باید بازگرداندن انسجام در خانواده اصالحات باشد.
مسئولیت ملی همه جریان های سیاسی  حضور مؤثر مردم  

در انتخابات باشد
وی با اشاره به انتخابات خرداد ۱۴۰۰ ،گفت: در انتخابات آینده 

مسئولیت ملی همه جریان های سیاسی  باید حضور مؤثر و باشکوه 
مردم  در انتخابات باشد. یکی از عوامل حضور  و مشارکت مردم در 
انتخابات نحوه رفتار متصدیان امر انتخابات است که مطمئناً سلیقه ای 

عمل کردن در این موضوع مهم  خسارت بار خواهد بود.
در دولت آینده باید حداقل 50 درصد از  مدیران دولت از 

جوانان و زنان باشد
عارف بابیان اینکه نباید از انتخابات شوراها غافل شویم ،مشارکت 

زنان و جوانان در رویدادهای مهم در کشور ازجمله انتخابات را 
تأثیرگذار دانست و گفت: دولت آینده در اختیار هر جریان سیاسی 

که باشد باید بپذیرد که حداقل ۵۰ درصد از  مدیران دولت از جوانان 
و زنان باشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرد 

: اگر مردم با امید درصحنه حاضر شوند، تردیدی ندارم که نتیجه رأی 
آن ها در جهتی خواهد بود که در مسیر تأمین خواست های ملت ایران، 

آزادی، استقالل، پیشرفت و رفع تهدیدهاست.

محمود واعظی 

اعتبارات صندوق توسعه ملی 
مطابق با دستورات رهبری 

هزینه می شود

عارف: اصالح طلبان حاضر به عذرخواهی هستند

مشاور  آشنا  داد.حسام الدین  نشان  واکنش  رئیس جمهوری  استیضاح  طرح  امضای  برای  نمایندگان  سایر  ترغیب  برای  وی  تالش  و  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  اخیر  اظهارات  به  جمهوری  رئیس  مشاور 
باقی  قوت خودش  به  و  نشده  دستور خارج  از  استیضاح روحانی  اینکه  بر  مبنی  اسالمی  سیاست خارجی مجلس شورای  و  ملی  امنیت  رئیس کمیسیون  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  توئیتر  در  کاربری خود  در حساب  رئیس جمهوری 

تعویق  و  ایران  فعلی  دولت  برابر  در  نیامدن  برای کوتاه  آمریکا  انتخاباتی  نامزد  دو  هر  به  دادن  نخ  اقتصادی،  زمان جنگ  در  دولت  تضعیف  در حاکمیت،  تزلزل  ایجاد  اما  است،  قاطع مجلس  اکثریت  » استیضاح حق  نوشت:  است، 
مجلس  سیاست خارجی  و  ملی  امنیت  رئیس کمیسیون  ذوالنوری  مجتبی  والمسلمین  االسالم  ایسنا، حجت  به گزارش  نیست.«  رأی  هزار   ٢۰۴ با  نماینده ای  وظایف  از  ایران  در  بعدی  دولت  استقرار  تا  تحریم ها  یا کاهش  رفع  گونه  هر 

را پس  امضایشان  نفر   ۱۱ اند که  امضا کرده  نفر   ۴۴ است  بنده  استیضاح دست  پرونده  است،  باقی  به قوت خودش  استیضاح  نشده،  از دستور خارج  »  استیضاح روحانی  نوشت:  اظهاراتی در حساب کاربری خود  اسالمی طی  شورای 
کند.«  پیدا  سامان  جمهور  رئیس  اقای  استیضاح  با  فعلی  نابسامان  اوضاع  که  کنند  امضا  را  استیضاح  می کنیم  خواهش  نمایندگان  دیگر  از  گرفتند. 

استیضاح حق مجلس است اما تضعیف دولت از وظایف نمایندگی نیست
یکشنبه - 27 مهر 1399 شماره 1199

مشاور رئیس جمهوری:  ۲ سیاست

ضرورت صلح طلبی و پرهیز از هرگونه جنگ طلبی

 حجم تبلیغات مربوط به سفرهای 
قالیباف، شائبه برانگیز است

صلح امام حسن؛ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ است

حجت االسالم روحانی رئیس جمهور چهارشنبه و در آستانه فرا 
رسیدن ایام رحلت پیامبر اکرم)صلوات اهلل علیه( و شهادت امام حسن 

مجتبی)علیه السالم( در نشست هیئت دولت، از امام حسن)ع( به عنوان امام 
صلح و پیوند که با ایجاد وحدت برای حفظ اساس اسالم گام برداشت، نام 
برده بود و افزود: امام حسن)ع( در پاسخ به اعتراض برخی از اصحاب خود 

درمورد پیمان صلح ایشان، فرمود جامعه اسالمی که فقط شما ٢۰-۱۰ نفر 
نیستید. من در مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت قاطع 

صلح می خواهند، صلح را انتخاب می کنم.
روحانی در ادامه افزود: امام مجتبی)ع( به ما می آموزد مرد جنگ باشیم 

به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگ کردیم 
و اگر در جنگ صلح کردیم هر دو خطا و اشتباه است. به موقع باید بایستیم و 

بجنگیم و به موقع هم باید صلح کنیم.
این سخنان رئیس جمهور انتقاد بسیاری از افراد را برانگیخت اما آیا این 

سخنان فارق از اینکه از زبان رئیس جمهور بیان شده صحیح است یا خیر؟!
***صلح امام حسن و دالیل آن، جنگ طلبان و مخالفان 

 صلح 
اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در کانال تلگرامی خود 

اینطور به این موضوع واکنش نشان داده است ؛ گرچه بنده میان شرایط کنونی 
ایران و جهان و ویژگی های مقامات جمهوری اسالمی و شرایط زمانی و 

مکانی ۱۴-۱۳ قرن قبل و ویژگی های پیامبر و ائمه اطهار هیچگونه شباهت 
معناداری نمی بینم و الجرم هرگونه قرینه سازی تاریخی و مذهبی برای توجیه 

تصمیمات و عملکرد مسئوالن را نوعی انحراف و فاقد هرگونه وجاهت 
منطقی می دانم اما برای آندسته از افرادی که برای توجیه سیاست های داخلی و 
خارجی جمهوری اسالمی اصرار دارند که به یک قرینه تاریخی و مذهبی در 

صدر اسالم استناد نمایند، جهت توجیه ضرورت صلح طلبی و پرهیز از هرگونه 
جنگ طلبی، از کتاب »صلح امام حسن؛ پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ« 

تالیف شیخ راضی آل یاسین که مورد عالقه رهبرجمهوری اسالمی است و 
 توسط ایشان به فارسی برگردانده شده کمک می گیرم؛ 

یک. براساس نوشته های صفحات ۶٢-۵۹ این کتاب؛ اشخاصی که همزمان 
با صلح امام حسن، با هرگونه صلح امام مخالفت ورزیده و پیوسته بر طبل 

 جنگ طلبی می کوبیدند، به چهار گروه تقسیم می شدند:
 ۱. »باند اموی«؛ که از تیره و طایفه معاویه بودند؛

٢. »گروه خوارج«؛ که برای جنگ بیش از همه اصرار می ورزیدند و برای 
تشویق مردم به اخاللگری و ایجاد فتنه و آشوب، از مؤثرترین و مخوفترین 
روش ها استفاده می کردند. اینان درواقع همان هایی هستند که پس از حادثه 
حکمیت، کمر به دشمنی علی)ع( و معاویه بسته بودند و در راس آنها امثال 

 »اشعث بن قیس« و »شمربن ذی الجوشن« قرار داشت؛
۳. »گروه شکاک ها«؛ نامگذاری آنان به)شکاک ها( بدین جهت است که اینها 
تحت تأثیر تبلیغات خوارج قرار گرفته بودند بدون اینکه جزء آنان شده باشند، 

 پیوسته در حال تردید و دودلی بسر می بردند؛
۴. »گروه الحمراء« که دارای نژادی مخلوط و از اوالد بردگان و موالی بودند 

 که عموما در سالهای ۱۷ تا ۱٢ هجری اسیر شده بودند؛

 دو. دالیل صلح امام حسن و پرهیز ایشان از جنگ طلبی
در این بخش به فرازهایی از کتاب که در آن دالیل پرهیز امام از جنگ طلبی 

 بیان شده اشاره می شود:
۱. »]امام حسن[ پس از وفات پدرش، مسلمانان با او به خالفت، بیعت کردند 

در همان مدت کوتاه حکومتش، به بهترین شکلی کارها را اداره کرد در 
پانزدهم جمادی االولی سال ۴۱ با معاویه قرار صلح منعقد ساخت و با اینکار 

هم دین را حفظ کرد و هم مؤمنان را از قتل نجات داد و در اینکار بر طبق 
آموزش خاصی  که بوسیله پدرش از پیامبر دریافت کرده بود عمل کرد«./

 ص٢۶
٢. »او این روش را از صلح حدیبیه همچون سرمشقی نیک آموز بکار برد. در 
حدیبیه نیز بعضی از یاران نزدیک پیامبر، او را بر این صلح نکوهش کردند ، 
همچنانکه در ساباط یاران و دوستان نزدیک امام حسن ولی تصمیم راسخ او 

 از این نکوهش سستی نگرفت و سینه اش تنگ نشد«/ ص۸  
۳. »امام حسن با این صلح توانست در سر راه معاویه، دشمن نهانی از خود او 
بسازد و بدست خود او وسائل سقوطش را فراهم کند و امکان یافت که دژ 

آهنین بنی امیه را با سوهانی از خود ایشان، قابل نفوذ سازد و در نتیجه پیروزی 
 ایشان را بی اثر و بیهوده گرداند«/ص۹

۴. »امام حسن)ع( در پاسخ به مردی که به وی گفته بود: »آیا در این کار به 
راه انصاف رفته ای؟ فرمود: »آری! ولی من از این می ترسم که در روز قیامت 
هفتاد هزار یا هشتاد هزار انسان خون آلوده نزد خدا دادخواهی کنند که برای 

 چه خون آنان ریخته شده است«/ جزء۶ ص۹۵

۵. » بگذار سهم او از این ماجرا، باقی و ابدی باشد نه زود گذر و آنی و در 
آن نشأه دائمی باشد نه لذت این جهان فانی، و از لطف و رحمت خدا باشد 

نه از دست مردم. بدین ترتیب بود که رسالت حسن به صلح تبدیل یافت، بی 
آنکه دو گروه به کوچکترین زد و خوردی دست زنند و این از نظر تاریخ ، 

 موضوعی ثابت و مسلم است«/صص۱۳۹-۱۴۰
 ۶. »امام حسن ، مردم را گرد آورد و خطابه اي ایراد کرد...

 بزرگترین فایده این خطابه برای آنحضرت این بود که ...در آخر خطابه اش 
گفت: آگاه باشید! معاویه ما را به کاری فرا خوانده که در آن نه سربلندی 

هست و نه انصاف، اگر داوطلب مرگید سخن او را به خودش برگردانیم و با 
زبانه شمشیر، او را به محاکمه خدایی بکشیم و اگر خواستار زندگی می باشید 
، پیشنهاد او را بپذیریم و خشنودی شما را جلب کنیم؟ مردم از هر سو فریاد بر 

 آوردند: مهلت، مهلت، صلح را امضاء کن«/ص۱۷۸
۷. »امام حسن خطاب به شیعیانی  که صلح را بر او خرده می گرفتند، فرمود: 
از صلح با معاویه منظوری جز این نداشتم که شما را از کشته شدن برهانم«/

 ص۱۹۱
۸. »اول سخنی که ]امام[ بارها در مقام تفهیم فلسفه صلح به شیعیانش می گفت: 

چه می دانید که من چه کرده ام! بخدا آنچه کرده ام برای شیعیانم از هر آنچه 
در جهان است بهتر است.... در این صلح منظوری بجز این نداشتم که شما 
را از کشته شدن نجات دهم. حضرت پس از صلح فرمود: هان ای مردم ! 

همانا خداوند شما را به اولین ما هدایت کرد و جانتان را به آخرین ما محفوظ 
داشت...«/صص٢۱۳-٢۱٢ کتاب

»محسن روحی صفت«، درباره مذاکرات بین االفغانی در افغانستان 
گفت: مذاکراتی که تا به امروز انجام شده برای خروج آبرومند نیروهای 

نظامی آمریکا از افغانستان میان واشنگتن و گروه طالبان بوده است 
بنابراین تا االن مذاکرات صلحی درباره افغانستان در کار نبوده است.

وی با بیان اینکه در مذاکرات واشنگتن و طالبان، آمریکا اجازه حضور 
و مداخله به دولت افغانستان را نداد، اظهار داشت: این حضور نداشتن و 
عدم مداخله دولت مرکزی در مذاکرات موجب شد تا طالبان نسبت به 
دولت افغانستان احساس برتری پیدا کرده و فکر کند می تواند امتیازات 

بیشتری از دولت کابل دریافت کنند.این کارشناس ارشد مسائل 
افغانستان ادامه داد: عبارت صلح که از سوی زلمای خلیل زاد، نماینده 

ویژه آمریکا در امور افغانستان درباره مذاکرات ایاالت متحده و طالبان به 
کار رفته، پوششی برای خروج آبرومندانه نیروهای نظامی این کشور از 
افغانستان پس از ۱۹ سال حضور نظامی است.روحی صفت با بیان اینکه 
اکنون زمینه برای انجام مذاکرات بین االفغانی بیش از هر زمان دیگری 
فراهم شده است، تصریح کرد: اکنون زمان مناسبی است تا گروه های 

افغانستانی درباره سرنوشت کشورشان و مسائل مختلف مانند نحوه 
مشارکت طالبان در قدرت با یکدیگر گفت وگو و توافق کنند.وی با 

اشاره به توقف مذاکرات دوحه در تشریح بیشتر این موضوع خاطرنشان 
کرد: طالبان اصرار دارد تنها فقه حنفی مبنای شریعت باشد و از طرفی، 

معتقد است فقط باید در چارچوب توافق با آمریکا، مذاکرات ادامه 
یابد و رفع اختالفات در این مسیر باشد، اما دولت افغانستان معتقد است 
توافق دوحه محدود بوده و تمام موارد را در نظر نگرفته و سایر مواردی 

که مطرح نشده هم باید مورد بررسی قرار گیرد.به گفته معاون پیشین 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، دولت افغانستان 

تاکنون از خود خویشتنداری نشان داده و سعی کرده این مذاکرات به بن 
بست کشیده نشود. هیات طالبان هم نیازمند رایزنی با رهبران خود بود و 

به همین خاطر، مذاکرات فعال متوقف شده است.
آمریکایی ها می خواهند خودشان محور مذاکرات بین االفغانی 

باشند
روحی صفت با اشاره به وجود تشتت در درون طالبان اظهارداشت: 

طالبان گروه یکدستی نیست. گروه های معارض زیادی در افغانستان 
هستند که با دولت این کشور در حال جنگ هستند که تحت عنوان 

کلی طالبان فعالیت می کنند.وی افزود: همه گروه هایی که تحت عنوان 
طالبان فعالیت دارند، نسبت به مذاکرات دید مثبتی ندارند و برخی از 

طالبان جدا شده و به داعش پیوسته اند. با این وجود، آنهایی که تحت 
عنوان طالبان همچنان فعالیت دارند، فعال مخالفت جدی از خود نشان 
نداده اند.این دیپلمات پیشین درباره نقش آفرینی همسایگان افغانستان و 
قدرت های منطقه ای در مذاکرات بین االفغانی هم بیان کرد: هم اکنون 
آمریکایی ها مدیریت مذاکرات را برعهده دارند و تالش آنها هم این 

بوده است که خودشان محور باشند و همسایگان افغانستان و قدرت های 
منطقه ای توان و نقشی در مذاکرات ایفا نکنند.روحی صفت اضافه کرد: 

با این حال آمریکایی ها برخی از کشورها را برای مذاکرات دوحه 
دعوت کردند. حتی از ایران هم رای حضور در این مذاکرات دعوت 

شد ولی چون ایران مذاکرات کنونی را مبتنی بر خواست آمریکا و 
نمایشی می دانست، در آن شرکت نکرد.وی با بیان اینکه کشورهایی هم 
که در مذاکرات دوحه بودند نسبت به نمایشی بودن آن اعتراض داشتند، 

یادآور شد: انسجامی در مذاکرات دوحه وجود نداشت و امیدواری 
زیادی هم برای به نتیجه رسیدن آن نیست. رئیس اسبق ستاد افغانستان 
وزارت امور خارجه درباره رویکرد آمریکا در مذاکرات دوحه هم 
عنوان کرد: دولت ترامپ مذاکرات افغانستان را برگ برنده خود در 

عرصه سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری می داند. به همین 
خاطر آنها نمی خواهند تا قبل از انتخابات اختاللی در مذاکرات پیش 

بیاید و مذاکرات شکست خورده تلقی شود.طالبان ترامپ پشتوانه خود 
برای رسیدن به قدرت می داند

روحی صفت با بیان اینکه طالبان هم امیدوار است ترامپ مجددا 
رئیس جمهور آمریکا شود، گفت: آنها ترامپ فرصت خود برای 

بازگشت به قدرت می دانند. رفتار ترامپ و عدم مداخله دادن دولت 
افغانستان در مذاکرات میان واشنگتن و طالبان موجب احساس برتری در 
میان این گروه افغانستانی شده و آنها می خواهند این پشتوانه را حفظ و از 
آن استفاده کنند.وی با بیان اینکه به نظر می رسد آمریکا دیگر منافعی در 

ایفای نقش موثر در افغانستان برای خود تصور نمی کند، اظهار داشت: 
ایاالت متحده از بی ثباتی و آشوب در منطقه به ویژه افغانستان نگران 
نیست. سیاست این کشور بی ثبات سازی منطقه و کشیده شدن دامنه 

بحران از افغانستان به مناطق پیرامونی آن به ویژه آسیای مرکزی است.
به گفته این کارشناس ارشد مسائل افغانستان، هدف اصلی آمریکا 

در بی ثبات سازی افغانستان کشیده شدن بی ثباتی به آسیای مرکزی برای 
ضربه زدن به چین و روسیه است. آنها فکر می کنند از رهگذر بی ثباتی 

در افغانستان هم ایران متضرر می شود و هم می توانند به رقبای خود ضربه 
وارد کنند.

روحی صفت: 
صادقی محمود 

طالبان ترامپ را فرصتی برای 
بازگشت به قدرت می داند
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دولت ترکیه به تازگی از تعیین مقرارت تازه ای برای تردد شهروندان ایرانی و ترک از مرزهای مشترک دو کشور خبر داده است. با این حال دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران می گوید: قوانین تازه وضع شده شامل حال سفرهای هوایی نمی شود و محدودیت های 
اعمال شده فقط تردد از »مرز زمینی« دو کشور را دربرمی گیرد.مرتضی قربانی درباره محدودیت های جدیدی که وزارت کشور ترکیه برای تردد مسافران از مرزهای مشترک با ایران وضع کرده است، به ایسنا گفت: این محدودیت ها شامل تردد از مرزهای زمینی می شود و به سفرهای 

هوایی ارتباطی ندارد و پروازها بین دو کشور مطابق مقررات تعیین شده روزانه درحال انجام است و فقط مسافران پیش از خروج باید تست PCR از مراکز مورد تایید را انجام داده و پاسخ منفی آن را همراه داشته باشند.او درباره برقراری تورهای گردشگری به مقصد ترکیه با توجه به 
وضعیت ناپایدار پروازها،  نرخ ارز و کرونا، اظهار کرد: درحال حاضر با توجه به نرخ بلیت و ارز و مهم تر از آن شرایط کرونا، تور ترکیه با انگیزه تفریح، مخاطبی ندارد.  مسافرانی که در این مسیر تردد می کنند بیشتر انگیزه های کاری و تجاری دارند. اما به هر حال بسته های سفر که شامل 

بلیت هواپیما، هتل و ترانسفر فرودگاهی است، در آژانس های مسافرتی ایران عرضه می شود. گروهی از مسافران هم هستند که از پروازهای ترکیه استفاده می کنند اما قصد دارند به کشور دیگری سفر کنند و از این مسیر ترانزیت می شوند.وی با تایید این که استفاده از پروازهای ترکیه 
به عنوان ترانزیت لزوما به معنی دور زدن محدودیت های کرونا در کشور سوم یا مقصد نهایی نیست، اضافه کرد: مسافران تراتزیتی باید توجه کنند که پروازهای ترکیه و حتی قطر نسبت به پذیرش مسافر در کشور سوم تعهدی نمی پذیرند و باید پیش از تهیه بلیِت مقصد نهایی، پروتکل 

ورود به آن کشور را بررسی و حتما رعایت کرد.

اولین بار اسم شان را در پیام های تسلیت دیدیم و تازه شناختیم شان. خودشان را که 
نه، فقط اسم شان را.

بزرگانی که کم برای فرهنگ و هنر سرزمین مان مایه نگذاشتند اما چون زندگی 
در شهر و دیار خود را به زیستن در تهران ترجیح دادند، گمنام ماندند و گمنام هم 
رفتند و سهم آنان فقط پیام تسلیتی بود و حسرتی برای ما که آنان را نشناختیم.   در 

هفته گذشته جامعه هنری به سوگ چهره های متعددی نشست. داغ پشت داغ، آنقدر 
که نتوانستیم آیین سوگواری را دست کم برای تسالی دل خودمان به طور شایسته ای 

انجام دهیم. در برابر تقدیر که چاره ای جز تسلیم نداشتیم ولی آنچه غم انگیزتر بود، 
کم توجهی ما به برخی از این نام هاست که حاال گفته می شود، نام هایی بزرگ بوده اند.

در این چند روز به واسطه پیام هایی که بر صفحات مجازی برخی از هنرمندان که 
زاده  دیگر شهرها هستند، متوجه شدیم بزرگانی را از دست داده ایم؛ چهره هایی مانند 
علی اکبر کیانفر و خسرو پایاب و البته هنرمند جوانی مانند کامیار شکیبایی که به خطه 

آذربایجان تعلق داشتند و هوشنگ معتمدی که از او به عنوان پیر تئاتر کردستان یاد 
می شود. از آنجا که این چهره ها )به جز کامیار شکیبایی( به نسل هایی تعلق داشته اند 

که در فضای مجازی،  صفحه و فعالیتی نداشته اند، ما نیز به واسطه صفحات شخصی 
هم شهری های جوان تر شان ، از وجود و درگذشت آنان باخبر شدیم. نادر برهانی مرند 

که از نامش پیداست اصالتش به شهر مرند، بر می گردد،  در صفحه شخصی خود 
از درگذشت علی اکبر کیانفر معین البکا ی سرشناس این شهر خبر داد. همچنانکه 

خبر درگذشت هوشنگ معتمدی پیر تئاتر کردستان هم بر صفحات شخصی هم 
شهری هایش نقش بست.در این نوشتار قصد نداریم دنبال مقصر بگردیم ولی نمی توانیم 
از امر مهمی به نام آسیب شناسی هم غافل شویم. اینکه نزدیک ۴۰ سال است جشنواره 

تئاتر فجر و دیگر جشنواره ها را برگزار می کنیم که یکی از اهداف شان، آشنایی و تبادل 
تجربه هنرمندان مناطق مختلف با یکدیگر است ولی اتفاقات یک هفته اخیر نشان داد 

در این زمینه موفق نبوده ایم. همه ما که به عنوان جامعه تئاتری شناخته می شویم، از مدیر 
تا هنرمند و اصحاب رسانه، در این ناکامی سهم داریم که اگر هر یک از ما وظیفه خود 

را بدرستی انجام داده بودیم، این گونه نبود که امروز بزرگان فرهنگ خود را در ال به 
الی پیام های تسلیت شناسایی کنیم.

بگذریم، فراموش نکرده ایم که تا همین چند سال پیش هنرمندان تئاتر استان ها 
به دلیل مشکالت مالی که سبب می شد جشنواره نتواند میزبانی شان را تقبل کند، بعد 
از اجرای نمایش های خود بار و بندیل شان را جمع می کردند و راهی شهر خویش 

می شدند، بدون اینکه فرصت دیدن نمایش های تهران و دیگر شهرها را داشته باشند. 
نمایش های بین الملل که پیشکش چرا که ظرفیت سالن ها و تعداد محدود اجراها 

عموما اجازه نمی داد که حتی مخاطبان تهران هم براحتی این نمایش ها را ببینند. گویی 
فلسفه حضور گروه های دیگر شهرها، نوعی رفع تکلیف بود و می خواستیم خود را 

راضی کنیم که این تعداد نمایش از استان ها در جشنواره اجرا شده است، بدون اینکه به 
چگونگی این حضور توجه کرده باشیم.بماند که در برخی از دوره ها، عموما سالن های 

پرت و دور افتاده را  که کمتر مورد اقبال تماشاگران بود، به نمایش های استان ها 
اختصاص می دادیم . البته از حق نگذریم، در چند سال گذشته تعداد زیادی از این 

نمایش ها در مجموعه تئاتر شهر یا تاالر مولوی یا تماشاخانه ایرانشهر که شناخته شده ترین 
مجموعه های تئاتری ما هستند، روی صحنه رفتند.

اما مجموعه این عوامل سبب شد با دو تن از هنرمندان استان های آذربایجان شرقی 
و کردستان گپ و گفتی داشته باشیم.

یک جامعه آماری از هنرمندان کل کشور نداریم
یعقوب صدیق جمالی که هنرمندی از خطه تبریز است و همچنان هم در این 

خطه فعالیت می کند،  به واسطه حضورش در جشنواره ها و همینطور کارگاه های 
آموزشی و برخی از سمینارها، جزو معدود هنرمندانی است که برای تئاتری های تهران 
شناخته شده است.او که در تبریز زندگی می کند، با ابراز تاسف از درگذشت خسرو 

پایاب و کامیار شکیبایی دو تن از هنرمندان اهل این شهر، از پایاب به عنوان آخرین 
بازمانده نسل طالیی پیش از انقالب یاد می کند که تا همین اواخر هم روی صحنه بوده 
است.صدیق جمالی ادامه می دهد: استاد پایاب تا ۷۷ سالگی نمایش روی صحنه برد و 
در ساخت و اجرای بیش از ۴۰ نمایش نقش مستقیم و غیر مستقیم داشت.او از اجرای 

نمایش های »بلبل سرگشته« نوشته علی نصیریان ،»پهلوان اکبر می میرد« نوشته بهرام 
بیضایی، »چشم اندازی از پل« نوشته آرتور میلر و ... به عنوان بخشی از کارنامه هنری این 
هنرمند یاد می کند و   می گوید: ایشان پدر معنوی تئاتر تبریز بود؛ شخصیتی بسیار مودب 

و متین داشت و معلمی مهربان برای جوان ترها که جای خالی اش به این زودی پر 
نخواهد شد.این کارگردان تئاتر درباره ناشناخته ماندن هنرمندان بزرگ در دیگر شهرها 
ابراز تاسف می کند: به عنوان کسی که ۳۵ سال در این حوزه شاگردی می کنم، شک 

دارم در مرکز هنرهای نمایشی یک جامعه آماری کامل و یک بانک اطالعاتی درست 
از هنرمندان سراسر کشو وجود داشته باشد تا اگر خبرنگار یا پژوهشگری اطالعاتی در 

این زمینه خواست، بتواند به او کمک کند. ماحصل این وضعیت این است که وقتی این 
چهره ها را از دست می دهیم، تازه یادمان می افتد که آنان هم در تئاتر ما حضو داشته اند.
صدیق جمالی اضافه می کند: درباره توجه به تئاتر استان ها، فقط شعار داده ایم و ناامیدم 
که اتفاق مثبتی در این زمینه رخ بدهد همچنانکه کرونا ثابت کرد ما چقدر آسیب پذیر 
و تنهاییم.او بار دیگر ابراز تاسف می کند: کلیت تئاتر ما به افراد محدودی تعلق دارد که 

مدام سمت ها و مدیریت های مختلف را میان خود مبادله می کنند و دیگران، در این 
بازی جایی ندارند.

گنجینه هایی که هر روز ما را تنها می گذارند
اما حمیدرضا نعیمی هنرمندی که به خطه کردستان تعلق دارد، و در صفحه 
شخصی اش از درگذشت هوشنگ معتمدی خبر داده بود، یادآوری می کند: در 

دهه ۴۰ و ۵۰ وزارت فرهنگ وهنر هنرمندانی را از نقاط مختلف به مناطق گوناگون 
می فرستاد تا در آن شهرها و حتی روستاهای دور افتاده و گاه لب مرز، دوره های 

آموزشی برگزار کنند. این اقدام از چند جهت مفید بود؛ زمینه ای برای آشنایی هنرمندان 

با فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور فراهم می کرد که خود می توانست 
زمینه ساز خلق نمایشنامه های ارزشمند شود و نمونه آن نگارش نمایشنامه »ولد کشی« 

نوشته صادق هاتفی است.او ادامه می دهد: از سوی دیگر با این رفت و آمدها، دوستی ها 
و ارتباطات شکل می گرفت. هنرمندان می توانستند کارهای مشترک بسازند، جوانان 

شهرهای مختلف در جریان تازه ترین رویدادهای پایتخت قرار می گرفتند، از روش های 
آموزشی استادان گوناگون بهره مند می شدند، در این میان چه ازدواج ها که صورت 

نگرفت و تمام جامعه تئاتر کشور به یک خانواده تبدیل شده بود.این کارگردان 
اضافه می کند: متاسفانه شکل و خاصیت جشنواره های ما از دهه ۷۰ به این سو به دلیل 

تنگناهای مالی، تغییر کرد و دیگر زمینه آشنایی و فرصتی برای دوستی و رفاقت فراهم 
نشد تا در سایه آن احساس یگانگی داشته باشیم.او از بزرگان تئاتر استان ها به عنوان  

گنجینه هایی یاد می کند که با رفتن خود ما را تنها می گذارند و تاکید می کند که هر 
چه زودتر باید از آنان که هنوز در قید حیات هستند، سراغی بگیریم. اگر امروز از 

تئاتر تهران و جوانان موفق آن سخن می گوییم، یادمان باشد بسیاری از این جوانان در 
شهرهای خود شاگرد استادان بزرگی بوده اند و چه بسیار جوانانی که با حمایت همین 
استادان به تهران آمده اند، تحصیل کرده اند و موفق شده اند. نمونه آن جوانی است که 

در اهواز از سوی استاد بزرگی چون حشمت اهلل قاسمی از نظر مالی و معنوی، حمایت 
شده و با وجود مخالف خانواده اش به تهران آمده و تا مقطع کارشناسی ارشد درس 

خوانده و چند کتاب هم نوشته است. پس باید امروز قدر حشمت اهلل قاسمی را بدانیم.

حجت االسالم علی رضا شاه فضل قمصری به مناسبت سالروز 
شهادت ثامن الحجج )ع( در گفت و گو با خبرنگار معارف ایرنا 
گفت: یکی از القابی که در دعای جامعه کبیره برای ائمه مطرح 

شده، عبارت  ساسه العباد است. یعنی ائمه معصومین )ع( انسان های 
سیاستمداری بودند که سیاست به معنای روش حکومت داری و 
روش برخورد با دشمن است و اهل بیت )ع( این کار را به بهترین 

شکل در زندگی خود انجام دادند.
وی افزود: هر یک از ائمه متناسب با شرایط زمان خودشان مقابله 
ای خاص با خلفای زمان داشته اند و شرایط و ویژگی های زمان امام 
رضا )ع( نیز اقتضا می کرد که آن حضرت با خلفای زمان خودشان 

یعنی هارون الرشید، امین و مامون تقابل هایی داشته باشند که زیباترین 
تقابل هارا با مامون داشتند و توانستند با مواجهه های سیاسی در عین 

حالی که امام به اجبار به سمت توس فراخوانده شدند، بتوانند در آنجا 
مامون را شکست دهند و مامون مجبور شد برای این که از عملکرد و 

سیاست امام نجات پیدا کند امام را به شهادت برساند.
استاد معارف دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: دوره 

امامت امام رضا )ع( در حدود ٢۰ سال بود که  ۱۰ سال در زمان 
هارون الرشید، پنج سال در زمان امین و پنج سال در زمان مامون بود. 

در زمان برخی ائمه شرایط اجتماعی و سیاسی به گونه ای بود که امام 
معصوم امکان اعالم امامت نداشت. چون حاکمان جور به محض 

این که می فهمیدند چه کسی امام است، او را به شهادت می رساندند.
وی افزود: به همین دلیل در زمان امامت موسی بن جعفر )ع( 
می بینیم که فقط برخی افراد خبر داشتند و پس از چند سال مردم 

متوجه می شدند که امام چه کسی است ولی در زمان امام رضا )ع( به 
محض این که پدرشان به شهادت رسیدند، آن حضرت اعالم امامت 

کردند. البته شیعیان خاص، آن حضرت  را از اعالم رسمی بر حذر 
می داشتند ولی امام فرمود که هارون هیچ آسیبی نخواهد رساند.

شاه فضل اضافه کرد: از طرف دیگر می بینیم برخی افراد ستمگر 
و مخالف شیعه، پیش هارون الرشید می آمدند و خواستار به شهادت 

رساندن امام هشتم می شدند ولی هارون می گفت همین که دستم 
به خون یک امام معصوم یعنی امام هفتم آلوده است، برای من کافی 

است و نمی خواهم بیش از این جهنم خود را گرمتر کنم. چون 
افرادی مانند هارون به جایگاه امامت معرفت داشتند ولی برای رسیدن 

به آرزوهای دنیایی خود با اهل بیت مقابله می کردند.
وی افزود: در ۱۰ سال اول امام در مدینه حضور داشتند و به 

امور اسالم رسیدگی می کردند. بعد از مرگ هارون که حکومت به 

دست امین عباسی رسید، دوره جدیدی از امامت امام رضا آغاز شد 
که به نظر می رسد آن حضرت در این دوره پنج ساله نسبت به دوره 
۱۰ ساله هارون الرشید آسایش بیشتری داشتند که علت آن نبرد میان 

مامون و امین عباسی برای رسیدن به حکومت بود.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: امین و مامون دو برادر از 

مادرهای متفاوت بودند. یعنی مادر امین یک زن عرب و همسر دائمی 
هارون بود ولی مادر مامون یک کنیز ایرانی بود که در بارگاه هارون 

الرشید جایگاهی نداشت ولی به واسطه این که مادر فرزند هارون 
محسوب می شد، به مرور جایگاهی پیدا کرد.

وی افزود: وقتی هارون از دنیا رفت، مامون به واسطه این که 
مادری ایرانی داشت در خراسان زندگی می کرد و برای خود 

خالفتی داشت. امین که فردی ناتوان و الابالی بود جانشین پدر شد و 
به مدت پنج سال با برادر خود درگیر شد. در نهایت مامون برادر خود 

را کشت و خالفت را به دست گرفت و در این مدت امام رضا )ع( 
در مدینه به تبلیغ اسالم و احکام تشیع می پرداختند.

جایگاه مامون در میان خلفای عباسی
شاه فضل با اشاره به جایگاه ویژه مامون در میان خلفای عباسی 
گفت: اگر به امام رضا)ع( عالم آل محمد لقب داده شده، به مامون 

نیز عالم بنی العباس لقب داده شده است. چون او از یک طرف 
شخصیت فرهیخته بود ولی از طرف دیگر یک فرد سیاس و دغلباز 

بود و گفته شده وقتی مامون در مجلس امام رضا )ع( حضور پیدا 
می کرد با نصیحت های امام بیش از همه گریه می کرد ولی وقتی 
مجلس عیش و نوش بود در این زمینه نیز مامون بیش از دیگران به 

لهو و لعب می پرداخت.
وی افزود: مامون به ترویج علم بها می داد و جلسات علمی و 

مناظرات علمی بسیاری برگزار می کرد و تحول بزرگی که از زمان 
هارون الرشید آغاز شده بود، در زمان مامون شدت بیشتری پیدا کرد 
و کتاب های زیادی نوشته شد ولی او دشمنی خود را با امام رضا )ع( 

داشت و کارهای بسیاری در دشمنی با آن حضرت انجام داد.
این پژوهشگر مذهبی اضافه کرد: مامون به واسطه این که دنبال 

مهار امام رضا)ع( بود، تالش می کرد تا حکومت خود را تثبیت کند 
و به همین دلیل امام هشتم را به خراسان دعوت کرد تا عالوه بر این 
که مریدان امام رضا)ع( را مهار کند، آن حضرت را در کنار خود 

داشته باشد تا امام را از توطئه علیه خود بازدارد و زمانی که امام را به 
خراسان دعوت می کرد مراقب بود تا امام از مسیرهای خلوت عبور 

داده شوند.

وی افزود: وقتی مامون با نیت فریب مردم و مهار امام رضا)ع(، 
آن حضرت را به خراسان دعوت کرد، در تالش بود تا اینگونه القا 
کند که امام را دوست دارد و ثامن الحجج نیز به او عالقه دارد و به 
همین دلیل دعوتش را پذیرفته ولی امام هشتم برای اثبات این که با 

میل و رغبت این سفر را انجام نمی دهد و مامون نیز نیت خیر ندارد، از 
رفتن به خراسان امتناع کرد.

شاه فضل اضافه کرد: مامون چند بار پیک فرستاد و در نهایت 
چند مامور فرستادند و پیغام دادند که یا باید به خراسان برود و یا کشته 

شود و امام رضا )ع( بر اساس مصلحت و حکمت، سفر خراسان را 
انتخاب کردند تا بتوانند رسالت امامت خود را کامل کنند.

سیاست امام هنگام سفر به خراسان
وی افزود: امام رضا )ع( برای این که به مردم بفهمانند که این 
سفر از روی میل و رغبت نیست، دستور دادند که قبل از سفر یک 

مجلس عزا برپا شود و مردم به امام گفتند که گریه کردن برای مسافر 
خوب نیست ولی آن حضرت فرمود »من مسافری هستم که امید 
برگشت ندارد« و این گونه مردم فهمیدند که امام از روی میل و 

رغبت سفر را انتخاب نکرده اند.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: مسیر حرکت امام )ع( به گونه 

ای طراحی شده بود که از امام استقبال نشود مگر در نیشابور که عده 
بسیاری جمع شدند و امام حدیث سلسله الذهب را بیان کردند و بعد 

فرمود کلمه الاله اال اهلل قلعه محکمی است و هر کسی لوازم آن را 
بپذیرد و عمل خود را منطبق بر کلمه توحید کند، از عذاب الهی ایمن 
است که البته شرطی دارد و آن شرط »من« هستم. این حدیث که در 

طول مسیر به زیبایی بیان شد، جایگاه و عظمت امام رضا را نشان داد و 
این که مامون در این چرخه هیچ جایگاهی ندارد.

شیعیان ۱٢ امامی
وی افزود: امام فرمود شرط کلمه توحید من هستم. همانگونه 

که اهل سنت فرقه های متعددی دارند، شیعیان نیز فرقه های بسیاری 
دارند ولی تمامی فرقه های شیعه تا قبل از امام رضا به پایان می 

رسد. فرقه هایی مانند زیدیه، کیساینه، اسماعیلیه واقفیه تا قبل از امام 
رضا )ع( فعالیت داشتند و بعد از امام هشتم هیچ فرقه دیگری به جز 

شیعه نداریم. بنابر این کسانی که امام رضا را قبول دارند شیعه ۱٢ 
امامی محسوب می شوند. چون با قبول کردن امام رضا فرزندان آن 

حضرت را تا امام زمان )عج( قبول دارند.
پاسخ امام رضا )ع( به پیشنهادهای مامون

وی افزود: وقتی امام هشتم وارد توس شدند، مورد استقبال قرار 
گرفتند و در اولین روزها مامون پیشنهاد خالفت را به آن حضرت داد 

و به امام گفت »من شما را به عنوان خلیفه منصوب می کنم و خودم 
ولی عهد شما می شوم.« امام رضا )ع( این پیشنهاد را نپذیرفت. چون 
هدف مامون این بود که برای خود مشروعیت درست کند و بگوید 
امام که یک جایگاه معنوی و الهی و آسمانی است مرا به عنوان ولی 

عهد پذیرفته است.
شاه فضل اضافه کرد: به همین دلیل امام رضا )ع( فرمود »اگر 

خالفت حق توست، نمی توانی به کسی بدهی و اگر حق تو نیست 
و حق من است، نمی توانی برای من تعیین تکلیف کنی که چه 

کسی ولی عهد من باشد.« در واقع تیر مامون به سنگ خورد و لذا به 
امام پیشنهاد والیت عهدی داد.این کارشناس مذهبی افزود: مامون 
خواست برای حکومت خود اینگونه مشروعیت و مقبولیت ایجاد 
کند ولی امام نپذیرفت و مامون دست به شمشیر شد و گفت که یا 
باید والیت عهدی را بپذیرد یا به قتل می رسد و امام بین شهادت و 
زنده ماندن مخیر بود و آن حضرت بر اساس مصلحت و حکمت 

ادامه حیات را انتخاب کردند و شرطی برای مامون قرار دادند که در 
عزل و نصب ها و امور مهم دخالت نمی کنند و زمانی که این خبر 

پخش شد مردم گفتند این چه نوع والیت عهدی است که هیچ 
کاری نمی خواهد انجام دهد و معلوم شد که والیت عهدی اجباری 
بوده است.وی با اشاره به ترفند مامون برای برگزاری جلسات علمی 
گفت: مامون تالش می کرد تا دانشمندان ادیان و علوم مختلف را 
جمع کند و با امام مناظره کند تا شاید امام در مقابل سوالی ساکت 

بماند ولی هر چه تعداد جلسات بیشتر می شد، امام پرفروغتر ظاهر می 
شدند و در هر جلسه شکست مامون سنگین تر می شد.

برنامه عادل فردوسی پور برای شبکه نمایش خانگی و چالشی 
که بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما بر سر مجوز این برنامه 
به وجود آمده است، یک سوال مهم را مطرح می کند؛ محوزهای 

سازمان سینمایی در این مسیر چقدر اعتبار دارند؟ و آیا اقدامی برای 
جلوگیری از این بی اعتبار شدن انجام می شود؟

 ادامه ماجراهای شبکه نمایش خانگی و جدلی که میان دو 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما برقرار 

است، بیشتر به جنگ قدرت شبیه شده و کار از فضای رسمی و 
اداری خارج و به فضای مجازی کشیده شده است؛ جایی که یکی 
درباره مجوز یک برنامه خبررسانی می کند و دیگری به این نحوه 

اطالع رسانی عمومی اعتراض می کند.
از مدت ها قبل درباره برنامه ای که عادل فردوسی پور قرار است 

بر روی بستر یکی از پلتفرم های اینترنتی عرضه کند، خبرهای مختلفی 
منتشر می شد تا اینکه یک روز خبری رسید که این برنامه از سازمان 
منتسب به صدا و سیما یعنی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 

فراگیر )ساترا( مجوز نگرفته است.
پس از آن روابط عمومی این مجموعه در چند رشته توییت علت 

مجوز نگرفتن را اعالم کرد و در یکی از موارد اشاره شده گفت 
که »شرط طرح برنامه ها در شورای موافقت کلی انتشار، عدم وجود 

موانع حقوقی، قضایی و امنیتی است که در مورد برنامه »۹۹« که به 
درخواست فیلیمو و کافه بازار مطرح شده بود به دلیل عدم دریافت 

مکتوب استعالم مراجع مسئول، عماًل موضوع قابل طرح و بررسی 
توسط شورای مذکور نبود.«

حال اخیرا معاون نظارت و ارزشیابی جدید سازمان سینمایی در 
متنی انتقادی که در تلگرام منتشر کرده، تاکید داشته است که »قدر 

داشته هایمان را بدانیم تا غم رفتگان را تاب آوریم!«
سعید رجبی فروتن که شخصا به نظارتی فرادستگاهی بر شبکه 

نمایش خانگی اعتقاد دارد، در این متن به نوعی به بی اعتنایی به 
مجوز وزارت فر هنگ  ارشاد اسالمی هم اشاره کرده است. »با 

کمال تعجب به رغم موافقت سازمان سینمایی یک سازمان وابسته به 
صداوسیما با تولید برنامه جدید عادل فردوسی پور بر بستر پلتفرم های 

اینترنتی موافقت نکرد!«
او نوشته است: »حاال که توپ در زمین مراجع قضایی و امنیتی 
انداخته شده است، باید گفت: اوالً اگر موانعی وجود داشت عادل 

از سازمان سینمایی هم نمی توانست مجوز بگیرد مگر اینکه او در دو 

سه ماه گذشته خطایی کرده باشد و حکم محرومیت گرفته باشد! 
ثانیاً اگر ندادن مجوز به فردوسی پور فقط به آن خاطر است که 

هنوز نظر مراجع امنیتی دریافت نشده است، کافی بود گفته شود به 
محض دریافت پاسخ استعالم به عمل آمده تقاضای ایشان هم بررسی 

خواهد شد. تجربه حکمرانی و رعایت مصالح جامعه حکم می کند 
که برای افکار عمومی احترام قائل شویم و به گونه ای سخن بگوییم 
که سرمایه و اعتماد اجتماعی را بیش از این کاهش ندهیم. دوستان 
رسانه ملی! یادتان باشد عادل همکار شما و یک تهیه کننده خوشنام 

تلویزیونی است درباره یک غریبه صحبت نمی کنیم که اگر هم بود 
از نتیجه استعالم نه خلق اهلل بلکه فقط متقاضی باید باخبر شود.«

این اتفاق جدا از بحث های حرفه ای و اخالقی در برخورد با 
مسائل و اشخاص این پرسش ها  را به وجود می آورد که اگر طبق 

گفته های رجبی فروتن، مجوز صادر شده برای  برنامه مذکور هیچ 
مانعی نداشته، پس مانع به اجرا رساندن مجوزش چیست؟ آیا آنچه 
از استعالم گفته شده واقعی است یا صرفا یک بهانه است؟ چرا که 

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر پیش تر اعالم کرده بود 
که صدور مجوز برنامه های ترکیبی در رسانه های صوت  و تصویر، 

تنها در صالحیت »ساترا« است. اصال درباره مجوزهایی که برای 
شبکه نمایش خانگی صادر می شود چه نهاد یا دستگاهی حرف آخر 
را می زند؟ مجوز کدام یک قدرت اجرایی بیشتری دارد؟ و مهم تر از 

این ها اعتبار مجوز سازمان سینمایی چه می شود؟ 
البته نباید فراموش کرد که این اتفاق پیش تر برای سازمان 

سینمایی هم رخ داده و کار چندان خاصی هم نتوانسته از پیش ببرد؛ 
آنجایی که سازمان سینمایی حوزه هنری مجوزهای سازمان سینمایی 
وزارت ارشاد را برای اکران فیلم ها یکی یکی رد می کرد و فیلم هایی 
را که به سلیقه مدیرانش نبود پخش نمی کرد، آن هم در شرایطی که 

این مجموعه سینماهای زیادی را در سطح کشور در اختیار دارد و 
هر بار که فیلمی را تحریم می کرد شوک نسبتا بزرگی به فیلم وارد 

می شد.
حاال دعوای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا 
و سیما با وجود مخالفت  بسیاری از هنرمندان در واگذاری مجوزهای 

شبکه نمایش خانگی به ساترا، نه تنها حل نشده بلکه به نظر می رسد 
پیچیده تر هم شود و مشخص نیست چه زمانی این ماجرا به سود یکی 

از طرفین تمام خواهد شد.

، فصل سوم مجموعه »بچه محل« به تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده 
و کارگردانی احمد درویشعلی پور از یکشنبه ٢۷ مهر همزمان با آغاز ماه 

ربیع االول ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه دو می رود.
در این فصل از مجموعه »بچه محل« طبق روال گذشته بازیگران 

مهمان دیگری نیز در قسمت های مختلف حضور خواهند داشت و 
براساس آن موضوعات اجتماعی و اخالقی به نمایش درخواهد آمد.

الزم به ذکر است که حامد آهنگی که در فصل گذشته به عنوان 
بازیگر مهمان و در نقش »دایی منوچهر« گروه را همراهی می کرد، در 

فصل سوم در فهرست بازیگران اصلی و دائمی مجموعه قرار گرفته است.
داریوش فرضیایی، کمند امیر سلیمانی، نعیمه نظام دوست، نادر 

سلیمانی، رامین ناصر نصیر، فرهاد بشارتی، آرش میر احمدی، امیر سهیلی، 
ابراهیم شفیعی، سوسن پرور، ایمان صفا، علیرضا گالش و امیر محمد 
متقیان، با هنرمندی: سروش جمشیدی و حامد آهنگی بازیگران این 

مجموعه هستند.
اسامی عوامل این مجموعه عبارتند تهیه کننده: مسلم آقاجانزاده، 

کارگردان: احمد درویشعلی پور، نویسنده: محمد درویشعلی پور، 
مجری طرح: محمد حسین خلیفه، برنامه ریز : مجید موثق، مدیر تصویر 

برداری:محمود صالحی، مدیر صدا برداری: بهروز عابدینی، تدوین: امید 
شهالیی، جلوه های ویژه تصویری: علی زارع، طراح گریم: شهرام خلج، 

طراح صحنه و لباس: سحر گوران، طراح دکور: ارغوان شیبانی، منشی 
صحنه: آنیتا فیروزبخت، دستیار اول کارگردان: محمدرضا زاهدیان، 

آهنگساز: مهرداد نصرتی، مدیر تولید: علی رحیم زاده، عکاس: نازلی 
هروی و مدیر روابط عمومی: عاطفه نوذری.

ترکیه رفت و آمد مسافر از مرز ایران را محدود کرده است؟

چرا پس از مرگ
 این هنرمندان را شناختیم؟

اعتباری که در این دعوا هر روز کم تر می شود

آغاز پخش فصل سوم 
مجموعه »بچه محل«

گزارش

فرهنگ3

امام رضا )ع( زیباترین تقابل های 
سیاسی را مقابل مامون داشت



اولین نشست مجازی )وبینار( آشنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات ایران از صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان در استان یزد، روز چهارشنبه سی ام مهرماه ساعت ۱۱ صبح برگزار 
می شود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، استان یزد دارای بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان است که تاکنون ۱٢ شرکت جذب بانک توسعه صادرات شده اند و سایر شرکت ها نیز با توجه به تسهیل قوانین و مقررات در دستور کار 
بازاریابی قراردارند.در وبینار یاد شده روح اهلل استیری مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیدحسین حسینیان رییس اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات، مسعود عبدیان رییس اداره 
کل بازاریابی بانک توسعه صادرات، مجید غفوری منش رییس بانک توسعه صادرات شعبه یزد و شهرام شکوهی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد حضور خواهند داشت.شرکت های دانش بنیان صادراتی استان یزد، گروه هدف 

اولین وبینار مجازی به منظور تبیین حمایت های بانک توسعه صادرات ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند.مانده تسهیالت شعبه برای شرکت های دانش بنیان تا پایان مردادماه سال جاری ۳٢۸ میلیارد ریال است.تاریخ برگزاری 
۳۰ مهرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۱ صبحپس از ورود به لینک مورد نظر، در کنار کادر JOIN نام و نام خانوادگی و سپس گزینه JOIN کلیک گردد.تلفن هماهنگی ۰۳۵۳۷٢۶۹۸۱۶

آشنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات
یکشنبه - 27 مهر 1399 شماره 1199

اولین نشست مجازی شعبه یزد بانک توسعه صادرات برای دانش بنیان ها برگزار می شود: بانک و بیمه4
تاریخ و ترکیب نهایی جوایز قرعه کشی 

حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک 
رفاه کارگران در سال 13۹۹ اعالم شد 

بیمه ایران و مرکز وکال و کارشناسان 
قوه قضاییه تفاهم نامه همکاری امضا کردند

بانک مهر ایران به رانندگان تاکسی تسهیالت 
قرض الحسنه پرداخت می کند

خدمات شعب بانک 
توسعه تعاون در انطباق با 
تأمین نیاز مشتریان است 

گزارش 44۹ هزار میلیارد ریالی مدیرعامل
 بانک ملی ایران از کمک به جهش تولید

گزارش

گزارش

بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور برای نوسازی وسایل حمل و نقل شهر تهران پیشگام شد

مدیرعامل بانک توسعه تعاون

تاریخ برگزاری سی و 
چهارمین دوره قرعه کشی حساب 
های قرض الحسنه پس انداز بانک 

رفاه کارگران اعالم شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 

رفاه کارگران، سی و چهارمین 
دوره قرعه کشی حساب های 

قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه 
کارگران در تاریخ ٢۸ مهرماه سال 

جاری با حضور اعضای هیات 
بر قرعه کشی برگزار  نظارت 

خواهد شد.

جوایز قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه 

کارگران در سال ۹۹ شامل ۱۵۹ 
فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به 

ارزش یک میلیارد ریال، ۱۵۹ فقره 
کمک هزینه خرید واحد مسکونی 

هر یک به ارزش ۸۰۰ میلیون 
ریال، ٢۵۹ فقره کمک هزینه خرید 

خودرو تولید داخل هر یک به 
ارزش ۴۰۰ میلیون ریال، و ۱۰۵۹ 

فقره کمک هزینه خرید صنایع 
دستی هر یک به ارزش ده میلیون 

ریال و میلیون ها ریال جوایز نقدی 
بود.  دیگر خواهد 

گفتنی است، شرکت در 
الحسنه  قرعه کشی جوایز قرض 
پس انداز منوط به حفظ حداقل 
موجودی ۵۰۰ هزار ریال طی ۳ 

ماه یا ۹۰ روز متوالی از تاریخ 
۱۳۹۸.۰۱.۰۱ تا پایان وقت اداری 

۱۳۹۹.۰۳.٢۷ و مفتوح بودن حساب 
و داشتن حداقل موجودی ۵۰۰ 

هزار ریال در روز برگزاری قرعه 
است. کشی 

تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
توسط  ارائه شده  خدمات  انطباق  بر 
مشتریان  نیاز  تأمین  با  بانک  شعب 

نمود.  تأکید 
مدیرعامل  مهدیان  حجتاله 
تماس های  در  تعاون  توسعه  بانک 

داشت:  اظهار  شعب  روسای  با  تلفنی 
موفقیت  به  منوط  بانک  موفقیت 

و  است  کلیه شعب در سراسر کشور 
و  آگاهی  با  شعب  همکاران  چنانچه 
خدمات  ارائه  صحیح  نحوه  بر  تسلط 

صحیح  تعامل  و  هدف  جامعه  به  کیفی 
توسعه ای  و  مالی  کارنامه  مشتریان،  با 

و  پیشرفت  گذارند،  بجا  مؤثری 
شد. خواهد  تضمین  بانک  موفقیت 

شعب  عملکرد  نمود:  تصریح  وی 
توسعه ای  و  منظر حرفه ای  از دو 

است  شایسته  و  است  قابل بررسی 
تحقق  بر  التزام  ضمن  شعب  همکاران 

استاندارد  حد  در  حرفه ای  شاخص های 
تداوم  بر  مناسب،  تراز  بجا گذاشتن  و 

صحیح  رعایت  و  توسعه ای  نقش 
اهتمام  توسعه ای  تکالیف  و  وظایف 

باشند. داشته  کافی 
ابزارها و  به  اشاره  با  مهدیان 

و  بسته ها  از  اعم  رایج  راهکارهای 
تخصصی  و  اعتباری  محصوالت 

نیاز  با  متناسب  بسته های  ارائه  افزود: 
اهمیت  حائز  مشتریان  بانکی  و  مالی 

است و مشتریان، در صورت رضایت، 
را  نیازهای خود  سایر  و  درخواست ها 
آنها  با  مؤثر  همکاری  و  نموده  مطرح 

یافت. خواهد  تداوم 
تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 

محمدی  بیژن  با  تلفنی  تماس های  در 
صدیقی  بیوک  کامیاران،  شعبه  رئیس 

آذربایجان  چاراویماق  شعبه  رئیس 
شعبه  رئیس  محمدی  رسول  شرقی، 

عباس  قزوین،  البرز  صنعتی  شهر 
حاتم  و  مهریز  شعبه  رئیس  کیان مهر 

شعبه  زیتون  باجه  سرپرست  نعیماوی 
و  از وضعیت شعب  اهواز  مرکزی 

همکاران  دغدغه های  و  مشکالت 
همکاران شعب  افزود:  و  گردید  مطلع 
ارائه خدمات  برای  تالش گسترده ای 

جامعه  و  تعاون�گران  به  توسعه ای 
با  امید است  هدف بروز داده اند و 

و  راهکارها  ارائه  و  بر مشکالت  غلبه 
همه  کارنامه  ظرفیت ها،  از  بهره گیری 
رقم  قابل مالحظه ای  پیشرفت  با  شعب 

بخورد.
سالیان  طی  نمود:  تأکید  مهدیان 

توسعه  بانک  ارشد  مدیران  گذشته 
با رویکرد  و  نظارت  تعاون در راستای 

همکاران،  و  مشتریان  مسائل  حل 
بودند  پیشگام  استانی  سفرهای  در 
بر  تأکید  در وضعیت کنونی که  و 

جلسات حضوری  و  دیدارها  کاهش 
ارتباطات  و  تلفنی  تماس های  می باشد، 

در  زیادی  حد  تا  ویدئوکنفرانسی 
تصمیمات  اتخاذ  و  مطالب  انتقال 

اثرگذار  کمبودها  رفع  برای  کارآمد 
است.

میزان  تشریح  با  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
تولیدی  های  بخش  به  بانک  این  پرداختی  تسهیالت 
بانک  این  تاکید کرد که  امسال و سال گذشته  طی 
۴۴۹ هزار  از  بیش  این مدت  به صورت مستقیم در 

صنایع  و  های کشاورزی  بخش  به  منابع  ریال  میلیارد 
است. کرده  تزریق  معدن  و  تبدیلی، صنعت 

دکتر  ایران،  ملی  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
 ۱۸ این که در مجموع  بیان  با  زاده  محمد رضا حسین 

از  بیش  ماه سال جاری  پایان شهریور  به  منتهی  ماه 
در  بانک  این  توسط  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ۷۰
قرار  تبدیلی  صنایع  و  کشاورزی  حوزه  فعاالن  اختیار 

 ۱۳۱ قالب  در  تسهیالت  میزان  این  است، گفت:  گرفته 
۵۳۰ پرونده پرداخت شده است. هزار و 

۵٢۷ میلیارد ریال  ٢۵ هزار و  وی افزود: بیش از 
پرداخت  نیمه نخست سال جاری  در  تنها  رقم  این  از 

نظیر است. شده که در نوع خود کم 

ایران طی سال  بانک ملی  این که  به  با اشاره  او 
میلیارد   ۹۷۰ و  هزار   ۳۷۸ امسال  نخست  نیمه  و  گذشته 

داده  تخصیص  معدن  و  بخش صنعت  به  تسهیالت  ریال 
 ۵۸ است، افزود: ۴٢ درصد این رقم در قالب بیش از 

هزار پرونده در شش ماه اول سال جاری پرداخت 
است. شده 

میلیارد  هزار   ٢۶۳ از  بیش  تخصیص  زاده  حسین 
 ۱۸۶ از  بیش  منابع در سال گذشته و تزریق  ریال 
سال  نخست  نیمه  در  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 

۱۸۹ هزار پرونده در حوزه های  جاری به بیش از 
نشانه  را  تبدیلی  صنایع  و  کشاورزی  معدنی،  صنعتی، 

اقتصادی  فعاالن  از  ایران  ملی  بانک  حمایت جدی 
و  تولیدیم  ما حامی  و خاطرنشان کرد:  داخلی خواند 

ایفا  پیش  از  بیش  تولید  را در سال جهش  تعهد  این 
کرد. خواهیم 

ایران،  بیمه  عمومی  روابط  به گزارش 
به  اشاره  با  این مراسم  دکتر رضایی در 

به  نظام  مختلف  نهادهای  افزایی  هم  اینکه 
دستیابی  و  کشور  های  آرمان  پیشبرد  منظور 
است، گفت:  های کلی ضروری  سیاست  به 
بخش  در  هماهنگی  نامه  تفاهم  این  از  هدف 
انجام  به  برای کمک  ای  بیمه  مختلف  های 

مرکز  توسط  ها  بازیافت خسارت  و  ریکاوری 
بحث  در  بویژه  و کارشناسان رسمی  وکال 

داوری است.
به  تفاهم نامه  این  در  تصریح کرد:  وی 

داده  ارزیابی خسارت  نیز حق  بیمه گذار 
با  بیمه گذاران در صورت اختالف  شده و 
نامه  تفاهم  این  اساس  بر  می توانند  بیمه گر 

پیگیری های الزم  از مرکز وکال  برای داوری 
دهند. انجام  را 

اینکه  به  اشاره  با  ایران  بیمه   مدیرعامل 
 ٢۷ میانگین  به طور  روزانه  این شرکت 

می کند،  پرداخت  خسارت  تومان  میلیارد 
نامه های شخص  بیمه   ۵۶ درصد  اضافه کرد: 

میشود. صادر  ایران  بیمه  در  بیمه  صنعت  ثالث 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  رضایی  دکتر 

عمل  جامه  ایران  بیمه  سهامی  شرکت  اهداف 
و  بخش خسارت  در  تعهدات  به  پوشاندن 

دیات  های  پرونده  به  زمان رسیدگی  کاهش 
بطور متوسط   ۹۷ به طوری که در سال  بوده 

۳۶۸ روز طول می  به پرونده دیات  رسیدگی 
۷۰ روز رسیده  به  امسال  ۵ ماهه  اما در  کشید 

۳۰روز  به  پایان سال  تا  امیدواریم  است و 
یابد. تقلیل 

رسمی  کارشناسان  و  وکال  مرکز  رییس 
هزار   ۱۴۰ به همکاری  اشاره  با  نیز  قضاییه  قوه 

با  و کارشناس رسمی در سطح کشور  وکیل 
بزرگی  اجتماعی  رسالت  ما  گفت:  مرکز،  این 

بر عهده داریم و  برای حل مشکالت مردم 
بویژه  خوبی  نوآوری های  تفاهم نامه  این  در 

بینی شده  پیش  در حوزه داوری و کارشناسی 
تحول در  و  نقطه عطف  است که می تواند 

باشد. دولتی  و  نهادهای عمومی  به  این حوزه 

تفاهمنامه همکاری برای نوسازی، بهسازی و 
جایگزینی ناوگان حمل و نقل شهر تهران میان دکتر 

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران و دکتر سید 
مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

تهران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، اکبری در این نشست گفت: بانک مهر 
ایران توجه ویژه ای به محیط زیست دارد و از این 

جهت شهر تهران نیز اهمیت باالیی دارد. این تفاهم نامه 
اتفاق مبارکی استو بانک تسهیالت قرض الحسنه و 

ارزان قیمت را به فعاالن حوزه حمل و نقل پرداخت 
می کند. در این میان وسایل حمل و نقل مانند تاکسی، 

موتورسیکلتو دوچرخه مورد توجه بوده است.
وی این طور ادامه داد: با توجه به شرایطی که 
سودهای بانکی دارد، اگر قرار باشد هزینه باالیی 

به مردم تحمیل نشود، بهترین وام هایی که می تواند 
پرداخت شود از نوعقرض الحسنه است. تسهیالت 

قرض الحسنه بدون بهره و با کارمزد کم ارائه می شود و 
ماموریت بانک مهر ایران این است که منابع خود را به 

صورت قرض الحسنه ارائه کند.
اکبریدرباره تفاهم نامه مشترکی با معاونت حمل 

و نقل و ترافیک شهرداری تهران به امضا رسید، 
گفت:برای همکاری در چارچوب این تفاهم نامه در 

فاز اول ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
است. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تعریف 

می کند که تسهیالت پرداختی بانک در هر حوزه 
چقدر باشد. همچنین افراد برای دریافت تسهیالت از 
سوی این معاونت به بانک مهر ایران معرفی می شوند. 
کارمزد تسهیالت ۴ درصد و مدت زمان بازپرداخت 

آن ٢ تا ۵ سال و به طور میانگین ۳۶ ماه است.

مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: امیدوارم 
بتوانیم انتظارات شهرداری و مردم خوب تهران 

را برآورده کنیم و مانند سایر تفاهم نامه هایی که با 
سازمان های مختلف منعقد کرده ایم، بتوانیم در این 

تفاهم نامه نیزسربلند شویم و شاهد گسترش تسهیالت 
قرض الحسنه در کشور باشیم. امیدوارم روزی برسد که 
اغلب وام هایپرداختی در کشور به سمت قرض الحسنه 

پیش برود و به ویژه در حوزه هایی پرداخت شود که 
می تواند آثار خوبی برای مردم و خانوارها داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: 

در انتهای سال گذشته بانک مهر ایران با مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای عدم دریافت سه قسط مواجه شد 

که باعث فشار نقدینگی بر بانک شد. بسیاری از افراد 
در نوبت وام بودند که قرار بود از محل دریافت اقساط 
تسهیالت قبلی به آنها وام پرداخت شود. با این حال، به 

همت مدیران و کارکنان بانک دوره سخت را پشت 
سر گذاشته ایم و اکنون وضعیت خوبی داریم.

در ۶ ماه و نیم گذشته یک میلیون و ٢۷۰ هزار 
فقره تسهیالت به ارزش ۱۸هزار میلیارد تومان پرداخت 
کرده ایم. پیش بینی ما پرداخت بیش از ٢.۵ میلیون فقره 

تسهیالت به ارزش ٢۵هزار تا ۳۰هزار میلیارد تومان 
است. نسبت معوقات بانک هم اکنون زیر یک درصد 

است.
ابراز خرسندی از تعامل با بانک مهر ایران

در بخش دیگری از مراسم هاشمی، معاون حمل 
و نقل شهرداری تهران اظهار کرد: جا دارد از رویکرد 

بانک مهر ایران تقدیر کنم؛ زیرا مخاطبان و مشتریان 
خود را اقشار متوسطو پایین جامعه تعریف کرده است. 
از این باب خوشحالیم که تعامالت خود را با این بانک 

بیشتر کرده ایم. هدف ما کاهش آالیندگی ها و بهبود 

هوای شهر تهران است.
وی همچنین گفت: یکی از روش های تأمین مالی 
در شهرداری های دنیا استفاده از وجوه اداره شده است. 
در این روش کار مشترکی بین بانک و دستگاه اجرایی 

انجام می شود. 
هاشمی اظهار کرد: این تفاهم نامه قطعاً این یک 

توافق برد-برد است. اگر منابع سازمان در بانک رسوب 
کند، به نفع کسانی استفاده می شود که نیازمندان جامعه 

هستند. اگر هم سازمان از منابع بانک استفاده کند، 
کسانی که اقشار متوسط هستند مانند رانندگان تاکسی 

از تسهیالت قرض الحسنه برخوردار شده اند.
وی این طور ادامه داد: خوشبختانه سقف اکنون 
تسهیالت قرض الحسنه بهتر شده است. پیش از این 

۵۰ میلیون تومان به رانندگان تاکسی تخصیص داده 
می شد و اکنون تا ۷۰ میلیون تومان قابل پرداخت است. 

امیدواریم بتوانیم با این تفاهم نامه به رانندگان تاکسی 
کمک کنیم. بازپرداخت تسهیالت برای دوچرخه ۱٢ 
ماه و برای تاکسی تا ۶۰ ماه در نظر گرفته شده است. 
از نظر ریالی نیز سه سقف تسهیالتی برای دوچرخه، 

موتورسیکلت و تاکسی تعریف شده است.
هاشمی تأکید کرد: این تفاهم نامه آغاز خوبی 

است و از این اتفاق خرسندیم. امیدواریم در 
مذاکرات بعدی سقف منابع خود را افزایش دهیم 
و این همکاری ها به نفع شهرداری تهران و بانک 

قرض الحسنه مهر ایران باشد.
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ادامه کارزار نفس گیر کرونا در قم

ساخت 13 هزار واحد 
در مناطق سیل زده

الیروبی100کیلومتر از رودخانه

انجام مراحل پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی
 با استفاده از توان متخصصان شرکت موجب

 بیش از 40 میلیارد ریال صرفه جویی  شد

معاون وزیر نیرو: 
اقدامات ارزشمندی در مدیریت

 مصرف در خوزستان انجام گرفته است

بازدید میدانی مدیرعامل آبفا خوزستان از پروژه های 
آبرسانی در حال احداث بهبهان

ایران زمین5رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد؛

گزارش

رئیس اداره مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران: شنبه  امروز  خادمی  موسی  سید 
داشت:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در 
در   ۹۸ فروردین  مهیب  سیل  از  پس 

طبق  دیگر،  استان  چند  و  لرستان 
حجم  آمده  عمل  به  بررسی های 

از  بیش  لرستان  در  سیل  خسارات 
شد  برآورد  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱

میلیارد  هزار  هشت  میزان  این  از  که 
زیرساخت های  تخریب  به  مربوط 

است. روستایی  و  شهری 
به  سیالب  خسارت های 

لرستان مختلف  حوزه 
مسکن  بخش  در  گفت:  وی، 

تومان،  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار 
و  تجاری  صنفی،  واحدهای 

تومان  میلیارد   ۸۰۰ حدود  صنعتی 
زراعی،  بخش  به  وارده  و خسارت 

کشاورزی  و  شیالت  باغبانی،  دامی، 
و  شده  برآورد  تومان  میلیارد   ۷۸۰

۹۵۰ خودرو در  تعداد  بر آن  عالوه 
دیدند. خسارت  سیالب  اثر 

اینکه  بیان  با  لرستان  استاندار 
خسارات،  سنگین  حجم  به  توجه  با 

از  شده  تأمین  اعتبارات  میزان 
و  استانی  و  ملی  اعتبارات  محل 

هزار  سه  جمعاً  بالعوض  کمک های 
این  که  بوده  تومان  میلیارد   ۸۵۶

میلیارد   ۴۰٢ و  هزار  شامل  اعتبارات 
 ٢٢۰ و  هزار  تسهیالت،  تومان 

 ٢۳۴ و  هزار  و  اوراق  تومان  میلیارد 
و  نقدی  کمک های  تومان  میلیارد 

است. بوده  بالعوض 
در  اینکه  به  اشاره  با  خادمی 

نقل  و  و حمل  راهداری  حوزه 
محورهای  کیلومتر   ۹۰۸ جاده ای 

راه  تخریب،  روستایی  و  شهری  بین 
و  هزار  و  قطع  روستا   ۸۷۰ ارتباطی 

در  گفت:  شد،  تخریب  فنی  ابنیه   ۱۴
باب   ۱۱۳ حوزه آموزش و پرورش 
نیاز  مدرسه   ۳۱۰ و  تخریب  مدرسه 

داشتند. اساسی  تعمیرات  به 
حوزه  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
۱۱ شهر  آب و فاضالب آب شرب 

تخریب  روستا   ۷۹۶ تأسیسات  و  قطع 
در حوزه کشاورزی  افزود:  شد، 

پرونده  فقره   ۵۹۷ و  هزار   ۳۰ تعداد 
دیده  خسارت  کشاورزان  تکمیلی 

است. شده  احصاء 
در  اینکه  بیان  با  لرستان  استاندار 

هزار   ۴۹ مجموع  از  مسکن  حوزه 
 ۳۵ تعداد  ارزیابی شده  ۸۹ واحد  و 
دریافت  مشمول  واحد   ۹۵۷ و  هزار 
زمینه  در  افزود:  شده اند،  تسهیالت 
روستایی  و  شهری  زیرساخت های 

شهری  زیرساخت  مورد   ۱۴۸ تعداد 
روستایی  زیرساخت  مورد   ۳۷۳ و 

دیدند. خسارت 
13 هزار واحد در  ساخت 

زده سیل  مناطق 
خود  سخنان  ادامه  در  خادمی 

در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
در   ۹۸ ماه  فروردین  سیل  خصوص 

بنیاد  حوزه  در  گفت:  لرستان،  استان 
جذب  و  ابالغی  اعتبارات  مسکن 

زیرساخت های  بازسازی  برای  شده 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۴٢ روستایی 

بازسازی  شامل  ملی  و  استانی  تومان 
روستایی،  زیرساخت  پروژه   ٢۷٢
پلدختر،  حفاظتی  دیوار  احداث 

»بابا  و  مهر«  »چم  حفاظتی  دایک 
 ۱۳ در حوزه شهری، ساخت  زید« 

شهری  مسکن  واحد   ۱۷۹ و  هزار 
 ۳٢٢ و  هزار   ٢۱ تعمیر  روستایی،  و 

روستایی،  و  شهری  مسکن  واحد 
تعمیر  تجاری،  واحد   ۱۴٢ ساخت 

بوده  تجاری  ۳۰۴  واحد  و   هزار  
است.

میلیارد   ۸۷ مبلغ  پرداخت  از   وی  
معیشتی  بالعوض  تسهیالت  تومان 
متقاضی   ٢۱۵ و  هزار   ۱۸ تعداد  به 
فقره  هزار   ۸ توزیع  شرایط،  واجد 
خبر  استان  در  خانگی  لوازم  پک 

داد.
رودخانه ها  از  کیلومتر   100

شد الیروبی 
گفت:  لرستان ،  استاندار  

زیرساخت های  حوزه  در  همچنین  
جذب  و  ابالغی  اعتبارات  با  شهری 

میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۱۸۶ شده 
توسط  پروژه   ۱۴۸ قالب  در  تومان 
و  بازسازی  استان،  شهرداری های 
و  بزرگ  پل  دستگاه   ٢۳ احداث 

 ۳۰۰ احداث شش هزار و  کوچک، 
هزار   ۱۱ احداث  ساحلی،  دیوار  متر 
و کانال  متر جدول گذاری   ۴۰۰ و 

مربع  متر  هزار   ٢۵ قریب  سنگی، 
انجام  روسازی  پیاده  و  آسفالت 

است. شده 
همچنین   اینکه  بیان  با  خادمی  

تجهیز  و  توسعه  نوسازی  حوزه  در 
جذب  و  ابالغی  اعتبارات  مدارس 
در  تومان  میلیارد   ۶۰ مبلغ  به  شده 
باب   ۳۱۰ کامل  تعمیر  اتمام  قالب 

باب   ۱۱۳ بازسازی  اتمام  و  مدرسه 
است،  شده  انجام  احداثی  مدرسه 

منطقه ای  داد:   در حوزه آب  ادامه 
شده  جذب  و  ابالغی  اعتبارات 

میلیون   ۱۳٢ و  میلیارد   ۹۸ مبلغ  به 
کانال های  تعمیر  قالب  در  تومان 

آبگیر،  دهنه های  و  دریچه ها  بر  آب 
و  چینی  سنگ  مکعب  متر  هزار 

الیروبی  ریزی،  بتن  مکعب  متر  هزار 
کیلومتر،   ۱۰۰ طول  به  رودخانه ها 

 ٢۶ تعمیر  و  بازسازی  احداث 
و  احداث  هیدرومتری،  ایستگاه 

احداث  پمپاژ،  ایستگاه  دو  تعمیر 
رودخانه  ساماندهی  و  ساحلی  دیوار 

کیلومتر  نیم  و  هشت  طول  به 
است. شده  عملیاتی 

به حوزه  میلیارد   ۲30 ابالغ 
راهداری

در حوزه  تصریح کرد:  وی، 
نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری 

اعتبارات  تومان  میلیارد   ٢۳۰ مبلغ 
ملی  و  استانی  شده  جذب  و  ابالغی 
کیلومتر   ۵۳۰ ایمن سازی  قالب  در 
 ۳۱۰ روستایی،  و  فرعی  اصلی  راه 

آسفالت  روکش  و  بهسازی  کیلومتر 
روستایی،  فرعی  و  اصلی  راه های 
گیری  لکه  کیلومتر   ۱۵۰ اجرای 

بازسازی  و  مرمت  احداث  هندسی، 
و کوچک،  بزرگ  پل  دستگاه   ۹۳

قیر  با  درزگیری  متر  هزار   ۸۷
شده  انجام  استان  سطح  در  پلیمری 

است.
بر  تاکید  با  لرستان  استاندار 

و  راه  حوزه  در  همچنین  اینکه 
و  ابالغی  اعتبارات  با  شهرسازی 

 ۷۰۰ و  میلیارد   ٢۱ جذب شده 
بهسازی  قالب  در  تومان  میلیون 

احداث  ویسیان،  دوره،  محور 
دیوان«،  »چم  »کاکارضا«،  پل های 

آباد«،  »ابراهیم  فلزی  عرشه 
احداث  »بلیلوند«،  پل  بازسازی 

»سرابیاس«،  محور  بهسازی  و  دیوار 
»کزنار«  زیرگذر  و  بسیج  زیرگذر 

است. شده  عملیاتی 
میلیارد   11۹ پرداخت 
در حوزه  بالعوض  کمک 

کشاورزی
همچنین  اینکه  بیان  با  خادمی 
ابالغی  اعتبارات  با  برق  حوزه  در 

 ۶۰۰ میلیارد و   ۷۶ و جذب شده 
و  خرید  به  نسبت  تومان  میلیون 

سیل  از  دیده  آسیب  تجهیزات  نصب 
در حوزه  است، گفت:  اقدام شده 

ابالغی  اعتبارات  با  جوانان  و  ورزش 
میلیارد   ۵ مبلغ  به  شده  جذب  و 
عملیات  تومان،  میلیون   ۷۵۰ و 

انجام  ورزشی  مجموعه   ۵ بازسازی 
است. شده 

در حوزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ابالغی  اعتبارات  با  کشاورزی  جهاد 

میلیارد   ۱۰۵ مبلغ  به  شده  جذب  و 
زیر  در حوزه  تومان  میلیون   ۵۵۰ و 

خسارت  پرداخت  همچنین  و  ساخت 
پرداخت  قالب  در  کشاورزان  به 

 ۳۰ به  بالعوض  تومان  میلیارد   ۱۱۹
پرداخت  و  متقاضی  نفر   ۵۹۷ و  هزار 
 ٢۷ به  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱۹۵

گرفته  صورت  متقاضی  نفر  هزار 
است.

محورهای  بازسازی 
یری عشا

بر  تاکید  با  لرستان  استاندار 
عشایر  امور  حوزه  در  همچنین  اینکه 

شده  جذب  و  ابالغی  اعتبارات  با 
تومان  میلیون   ۱۵۰ و  میلیارد   ۶

ناشی  خسارات  بازسازی  به  نسبت 
عشایری  محورهای  به  سیل  از 

در  عنوان کرد:  است،  اقدام شده 
اعتبارات  فاضالب  و  آب  حوزه 

 ۱٢۱ مبلغ  به  شده  و جذب  ابالغی 
در  تومان  میلیون   ٢۰۰ و  میلیارد 

تجهیزات  بازسازی  و  خرید  قالب 
ایستگاه  دو  بازسازی  آسیب دیده، 

حلقه   ۱۵ بازسازی  فاضالب،  پمپاژ 
بازسازی  و  ترمیم  روستایی،  چاه 
شهرهای  دیده  آسیب  شبکه های 

و  معموالن  پلدختر،  آباد،  خرم 
مشترک  هزار   ۱۸۰ برای  دورود 

کیلومتر   ۱۰۵ اجرای  سیل زده، 
و  شهرها  سطح  در  آب  انتقال  خط 
سیالب،  از  دیده  آسیب  روستاهای 

توزیع  شبکه  کیلومتر   ۱۶ اجرای 
اجرای  متر،  میلی   ٢۰۰ تا   ۷۵ از  آب 

در  فاضالب  خط  کیلومتر   ۱۵
است. شده  انجام  لرستان 

در  میلیارد   1۲ پرداخت 
صنعت حوزه 

حوزه  در  داشت:  بیان  خادمی، 
و  ابالغی  اعتبارات  با  هواشناسی 

 ۸۶۸ و  میلیارد   ۴ مبلغ  به  شده  جذب 
و  خرید  به  نسبت  تومان  میلیون 

به  سیل  از  ناشی  خسارات  بازسازی 
اقدام  هواشناسی  تجهیزات  و  ابنیه 

صنعت  حوزه  گفت:  است،  شده 
ابالغی  اعتبارات  با  تجارت  و  معدن 

 ۵۰۰ میلیارد و   ۷۵ و جذب شده 
 ۳۰۰ معرفی  قالب  در  تومان  میلیون 

عامل  بانک های  به  متقاضی  نفر 
کنون  تا  که  تسهیالت  دریافت  برای 
خسارات  از  تومان  میلیارد   ۱٢ مبلغ 

ارزیابی  همچنین  و  شده  پرداخت 
از  دیده  آسیب  واحد  هزار  تعداد 

تشکیل  و  صمت  حوزه  در  سیالب 
از  خسارت  دریافت  برای  پرونده 
سطح  در  بانکی  تسهیالت  طریق 

است. شده  انجام  استان 

لیال زرگانیان -مدیرعامل شرکت   : اهواز 
آب و فاضالب استان خوزستان و هیئت 
همراه از پروژه های در دست انجام آبفا 

بازدید و  بهبهان در بخش روستایی  منطقه 
از نزدیک در جریان روند اجرای کار قرار 

گرفت. 
در این بازدید میدانی پروژه آبرسانی 

به روستای تشان و احداث مخزن ٢۵۰۰ متر 
بازدید  مکعبی روستای سردشت زیدون مورد 

قرار گرفت. 
بازدید مدیر منطقه آبفا  در جریان این 

بهبهان، گزارشی از روند پیشرفت پروژه های 
ارائه کرد.  آبرسانی روستایی این شهرستان را 

بازدید از  نامیر در جریان  محمدرضا 
به منظور آشنایی  روستاهای بخش تشان که 

با وضعیت آب روستاهای مذکور و رفع 
مشکالت آنها صورت گرفت و صادق 

زمانی  مدیرعامل شرکت، یوسف  پور  حقیقی 
مظلومی  محمدطال  شهرستان،  فرماندار  اصل 

بیان  داشتند، ضمن  بهبهان، حضور  نماینده 
اقدامات انجام شده طی ماه های اخیر در 

حوزه روستاها، و قدردانی از مساعدت و 
نماینده  و  فرماندار   مدیرعامل،  همکاری 

شهرستان توضیحات الزم در خصوص رفع 
مشکالت روستاهای تشان را ارایه داد. 

نامیر در بخش دیگری از سخنان خود به 
نیمه تمام مخزن ٢۵۰۰ متر مکعبی  پروژه 

پیگیری مشکالت آبی روستاهای شهر  و 
سردشت زیدون اشاره کرد. 

مدیرعامل شرکت  پور،  صادق حقیقی 
آب و فاضالب خوزستان نیز در جریان 
بازدید، ضمن تقدیر از فعالیت های  این 

بعد  و  به مشترکین شهری  بهبهان  منطقه  آبفا 
از طرح ادغام خدمت رسانی به مشترکین 

بر  روستایی و حل مشکالت آبی روستاییان، 
لزوم تسریع در اجرای طرح های آبرسانی 

کرد.  تاکید  روستایی 
بازدیدها حقیقی پور  این  در حاشیه 
در خصوص تکمیل پروژه مخزن ٢۵۰۰ 

تدابیر الزم  اتخاذ  با  انشااهلل  مترمکعبی گفت: 
بزودی شاهد تکمیل پروژه مذکور خواهیم 

بود. 

 اهواز : لیال زرگانیان -رئیس اداره مدیریت دارایی های 
فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران گفت: انجام مراحل پیاده 

سازی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی با استفاده از توان 
علمی و دانش فنی متخصصان شرکت و درنتیجه عدم تحمیل 
هرگونه هزینه برون سپاری مشاوره به سازمان، موجب بیش از 

۴۰ میلیارد ریال صرفه جویی  شد.
سید علی سیدی پور افزود: این مجموعه یکی از 

واحدهای موفق در سطح صنعت نفت کشور است که با 
برخورداری از متخصصان مجرب در سیاستگذاری، برنامه 

ریزی و استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح 
وزارت نفت و شرکت های تابع اصلی و فرعی این وزارتخانه 

مشارکت فعال داشته است.
وی اظهار کرد:  اداره مدیریت دارایی های فیزیکی 

شرکت ملی حفاری ایران در تدوین اسناد راهبردی و 
باالدستی جدید وزارت نفت شامل سند سیاست های کلی 
و الزامات نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت 
ابالغی از سوی مقام عالی وزارت نفت در اسفند ۱۳۹۸ و 
سه سند ابالغ شده از سوی معاون وزیر در امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری با عناوین شیوه نامه ارزیابي صالحیت 

مشاوران در صنعت نفت، گاز پاالیش و پتروشیمي، شیوه نامه 
ارزیابي صالحیت مراکز نوآوري حوزه مدیریت دارایي هاي 
فیزیکي در صنعت نفت، گاز پاالیش و پتروشیمي و الزامات 

قراردادهای استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت 
نفت نقش بارزی ایفا کرده است.

سیدی پور گفت: برگزاری دو دوره ارزیابی وضعیت 
بلوغ مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت )بر اساس سند 
نظامنامه ابالغی وزیر نفت، تدوین اسناد راهبردی پیاده سازی 

نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت ملی حفاری 
ایران شامل خط مشی )Policy(، سیاست کالن و چشم 

انداز، استراتژی ها و اهداف نظام مدیریت دارایی های فیزیکی 
)SAMP( در انطباق با سند سیاست های کلی و الزامات 
وزارت نفت و استانداردها و شیوه های معتبر بین المللی از 

فعالیت های موفق این بخش به شمار می آید.
رئیس اداره مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی 

حفاری ایران با اشاره به  برگزاری دو دوره آموزش مبانی 
مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان و روسای ستادی 
و عملیاتی، افزود: تعیین شاخص های کلیدی عملکرد سازمان 

در مدیریت تدارکات و امور کاال، پایش وضعیت شاخص 
های آن مدیریت بر اساس سند سیاست های کلی و الزامات  

وزارت نفت از دیگر اقدامات این حوزه می باشد.
مشاور مدیرکل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی 

وزارت نفت و نماینده مدیرعامل ملی حفاری در زمینه 
مدیریت دارایی های فیزیکی با بیان اینکه فعالیت ها و موفقیت 

های پیش گفته در نتیجه اهتمام ویژه مدیرعامل و مدیر امور 
مالی شرکت حاصل گردیده است، اظهار کرد: اداره مدیریت 

دارایی های فیزیکی در زمان حاضر تحت نظارت و هدایت 
مدیر امور مالی انجام وظیفه می کند.

وی با قدردانی از همکاری تمامی مدیران و همکاران 
ستادی و عملیاتی شرکت در پیشبرد اهداف و برنامه های نظام 

مدیریت دارایی های فیزیکی، اهمیت و لزوم تداوم و ارتقاء 
همکاری تمام ارکان شرکت برای پیاده سازی رویکردهای 
این نظام بسیار سودآور را یادآور و به عنوان عضو کارگروه 

ارزیابی صالحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های 
فیزیکی وزارت نفت و عضو کمیته ارزیابی صالحیت مراکز 

نوآوری این وزارتخانه گفت: اداره مدیریت دارایی های 
فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون از واحد های 

پیشران این حوزه در صنعت نفت است.
سیدی پور در پیوند با این مطلب پایش فرایند های 

جاری مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی در شرکت 
ملی حفاری ایران و ارائه پیشنهادات کارشناسی شده برای 
بهینه سازی این فرایندها بر مبنای الزامات مستندات وزارت 

نفت و شرکت ملی نفت ایران و استاندارد های معتبر جهانی 
در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی و تدوین اسناد برنامه 

های مدیریت با رویکرد بومی سازی بر اساس الزامات 
وزارتی، مجموعه استانداردهای ایزو ۵۵۰۰۰ و رویه های بین 
المللی را از برنامه های تعریف شده برای سال جاری و آتی 

این مدیریت عنوان کرد.رئیس اداره مدیریت دارایی های 
فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران در همین رابطه به برنامه 

ریزی جهت تشکیل کارگروه تحلیل علل ریشه ای خرابی 
)RCFA( با همکاری و مساعدت مدیریت امور مهندسی، 

مدیریت نگهداری و تعمیرات و سایر واحدهای ذیربط و 
تحلیل علمی و کاربردی دالیل خرابی های عمده تجهیزات و 
دارایی های فیزیکی در شرکت، شناسایی ریسک های دارایی 

های فیزیکی اصلی و حیاتی دستگاه های حفاری با رویکرد 
تمامی مراحل چرخه عمر این دارایی ها با همکاری مدیریت 

های مربوط اشاره داشت.
وی گفت: تالش در جهت تعالی مدیریت اطالعات 

از طریق توانمندتر سازی و ارتقاء سامانه CMMS شرکت 
ملی حفاری )سام نت( به سوی سامانه جامع مدیریت دارایی 
های فیزیکی )EAMS( طبق اسناد راهبردی و باالدستی 

ابالغ شده وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، تهیه و 
توسعه داشبورد مدیریت هزینه چرخه عمر دارایی فیزیکی 

بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی، برگزاری سلسله 
نشست های کارشناسی به منظور نشر شیوه های مدیریت در 
سطوح مختلف کارکنان با در نظر داشتن و رعایت پروتکل 

های بهداشتی سازمان و وزارت بهداشت در زمینه بیماری 
کووید ۱۹ از دیگر برنامه های در دست اجرا و اقدام این 

مدیریت است.

اهواز : فرج-معاون وزیر نیرو در امور 
با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی  برق و انرژی 
در دو سال گذشته در زمینه مدیریت مصرف 
در خوزستان صورت گرفته است، بیان کرد: 
یک مشکل که در خوزستان وجود دارد این 
است که مصرف پیک با غیر پیک تا ۴ برابر 

فرق می کند. یعنی باید یک ظرفیت باال 
ایجاد شود تا پیک تابستان را پوشش دهد 
و در زمستان این ظرفیت ها بدون استفاده 

ماند. می 
بررسی وضعیت  همایون حائری در جلسه 

اندیکا،  سلیمان،  های مسجد  برق شهرستان 
اللی و هفتکل که با حضور نماینده این حوزه 
مدیران  و  مسئولین محلی  انتخابیه در مجلس، 

فرمانداری مسجد  برق خوزستان در  صنعت 
سلیمان برگزار شد، گفت: برق منطقه ای 

خوزستان دومین برق منطقه ای در کشور از 
لحاظ مصرف انرژی است با این وجود در 

دو سال گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه 
مدیریت مصرف و پیک سایی در خوزستان 

انجام گرفته که جای تقدیر دارد.
وی تصریح کرد: مشکالتی در صنعت 

برق وجود دارد که اصل آن به موضوع 
نقدینگی بر می گردد در عین حال باید با یک 
کار جهادی و برنامه ریزی شده در حوزه های 
که مشکالت وجود دارد، آن را برطرف کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
افزود: فرسودگی شبکه برق یکی از چالش 

های صنعت برق بوده که الزم است یک 
گزارش از میران فرسودگی ها آماده شود تا 
این  منابع،  با تهیه طرح جامعه و تهیه  بتوانیم 

فرسودگی ها را برطرف کنیم.
حائری اضافه کرد: با وجود تعداد باالی 

ایستگاه و ترانس در منطقه یکی از دالیل افت 
ولتاژ در مسجد سلیمان مربوط به تفاوت در 
سطح ولتاژ ۱۱ و ۳۳ کیلو ولت است که در 
تامین  توانند همدیگر را  مواقع ضروری نمی 

کنند که الزم است این مشکل برطرف و 
همسان سازی های الزم انجام شود.

وی تاکید کرد: در جایی که تامین برق 

انجام می شود نباید افت ولتاژ وجود داشته 
نیاز  باشد و این مساله تا تابستان سال آینده 

است که برطرف شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 

گفت: این آمادگی وجود دارد که در بحث 
نیاز صنایع هرگونه همکاری  برق مورد  تامین 

در منطقه صورت بگیرد و برق مورد نیاز 
شود. تامین 

بازدید از تجهیزات و پروژه های برق در 
برنامه های همایون  از دیگر  مسجد سلیمان 

حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
بوده در خوزستان بوده است.



گفت:  کشور،  در  بیماری  این  افزایشی  روند  به  توجه  با  کرونا  بیماران  به  بیمارستانی  مختلف  بخش ها  تخت های  تخصیص  به جای  صحرایی  بیمارستان های  از  بهره برداری  امکان  درباره  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
نمی شود. استفاده  بیمارستان صحرایی  از  دارد،  وجود  غیر صحرایی  بیمارستان  که  زمانی  تا  دنیا  جای  هیچ  در 

نداریم. صحرایی  بیمارستان های  از  استفاده  به  نیازی  و  ندارد  وجود  زمینه  این  در  مشکلی  و  انجام شده  تقسیم بندی  بخش ها  سایر  برای  کرد:  تأکید  نمکی  سعید 
سرباز  ورود  تازه  بیماران  به  ارائه خدمات  از  بیمارستان ها  این  درمان  کادر  و  است  پرشده  بیمارستان های کرونایی کشور  تمامی  می شود که ظرفیت  مطرح  در حالی  بهداشت  وزیر  اصالحات، صحبت های  به گزارش صدای 

می زنند.

نیازی به استفاده از بیمارستان صحرایی نداریم!
یکشنبه - 27 مهر 1399 شماره 1199

وزیر بهداشت مدعی شد: 6 جامعه

بازار شاخ های مجازی کساد شد!

تعلل وزارت صمت در صدور گواهی
 سالمت خودروهای دوگانه سوز کارگاهی

تهران با مشکالت عمده ساختارسازمانی دستگاه 
های اجرایی رو به روست

عملیات احداث پارک ترافیک 
در شمال تهران آغاز شد

به  آغاز شد.  تهران،  منطقه یک در شمال  مهرگان  بوستان  در  ترافیک  پارک  اول  فاز  احداث  عملیات 
بیان خبر  با  منطقه یک  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل  محمد خردمند  اصالحات،  گزارش صدای 
و  است  ترافیک  با موضوع  برای آشناکردن کودکان  بهترین روش ها  از  ترافیک  پارک  داشت:  اظهار  فوق 
اساس  همین  بر  شوند  آشنا  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  با  از کودکی  باید  آینده  رانندگان  بعنوان  کودکان 

رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  بازی  به روش  ایمن  کاماًل  محیطی  ایجاد  با  تواند  می  ترافیک  پارک  احداث 
به کودکان آموزش دهد. را 

ناحیه شش،  بوستان مهرگان در  این طرح در ضلع جنوب  اجرای  نیز  منطقه یک  افزود: در  وی 
متر مربع آغاز شد.  ۳۵۰ به مساحت یک هزار و  با عملیات خاکبرداری در زمینی  اول آن  فاز  جانمایی و 
چون  ترافیکی  عملیات  دیوارسنگی،  احداث  و  سازی  همسطح  خاکبرداری،  از  پس  گفت:  خردمند 

و  نمادین  به صورت  هوایی  پل  مانند  ترافیکی  های  المان  افقی، نصب  و  اجرای عالئم عمودی  خط کشی، 
... اجرا می شود. رینگ دوچرخه سواری و 

های  بزرگراه  از  مهرگان  بوستان  ترافیک  پارک  به  دسترسی  کرد:  تصریح  یک  منطقه  ترافیک  معاون 
را  پارک  این  تواند  پذیر است و همین مزیت می  امکان  ارتش  امام علی )ع( و  شهید صیاد شیرازی، 

قرار دهد. مناطق  از سایر  دانش آموزان  برای حضور  محلی 
از جمله سایت  نوجوانان  و  برای کودکان  بازی  با وجود مکان های مختلف  بوستان  این  افزود:  وی 

محلی  بعنوان  ترافیک  بوستان  تکمیل  با  تواند  می   ... و  سواری  دوچرخه  رینگ  اسکیت،  طناب کشی، 
بگیرد. قرار  بازگشایی مدارس  و  اتمام کرونا  از  بعد  تفریحی و آموزش دانش آموزان  اردوی  برای 

صدای اصالحات گزارش می دهد؛

چرا حنای اینفلوئنسرهای اینستاگرام برای مردم رنگی ندارد؟
سندروم توهم مقبولیت شاخ های مجازی را زمین گیر کرد

فنی خودروهای  معاینه  امور اجرایی  مدیر 
سبک کشور با تأکید بر تعلل وزارت صمت در 
صدور گواهی سالمت خودروهای دوگانه سوز 

مسئولیت حوادث جایگاه های  کارگاهی، گفت: 
CNG ناشی از عدم صدور گواهی سالمت و 
در پی آن عدم پذیرش در مراکز معاینه فنی و 

اخذ معاینه فنی بر عهده وزارت صنعت، معدن و 
بود. تجارت خواهد 

به گزارش صدای اصالحات، طبق مصوبه 
هیئت دولت از تاریخ یکم دی ماه ۹۸ به 
امکان سوخت گیری در جایگاه های  بعد 

CNG تنها برای خودروهای  عرضه سوخت 
دوگانه سوزی که در کارت شناسایی آنها عبارت 

دوگانه سوز و یا دوگانه سوز تبدیلی درج شده و 
امکان پذیر  هستند،  معتبر  فنی  معاینه  دارای گواهی 

شد. در خودروهای دوگانه سوز تولید کارخانه 
عبارت دوگانه سوز در کارت شناسایی خودرو 
درج شده اما خودروهای تبدیلی اغلب کارت 
شناسایی با درج عنوان تبدیل شدن خودرو از 

باید  ندارند که  به دوگانه سوز  بنزین سوز  حالت 
به دریافت گواهی سالمت خودروی  نسبت 

گازسوز خود اقدام می کردند.
امور  در همین زمینه سعید قیصر، مدیر 

فنی خودروهای سبک کشور  معاینه  اجرایی 
CNG شاهد انفجار  گفت: بعضا در جایگاه های 

خودروهای دوگانه سوز هستیم این موضوع به 

دلیل این است که برای این خودروها گواهی 
بتوانند در مراکز معاینه  تا  سالمت صادر نمی شود 
فنی پذیرش شوند و تست های الزم از آنها انجام 

شود، لذا مسئولیت این حوادث به دلیل عدم 
صدور گواهی سالمت برعهده وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
وی افزود: وزارت صمت باید پاسخگو 

باشد که چرا لیست ۹۸۰ هزار خودرویی که به 
صورت کارگاهی دوگانه سوز شدند را برای 

تبدیل وضعیت در اختیار پلیس قرار نمی دهد. 
این وزارتخانه اعتقاد دارد که این خودروها 

باید گواهی سالمت دریافت کنند درحالی  هم 
از نظر سامانه یکپارچه معاینه فنی و شرکت  که 

پخش فرآورده های نفتی چنین نیست و این 
خودروها که توسط کارگاه های مجاز دوگانه 
سوز شده اند و یک دوره هم به مراکز معاینه 

نیازی به دریافت گواهی  اند  فنی مراجعه کرده 
سالمت ندارند.وی ادامه داد: وزارت صمت به 

برای  مالکین خودروها  به  دنبال تحمیل هزینه 
قابل توجهی  اخذ گواهی سالمت است؛ هزینه 

که درپی اخذ این گواهی به مالکین خودروهای 
دوگانه سوز تحمیل می شود به این ترتیب هر 

 CNG حادثه و انفجار خودروها در جایگاه های 
به دلیل تعلل وزارت صمت در صدور گواهی 

سالمت خودروهای دوگانه سوزی است که در 
کارگاه های مجاز دوگانه شده اند.

برنامه ریزی  رییس سازمان مدیریت و 
با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در نظام  استان تهران 

به  استان تهران، گفت: تهران  حکمرانی منطقه ای 
ساختارسازمانی  عمده  مشکالت  با  پایتخت  عنوان 

دستگاه های اجرایی رو به رو است.
تجدیدنظر  لزوم  تشریح  در  مسعود شفیعی 

در نظام حکمرانی منطقه ای استان تهران گفت: 
پایتخت  به عنوان  اینکه استان تهران  به  با توجه 
اجتماعی کشور  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 

دستگاه  ساختارسازمانی  عمده  مشکالت  با 
های اجرایی رو به روست، الزم است در نظام 

حکمرانی منطقه ای آن تجدید نظر شود.
به گفته وی، در این استان حجم باالی 
انسانی  نیروی  فعالیت وجود دارد و ساختار 

مناسب برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد و 
امروزه شاهد آن هستیم که برخی دستگاه ها 
خارج از روال قانونی دولت اقدام به ساختار 

سازی برای ادارات خود کرده و سطوح مدیریتی 
خاص برای خود تعریف کرده اند، این در 

حالیست که ما در دولت با محدودیت های 
قانونی در سطوح مدیریتی به بن بست خورده ایم 
و از این جهت استان تهران به یک برنامه ریزی و 

توجه ویژه نیاز دارد.
وی با تأکید بر وجود قوانین مشخص در 

حوزه ساختار سازمانی در کشور که با یک 
مجموعه ای از معیار ها محدوده این ساختار را 

پهنه جغرافیایی و خدمات  بر اساس جمعیت، 
استان تهران  افزود:  گیرندگان مشخص می کند، 
به سایر استان ها  از منظر ساختار سازمانی نسبت 
به تعداد خدمات گیرندگان و کارکنان  با توجه 

از نظر کمیت و کیفیت پست ها شاهد فاصله معنا 
داری با دیگر استان های کشور است.

به پیشنهاد تشکیل کمیته ای  با اشاره  وی 

متشکل از مدیران وکارشناسان سازمان اداری و 
امر در استان تهران  استخدامی کشور و مسئولین 
در حوزه اصالح و بهبود ساختار اداری، گفت: 

به دستور مستقیم رئیس  تواند  این کمیته می 
سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود 

انسانی، ساختار،  به موضوعات سرمایه  و مشخصا 
پیاده  انسانی، مدیریت مشاغل و بحث  نیروی 

به  پرداختن  بپردازد.  الکترونیک  سازی دولت 
به کیفیت  توجه  بدون  انسانی  موضوعات سرمایه 

انسانی کار آمدی الزم نخواهد  نیروی  ساختار 
داشت.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور تأکید کرد:

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

گزارش

علیرضا اصغرزاده- بر اساس آمار و با توجه به 
برآوردهایی که کمپانی فیس بوک داشته است بیش 

از ٢۵ میلیون کاربر ایرانی، یعنی حدود ۳٢ درصد 
جمعیت کشور در اینستاگرام فعالیت می کنند؛ رتبه 

ششم بیشترین صفحه در جهان آن هم در شرایطی که 
ما ازلحاظ جمعیتی هجدهمین کشور دنیا محسوب 

می شویم.
به گزارش صدای اصالحات، اینستاگرام برای 
کاربران ایرانی جایی است که حکمرانان و رهبران 

خود را دارد، کسانی که از دنیای واقعی و جامعه 
طرد شدند و در توهم مقبولیت به سر می برند و 

با عناوین مختلف مخاطبان را در زندان صفحات 
شخصی خود گروگان می گیرند تا حاکمیت خود را 

در فضای مجازی به رخ دیگران بکشند!
*طردشدگان جامعه در توهم مقبولیت؟!

شاخ های فضای مجازی هنجارشکنان جامعه 
هستند که مردم به جای طرد کردن ناخودآگاه 

زندگی آن ها را دنبال می کنند، اما آن ها به دلیل 
مطرح شدن میان مردم تصور دارند مورد مقبولیت 

جامعه قرارگرفته اند و فعالیت خود را ادامه می دهند. 
شاخ های اینستاگرام افرادی هستند که استعدادهای 
آن ها در دوران کودکی و یا نوجوانی به جای تائید 

شدن از سوی خانواده همیشه سرکوب شده و در 
بزرگ سالی استعدادهای خود را به شکلی نامطلوب 

در این فضاها تخلیه می کنند.
پیش ازاین بر سر راه های مشروع و مقبول کسب 

شهرت وفاق بیشتری وجود داشت. داشتن هنر، 
مهارت، جذابیت ظاهری، اندیشه نو و ... ازجمله 
زمینه های جست وجوی شهرت بود. به همان سان 
وفاق بیشتری در متن جامعه و در بین هواداران بر 

سر معیارها و استانداردهای محبوبیت وجود داشت 
و ازاین رو باوجود توسعه کمتر و دسترسی بسیار 

محدودتر به رسانه های ارتباطی مشاهیر برای نسل ها 
در ذهن مخاطبان و هواداران خود باقی می ماندند؛ 
اما متأسفانه امروز به رغم آنکه این میل امتدادی از 

تجربه ای تاریخی و ذاتی برای بشر شمرده می شود، 
رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

جست وجوی تمایز حداکثری به هر قیمت 
مشخصه نمونه های خاص از سلبریتی ها یا شاخ های 

مجازی است. لذت موضوع بحث قرار گرفتن، 
طرف توجه زیاد بودن و دیده شدن، انگیزه اصلی را 
برای اینفلوئنسرهای اینستاگرام تشکیل می دهد. امثال 
این چهره ها به دیگران هم می گویند الزم نیست کار 

خاصی بلد باشید، زحمتی بکشید، کتاب بخوانید، 
عمرتان را صرف آموختنی موسیقی کنید، کافی 

است به هر قیمتی متفاوت باشید تا دیده و پسندیده 
شوید!

از سوی دیگر در مواردی از حریم مشروعیت 
یا تحمل عرف یا قانون خارج شدن نیز می تواند 

برای اقلیتی تجربه ای لذت بخش به شمار آید. بدیهی 
است شرایط رقابتی برای جلب توجه و ستاره شدن 
شانس موفقیت را تنها برای اقلیتی مهیا می سازد که 
خالقیت، مهارت و پشتکار بیشتری داشته باشند. با 
این  همه برای کسانی که تحمل این شرایط سخت 

و رقابتی رادارند همواره امکان استفاده از روزنه ها و 
فرصت های غیرمتعارف برای کوتاه کردن این مسیر 

وجود دارد. روی آوردن به شیوه های غیراخالقی، 
خشونت ورزی، فریبکاری و دروغ گویی، تحریک 
عواطف جمعی و شیوه های دیگر ازجمله راه هایی 

هستند که وسوسه کننده به نظر می رسند و دسته ای 
به آن میل می یابند. به این ترتیب شاخ  شدن را می توان 

برشی از اقتصاد فرهنگی رسانه های انبوه مجازی در 
عصر حاضر تلقی کرد که به مثابه یک خرده فرهنگ 

قواعد، منطق و شرایط ظهور و تداوم خاص خود 
را دارد.

*ریشه سندروم توهم مقبولیت شاخ های 
مجازی از کجا آب می خورد؟

در همین راستا مصطفی اقلیما، پدر مددکاری 
اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات 

اظهار داشت: همان طور که تکنولوژی و وسایل 

ارتباطی نوپدید با ورود خود فوایدی را برای جامعه 
و افراد آن به همراه دارند، باعث به وجود آمدن 

مشکالتی هم می شوند که اگر به صورت ریشه ای 
به واکاوی این مشکالت بپردازیم، ردپای عواملی 

چون فقر، بیکاری، تورم و...را مشاهده خواهیم کرد 
که این مشکالت در کشورهای جهان سومی بیش 

از کشورهای توسعه یافته محسوس است، چراکه در 
آنجا مردم به صورت هدفمند به فعالیت های خود 

می پردازند و زمان خود را تا این حد برای چرخیدن 
در فضای مجازی و دیدن ویدیوها، پست ها و 

استوری هایی با محتوای خنده، اشک، وحشت، 
بی مفهوم و حتی تبلیغات اختصاص نمی دهند و برای 

زندگی خود ارزش قائل هستند.
وی بیان کرد: تا پیش از ورود رسانه های 

مجازی، حضور و آگاهی افراد از اخبار و وقایع روز 
محدود به مطبوعات و ...بود، اما با ورود اینترنت و 

فضای مجازی، افراد وارد دنیای گسترده تری شده اند 
و درنتیجه در مقایسه با گذشته انتخاب های بیشتری 

دارند.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی 

ایران تصریح کرد: اگرچه اغلب این انتخاب ها و 
فعالیت های مجازی افراد کوتاه مدت و گذرا است، 

امّا در این میان هم نباید اجازه داد که این نوع 
فعالیت های آن ها تبدیل به یک فرهنگ شوند و 

جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهند، چراکه قطعاً 
آسیب های زیادی را به همراه دارند.

اقلیما گفت: افرادی که با عنوان شاخ های 
مجازی در جامعه معروف هستند، در دوره ای از 

زمان، خود را یا با ویدیوهای خنده دار و وحشتناک 
و یا حتی با تغییر چهره از طریق جراحی های زیبایی 
مداوم به نمایش می گذارند و سعی می کنند کسب 

درآمدهایی از طریق تبلیغات در این فضا داشته 
باشند، امّا نکته حائز اهمیت این است که در این 

سال های اخیر که این موضوع بیش ازپیش اپیدمی 
شده است، افراد زیادی از اقشار نوجوان و جوان 

ترغیب به این کارشده اند تا جایی که حتی برخی از 
آن ها بر این تصور هستند که تحصیالت نمی تواند 

برای آن ها آینده دار و پردرآمد باشد و راحت ترین 
کار برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب را 

ایجاد صفحه های مجازی و تولید ویدیوهای مختلف 
می دانند.

وی ادامه داد: بسیاری از نوجوانان و جوانان 
به منظور جذب دنبال کننده و تبلیغات بیشتر در 

صفحه شخصی خود به منظور کسب درآمد زیاد تمام 
تالش خود را می کنند تا جایی که تمام تمرکز خود 

را برای این موضوع می گذارند و از دیگر مسائل 
مهم خود غافل می شوند.

مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی ایران 
در پایان به صدای اصالحات گفت: عوامل فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش مهمی را در 
پیدایش پدیده شاخ های اینستاگرامی ایفا می کنند، 

چراکه محدودیت هر یک از این عوامل باعث 
ترغیب روزافزون گروه آسیب پذیر جامعه به فضای 

مجازی و فعالیت گسترده در آن می شوند که در 
این میان خانواده ها و مسئوالن باید نظارت جدی 

داشته باشند.
* واکاوی ظهور و بروز شاخ های فضای 

مجازی
محمدرضا ایمانی، پژوهشگر و روانشناس 

اجتماعی نیز در واکاوی ظهور و بروز چنین 
پدیده هایی گفت: انسان ها در زمینه مطرح شدن از 

سوی جامعه ازنظر روانشناسی به دودسته تقسیم 
می شوند؛ افرادی که نسبت به خودآگاهی داشته و 

به دلیل خصوصیات مطلوب موردپذیرش جامعه 
قرار می گیرند و دسته دوم افرادی هستند که ضمن 

داشتن اختالل شخصیتی، سعی می کنند با حضور 
در این فضا خود را هم تراز افرادی که با آگاهی 

موردپذیرش جامعه هستند، قرار دهند.
این پژوهشگر و روانشناس اجتماعی افزود: 

ازنظر روانشناسی دودسته شاخ  اینستاگرامی داریم؛ 

دسته اول افرادی هستند که رفتارهای موجود 
در ضمیر ناخودآگاه خود را مانند پرخاشگری، 

رفتارهای ضد جنسیتی، فحاشی، رستوران گردی، 
تهمت و بدگویی از خود بروز می دهند و دسته دوم 
سعی دارند ضمن مخفی کردن شخصیت اصلی شان 

رفتارهای دیگری از خود بروز دهند تا مورد 
مقبولیت اجتماع قرار گیرند.

ایمانی گفت: به طورکلی مخاطبان کسانی که 
رفتارهای غیرواقعی از خود بروز می دهند ممکن 

است درنهایت با نگاه جنسیتی از سوی این نوع از 
فعاالن شبکه مجازی مواجه شوند.

این پژوهشگر و روانشناس اجتماعی افزود: 
شاخ های اینستاگرام ساختاری را از نگاه اجتماعی 

تغییر می دهند و با بروز رفتارهای ضداجتماعی 
فضایی شکل می دهند که مخاطبان به آن موضوع 

عالقه مند و کنجکاو عملکرد آن ها شوند. شاخ های 
اینستاگرام می توانند با اشتراک مطالب موردنظر، 
افراد شبیه به خود را پیدا کنند و باندهای بزرگی 

تشکیل دهند.
محمدرضا ایمانی، پژوهشگر و روانشناس 

اجتماعی در پایان تأکید کرد: بعد از ورود شبکه های 
ارتباطی هیچ فعالیتی به منظور رشد سواد رسانه ای از 

سوی نهادهای دولتی و غیردولتی برای استفاده از 
فضای مجازی در ایران انجام نشده است. زمانی که 

نهادهای متولی امور فرهنگی و سازمان های مردم نهاد 
در این زمینه فعالیت و پیگیری نداشته  باشند طبیعی 

است که مردم تصور کنند می توانند در این زمینه به 
هر شکلی وارد شوند و پست هایی حتی در حوزه 

حریم خصوصی زندگی شان هم از خود منتشر کنند.
*چرا حنای اینفلوئنسرهای اینستاگرام 

برای مردم رنگی ندارد؟
به هر ترتیب دیده شدن به قیمت برهم ریختن 

نظم اجتماعی و هدف قرار دادن امنیت روحی و 
روانی جامعه و زیر پا گذاشتن اخالقیات و زیر 

سؤال بردن شخصیت انسانی، قابل سرزنش است و 

موردپذیرش نیست. کما اینکه در برخی موارد این 
دیده شدن به دلیل کمبودهای شخصیتی و نداشتن 

اعتمادبه نفس صورت می گیرد.
اما امروز دیگر این دیده شدن ها به دلیل افزایش 

آگاهی مردم از این فضارنگ باخته و دیگر به هر 
قیمتی نمی توان نظر مردمی را که زیر بار مشکالت 

معیشتی کمر خم کردند را جلب نمود کاری که 
سیاستمداران کشور از انجام آن عاجزند بعید است 

که طردشدگان دیروز جامعه بتوانند آن را به سرانجام 
برسانند به هر ترتیب چه به دلیل مشکالت اقتصادی 

و چه به دالیل دیگر امروز حنای اینفلوئنسرهای 
اینستاگرام برای مردم رنگی ندارد.

* بازار شاخ های مجازی کساد شد
باید خاطرنشان کرد همین طردشدگان جامعه 

تا قبل از شیوع کرونا درآمدهای خوبی به دست 
می آوردند و تا جایی پیش روی کرده بودند که در 

آثار سینمایی و یا حتی سریال های تلویزیونی حضور 
چشمگیری داشتند اما به یک باره بعد از شیوع بیماری 

کرونا و افزایش مشکالت اقتصادی و معیشتی این 
قشر که پیش تر از طردشدگان جامعه بودند و از 

فضای مجازی ارتزاق می کردند در این شرایط نیز 
دچار خسارت های مالی فراوانی شدند و با تبلیغ 

سایت های شرط بندی و قمار سعی کردند تا مخاطب 
ازدست رفته خود را این بار به بهانه کسب درآمد 

در صفحات شخصی خود نگهداری کنند غافل از 
اینکه طناب پوسیده این سایت ها به هیچ کس رحم 

نمی کند و هر کس که به آن متوسل شود را به زمین 
خواهد زد.

به هر ترتیب کسادی بازار شاخ مجازی تنها به 
خاطر مشکالت معیشتی مردم نبود که اتفاق افتاد 

بلکه به دلیل نداشتن محتوا و نبود دانش و هنر کافی 
برای جذب مخاطب، اینفلوئنسرهای اینستاگرام 
کم کم به شخصیت های تکرارشونده برای مردم 

تبدیل شدند که تنها از روی عادت به صفحات آن ها 
مراجعه می کنند.
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رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارت های بازرگانی وجود دارد و در این صورت باید بررسی های زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه بین کشور های موفق انجام گیرد.

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تغییر در فرآیند صدور کارت بازرگانی اظهار کرد: پیشنهاد های متعددی این روز ها به منظور تغییر در فرآیند صدور و استفاده از کارت بازرگانی ارائه می شود، اما همچنان استفاده از این 
کارت ها برای انجام امور تجاری ضروری است.

وی افزود: تمام امور صدور، استفاده، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی بر عهده وزارت صمت به کمک اتاق بازرگانی صورت می گیرد که هنوز تصمیم قطعی در خصوص تغییر در این فرآیند ها گرفته نشده است.

برای صدای  اختصاصی  یادداشت  در  اقتصاددان  آرمان،  بهمن 
بازرسی وزارت کشور در گزارشی،  »اخیراً حوزه  نوشت:  اصالحات 

شاخص های  در  کشور  استانداری های  عملکرد  ارزیابی  نتیجه 
این گزارش رسمی،  اساس  بر  اعالم کرد؛  را  اختصاصی و عمومی 

بین  ۹۸ در  امتیاز در سال   ۱۵۳۷ با کسب  استانداری خوزستان 
رتبه در حالی است که  این  رتبه آخر را کسب کرد؛  استان های کشور، 
ساالنه  بودجه  در  را  اعتبارات  بیشترین  سال  گذشته  در  استان خوزستان 

بود! اختصاص داده  به خود 
وبی  منفعل  ضعیف،  خوزستان  استان  مدیریت  زیرمجموعه  متأسفانه 
بیشترین  دارای  تهران  استان  از  استان که پس  این  در  است؛ عماًل  انگیزه 
بودجه عمومی کشور  ۸۰ درصد درآمدهای  است و  ملی  تولید  سهم در 

اهمیت  این  به  استانی  اداری درخور  تشکیالت  است،  از آن  متأثر 
راه  طبیعی،  منابع  کشاورزی،  جهاد  صمت،  سازمان های  ندارد.  وجود 

فقط روی کاغذ چنین  و  ندارند  و شهرسازی عماًل وجود خارجی 
دارند. وجود  نهادهایی 

نهال های  از  نگهداری  توان  استان که  مسئوالن  دیگر  از طرف 
نهال های  ۷۰ درصد  ندارند و گویا  را  کاشته شده در کانون ریز گردها 
آزادراه  استان  مسئوالن  شدند.  شده، خشک  کاشته  سنگین  هزینه  با  که 

معظم  مقام  دوم طرح  فاز  نکرده اند،  اجرایی  را  اندیمشک  امام-  بندر 
بر روی  برق آبی  زنجیره سدهای  تکمیل  رهاشده،  به حال خود  رهبری 
برای  ارتفاع سد دز  افزایش  رودخانه های کارون، دز و کرخه و حتی 

نیروگاه های  مانده،  متوقف  بهاره  ویرانگر  سیالب های  از  جلوگیری 
فاز دو  نشده اند،  اجرایی  هنوز  و دزفول  رامهرمز  ۱۰۰۰ مگاواتی 

کارخانه   ۵ از  مانده،  کاغذ  روی  تنها  ماهشهر  پتروشیمی  ویژه  منطقه 
فعال  یکی  تنها  می شدند  ساخته  خوزستان  شمال  در  باید  که  قندی 

پاالیشگاه  شادگان،  فوالد  توسعه  امام،  بندر  ناتمام  روغن کشی  است، 
فاجعه  عمق  نشان دهنده  دیگر  پروژه های  بسیاری  و  آبادان  در  خوزستان 

است. تحمیل شده  خوزستان  مردم  به  که  ایست 
اگر  هستند؟!  خوزستان  توسعه  مانع  قدرتمند  بسیار  جریان های  گویا 

کلی گویی  به صورت  نه  دارند  پاسخی  خوزستان  استانداری  مسئوالن 
اقدامی  نام برده شد و  از آن ها  بلکه واضح در مورد پروژه هایی که 

کنند. شفاف سازی  است  نگرفته  صورت 
استان  گرفتن  قرار  گناه  ایذایی  اقدام  در  استانداری  معاون 

دستگاه های  به گردن  را  عملکرد  ازنظر  آخر  رتبه  در  خوزستان 
باید  البته  انداخت؛  آنان  به موقع  اطالع رسانی  عدم  و  اجراکننده 
ناشی  بلکه  نیست  استاندار  معاون  از  مشکل  که  کرد  خاطرنشان 

به ناحق  که  است  افرادی  بودن  منفعل  و  بی عرضگی  بی تفاوتی،  از 
است. واگذارشده  آنان  به  کلیدی  مسئولیت های 

از روزی که وزارت راه و شهرسازی پروژه راه آهن تندرو دوخطه 
سایر  و  اصفهان  استانداری  مقامات  رسانه ای کرد  را  اهواز  اصفهان- 

نگارنده  با  بار  و چندین  افتاده اند  تکاپو  به  استان  این  نهادهای ذی ربط 
مدیریت  توسط  اقدام کوچک  از حتی یک  دریغ  ولی  تماس گرفتند 

که  است  افرادی  بی عرضگی  نشان دهنده  امر  این  استان خوزستان! 
گرفتند.  عهده  بر  ایران  پرجمعیت  استان  پنجمین  در  کلیدی  سمت های 

اصفهان که  لردگان-  ایذه-  اهواز-  آزادراه  پروژه  استانی  مقامات 
استان  مقامات  نمی کنند؟  اجرایی  چرا  است،  دولت  هیئت  مصوبه  دارای 

به موقع  اطالع رسانی  به گردن عدم  را چرا  خوزستان کم کاری خود 
می شود!« دیده  که  باشد  انجام شده  کاری  اگر  می اندازند؟ 

بانک مرکزی  بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی و 
۹۹ قیمت مسکن  تا شهریور   ۹٢ بازه زمانی مرداد  از آن است در  حاکی 

است. افزایش یافته  ۵۳۳.۵۴ درصد  تهران  در 
مسکن،  بازار  تحوالت  از  مرکزی  بانک  گزارش  جدیدترین  مطابق 

به   ۹۹ در شهریورماه  تهران  گانه   ٢٢ مناطق  در  مسکن  قیمت  متوسط 
اساس گزارش  بر  است.  افزایش یافته  تومان  ٢۹۰ هزار  میلیون و   ٢۴
واحد  زیربنای  مترمربع  یک  خریدوفروش  قیمت  متوسط  بانک  این 
تهران  شهر  ملکی  معامالت  بنگاه های  طریق  از  معامله شده  مسکونی 

۹۹ و شهریور سال گذشته  مرداد  به  نسبت  بود که  ریال  میلیون   ٢۴٢.۹
است. افزایش یافته  ۹۱.۷ درصد  ۵.۱ و  معادل  ترتیب  به 

قیمت  متوسط  بیشترین  تهران،  شهرداری  گانه   ٢٢ مناطق  بین  در 
ریال  میلیون   ۵۰۷.۹ با  معامله شده  مسکونی  زیربنای  مترمربع  یک 

منطقه  به  ریال  میلیون   ۱۰۴.۱ با  نیز  آن  و کمترین  منطقه یک  به  مربوط 
است. داشته  تعلق   ۱۸

۹۹ به  وزارت راه و شهرسازی طی ماه های مرداد و شهریور 
قیمتی  تحوالت  انتشار  از  اعالم شده،  مسکن  قیمت  کنترل  آنچه  دلیل 

این  منتشرشده  آمار  اساس  بر  بااین وجود  است،  خودداری کرده 
واحد  مترمربع  هر  قیمت  متوسط   ۹٢ سال  مردادماه  در  وزارتخانه 

بوده  تومان  ۸۳۴ هزار  میلیون و   ۳ تهران  ٢٢ گانه  مناطق  مسکونی در 
است.

متوسط  امسال  شهریورماه  به  منتهی  سال   ۷ طی  به عبارت دیگر 
تومان  ٢۹۰ هزار  میلیون و   ٢۴ به  ۵۳۳.۵۴ درصدی  با رشد  قیمت مسکن 

رسیده که در نوع خود یک رکود دیگر گرانی در کارنامه کاری دو 
است. ثبت شده  روحانی  دولت حسن 

علیرضا اصغرزاده- با شیوع پاندمی کرونا دورکاری 
و آموزش از راه دور در تمامی اصناف کشور اتفاق افتاد 
همین موضوع کافی بود تا تقاضای کاالهای الکترونیکی 

بیشتر از پیش شود. موبایل، تبلت و لپ تاپ گل سرسبد این 
تقاضاها شدند و با باز شدن پاساژها، خریدها بیشتر هم شد. 

دراین بین اما قیمت انواع لپ تاپ  در بازار به طور بی سابقه ای 
گران شد تا جایی که خرید لب تاپ مناسب تبدیل به 

آرزوی دست نیافتنی تمامی کسانی شده است که دورکاری 
انجام می دهند و یا محصل هستند!

به گزارش صدای اصالحات، بررسی میدانی بازار 
کامپیوتر پایتخت گویای افزایش چند ده میلیونی قیمت  اکثر 

لپ تاب های خارجی است.
بررسی انجام شده نشان می دهد که برای خرید 

بی کیفیت ترین نوع لب تاپ باید ۱۳ میلیون تومان وجه رایج 
مملکت پرداخت کنید! بر این اساس قیمت لپ تاپ ۱۷ 

اینچی کورای ۷ سی پی یو »اینتل« یکی از برندهای نه چندان 
مطرح ۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان خریدوفروش می شود. 

همچنین لپ تاپ ۱۵ اینچی کورای ۵ سی پی یو »ای ام دی« 

یکی از برندهای چینی پرفروش بازار در حدود ٢۱ میلیون 
تومان قیمت گذاری شده است!

* افزایش قیمت ها در بازار کامپیوتر به علت باال رفتن 
نرخ دالر

موج جدید افزایش قیمت ها در بازار کامپیوتر هم زمان 
با باال رفتن نرخ دالر به راه افتاد است. تقریباً تمام اقالم و 

قطعات اصلی و جانبی رایانه و لپ تاپ ها وارداتی هستند و به 
همین علت وابستگی مستقیمی به نرخ دالر و ارز دارند البته 
باید این نکته را خاطرنشان کرد که افزایش نجومی قیمت ها 

در بازار کامپیوتر فقط محدود به اقالم وارداتی نمی شود 
و تمامی تجهیزات کامپیوتری و لوازم جانبی آن را متأثر 

کرده است حتی به نوعی سبب افزایش هزینه های تعمیرات 
کامپیوترهای قدیمی شده به نحوی که بر اساس بررسی 
میدانی خبرنگار صدای اصالحات از مجتمع کامپیوتر 

پایتخت برای تعمیر لپ تاب های قدیمی خود قیمت در 
حدود ٢ میلیون تومان باید پرداخت کنید که اگر نیاز به 

هزینه کرد دیگری نباشد معادل قیمت خرید یک لب تاپ 
با کارایی پایین و یا تبلت با کارایی متوسط در مهرماه سال 

گذشته است!
*خریداران دنبال لب تاپ با کارایی متوسط تا قیمت ۷ 

میلیون تومان هستند
در همین راستا یکی از فروشندگان مجتمع کامپیوتر 

پایتخت در گفت وگو با صدای اصالحات عنوان کرد: 
بیشتر خریداران به دنبال لب تاپ با کارایی متوسط تا قیمت 

۷ میلیون تومان هستند ولی لپ تاپی که در این قیمت به 
کارشان بیاید موجود نیست و معموالً باید با بودجه ای دو 

برابر برگردند.
این فروشنده همچنین در پاسخ به سؤال صدای 

اصالحات مبنی بر اینکه آیا قیمت لب تاپ پایین می آید؟ 
گفت: هیچ چیزی ارزان نمی شود، نهایتاً همین قیمت باقی 

می ماند.
* هزینه های باورنکردنی تعمیر کامپیوتر

از طرف دیگر یکی از تعمیرکنندگان مجتمع کامپیوتر 
پایتخت در گفت وگو با صدای اصالحات عنوان کرد: به 

دلیل افزایش قیمت لپ تاپ و تبلت مردم دیگر توان خرید 
این کاالی الکچری را ندارند و به سمت تعمیر لب تاپ ها 

و یا تبلت های قدیمی خود می روند به همین دلیل وقتی 
به ما مراجعه می کنند تقریباً ۹۰ درصد آنان به دلیل قیمت 

باالی تعمیر قطعات کامپیوتر و یا تبلت خود از خواسته خود 
منصرف می شوند.

وی در ادامه گفت: من خودم به عنوان تعمیرکننده 
قطعات کامپیوتری باید برای خرید لوازم و قطعات جدید 
بهای آن را باقیمت دالر ۳۱ هزارتومانی پرداخت کنم بر 

همین اساس مسلماً دستمزد تعمیراتم هم باال می رود لذا نرخ 
تمام شده برای مشتری ها به طرز باورنکردنی باال می رود که 
خیلی از کامپیوترها و لب تاپ های موجود در مغازه من به 

دلیل عدم پرداخت هزینه تعمیر در مغازه باقی مانده است.
به هر ترتیب با افزایش نجومی قیمت خرید لپ تاپ 

مسلماً هزینه های تعمیر و نگهداری این وسایل نیز به شدت 
افزایش پیداکرده و مسئولین وزارت صمت و تعزیرات 

حکومتی باید خیلی زود دست به کار شوند تا نیاز کسانی 
که به دلیل همه گیری کووید ۱۹ باید دورکاری کنند و 

یا محصالن و دانشجویانی که برای ادامه تحصیل باید 
به صورت مجازی آموزش ببینند، برطرف شود.

در حالی وزیر راه و شهرسازی به تازگی گفته 
است: »در شرایط التهاب ارزی، تصمیمی برای 
تغییر نرخ بلیت هواپیما نمی گیریم«، اما سازمان 

هواپیمایی در آخرین اطالعیه خود آورده است: 
»بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان ماه افزایش 

نمی یابد«.
حدود ٢ هفته پیش بود که ستاد مقابله با کرونا 

مصوب کرد از ابتدای آبان ماه ۹۹ در راستای 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، 

شرکت های هواپیمایی موظف هستند، فقط ۶۰ 
درصد ظرفیت هواپیماهای خود را به فروش 
برسانند و ۴۰ درصد این ظرفیت خالی باشد.

از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی هم 
معتقد بودند که هزینه این ۴۰ درصد ظرفیت خالی 

یا باید بر دوش دولت باشد و یا بر دوش مسافر و 
خود هزینه ای دراین باره متحمل نشوند.

دولت هم که دراین باره باری بر دوش نگرفت 
و درواقع مقرر شد، هزینه ۴۰ درصد ظرفیت خالی 

بر دوش مسافران باشد.
در این راستا حدود هشت روز پیش بود 

که شرکت های هواپیمایی مدعی شدند، به دلیل 
ضرورت اجرای محدودیت فروش فقط ۶۰ درصد 

صندلی پروازها و همچنین افزایش زیاد نرخ ارز، 
قیمت بلیت هواپیما هم باید افزایش یابد.
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن 

شرکت های هواپیمایی دراین باره گفته بود که 
آخرین نرخ گذاری بلیت پروازهای داخلی مربوط 
به نیمه اول سال ۹۸ بود و از آن زمان افزایش نیافته 

بود درحالی که آن زمان نرخ ها با احتساب دالر 
نیمایی ۱۱ هزار تومان تعیین شده بود، ولی دالر تا 
حدود ۳۰ هزار تومان قیمت دارد و شرکت های 

هواپیمایی هم از اسفند ۹۹ دیگر دالر نیمایی 
دریافت نکرده اند.

وی گفت که حدود ۶۰ درصد هزینه 
شرکت های هواپیمایی ارزی است، شرکت ها برای 

تهیه قطعات هواپیما و موتور باید ارز از بازار آزاد 
تهیه کنند، چون ارزی از سوی سامانه نیما به آن ها 

پرداخت نمی شود.
اسعدی سامانی اظهار داشت: که با احتساب 

این دو عامل )دالر حدود ۳۰ هزارتومانی و 
ضرورت رعایت فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت( 

باید نرخ بلیت پروازها هم تغییر کند.
در این راستا نرخ نامه جدیدی منتشر شد و 

مقرر شد از ابتدای آبان ماه نرخ های جدید اعمال 
شود، در این نرخ نامه که سقف و کف قیمت ها 

مشخص شده است، بیش از ۵۰ درصد افزایش 
قیمت نسبت به نرخ های قبلی اعمال شده است.

البته اسعدی سامانی روزهای بعد گفت که 

این افزایش قیمت ها در صورت رفع محدودیت 
۶۰ درصد ظرفیت پروازها تا حدود ٢۵ الی ۳۰ 

درصد کاهش می یابد و اگر نرخ ارز هم تعدیل 
شود، قطعاً این قیمت ها هم تعدیل خواهد شد، اما 
در شرایطی که ۴۰ درصد ظرفیت پروازها خالی 
باشد و شرکت ها مجبور به تهیه ارز از بازار آزاد 

با نرخ های حدود ۳۰ هزارتومانی باشد، این نرخ ها 
اعمال خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت که 
نرخ نامه آبان ماه بر اساس دالر ٢۷ هزارتومانی 

تهیه شده است.
وی گفت: طبق قانون برنامه پنجم که در برنامه 

ششم هم بر آن تصریح شده است، آزادسازی 
نرخ های در مورد بلیت پروازهای داخلی اعمال شده 
است و طبق قانون نرخ گذاری بر عهده شرکت های 
هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی است و 
دولت شامل وزارت راه و سازمان هواپیمایی هیچ 

نقشی در نرخ گذاری ندارند.
اسعدی سامانی این را هم گفته بود که انجمن 

شرکت های هواپیمایی بر نرخ گذاری ها نظارت 
دارد و مانع ایجاد رقابت مضِر بین شرکت های 

هواپیمایی می شود.
*وزیر راه: قیمت های جدید که قرار بود از 

اول آبان اعمال شود لغو شد
پس از طرح این موارد و افزایش بیش از 

۵۰ درصدی قیمت پروازهای داخلی از آبان ماه، 
ساعت حدود ٢۳ روز ۱۹ مهرماه بود که محمد 

اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
نرخ نامه جدید انجمن شرکت های هواپیمایی 

گفت: افزایش قیمت اعالم شده از سوی انجمن 
شرکت های هواپیمایی معتبر نیست و قیمت های 

جدید که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود لغو 
شده است.

البته وزیر راه و شهرسازی روز ٢۰ مهرماه هم 
گفته بود: اجازه نمی دهیم شرکت های هواپیمایی به 

بهانه این که خود تشخیص می دهند افزایش قیمت 
بلیت هواپیما داشته باشند.

پس از صحبت های وزیر راه و شهرسازی 
خیال مسافران حمل ونقل هوایی از بابت افزایش 

قیمت بلیت هواپیما راحت شد و انتظار هم بر این 
بود که دیگر درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای 

داخلی فعاًل موضوعی مطرح نمی شود.
* سازمان هواپیمایی: بلیت پروازهای داخلی تا 

اول آبان ماه افزایش نمی یابد
یکی دو روز بعد مقرر شد رئیس سازمان 

هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی جلسه ای 
با حضور رئیس سازمان هواپیمایی برگزار کنند و به 
بررسی موضوع افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی 

بپردازند، پس از برگزاری ٢ جلسه دراین باره 

سازمان هواپیمایی کشوری اطالعیه ای با این محتوا 
صادر کرد: »بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان ماه 

افزایش نمی یابد«.
این در حالی است که دقیقاً پیش ازاین هم 

قرار بود نرخ های جدید بلیت هواپیما در پروازهای 
داخلی از اول آبان ماه اعمال شود.

در این اطالعیه سازمان هواپیمایی آمده بود 
که: پیرو اعالم افزایش قیمت بلیت پروازهای 

داخلی توسط انجمن شرکت های هواپیمایی و 
متعاقب آن لغو این دستورالعمل از طرف وزیر راه 

و شهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، 
به منظور بررسی مشکالت و مسائل شرکت های 

هواپیمایی ازجمله افزایش بی رویه نرخ ارز، 
جلسه ای به ریاست کاپیتان زنگنه، رئیس سازمان 

هواپیمایی کشوری و با حضور مدیران عامل و 
معاونان بازرگانی شرکت های هواپیمایی برگزار 

و مقرر شد بلیت پروازهای داخلی تا اول آبان ماه 
افزایش نیافته و در صورت ابالغ ستاد ملی مقابله با 
کرونا، دستورالعمل پذیرش حداکثر ۶۰ درصدی 

مسافر در هواپیماها از تاریخ اول آبان ماه اجرا شود.
* تائید ضمنی افزایش قیمت پروازهای داخلی 

از سوی سازمان هواپیمایی
درواقع این مصوبه جلسه رئیس سازمان 

هواپیمایی با شرکت های هواپیمایی همان موضوع 
قبلی اعمال نرخ های جدید بلیت از اول آبان ماه با 

در نظر گرفتن نرخ جدید ارز و خالی نگه داشتن 
ظرفیت ۴۰ درصدی بود و هیچ موضوع جدیدی 

نداشت درواقع تأییدیه ای از سوی سازمان 
هواپیمایی برای شرکت های هواپیمای بابت افزایش 

قیمت بلیت ها بود.
* رئیس سازمان هواپیمایی: هیچ ایرالینی حق 

تغییر نرخ بلیت هواپیما زودتر از آبان را ندارد
پیش ازاین تورج دهقانی زنگنه نیز در 
گفت وگویی دراین باره گفته بود: سازمان 

هواپیمایی حق دخالت در قیمت بلیت را ندارد و 
هیچ ایرالینی نباید زودتر از موعد نرخ ها را تغییر 

دهد.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 

قیمت گذاری در حوزه بلیت هواپیما به هیچ عنوان 
به سازمان هواپیمایی کشور ارتباط پیدا نمی کند، 
تنها چیزی که سازمان هواپیمایی کشور به تازگی 
ابالغ کرده است مربوط به رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی است که بر اساس آن، از ابتدای آبان ماه 
همه پروازها باید با ۶۰ درصد ظرفیت انجام شوند.
دهقانی زنگنه گفته بود که قیمت گذاری در 
حوزه هوایی بر عهده خود شرکت ها است و این 
تغییر قیمتی هم باید از ابتدای آبان ماه انجام شود، 

ایرالین ها، انجمن شرکت های هواپیمایی دارند 
که بر اساس بخشنامه ۵۰ و ۶۰ درصدی و همچنین 

قیمت دالر، برای آن ها نرخ های جدید را تعیین 
کرده است.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی پروازها دامنه 
کف و سقف قیمتی دارند و بر اساس آن دامنه این 
قیمت ها تعیین می شود؛ هیچ شرکت و یا ایرالینی 

حق ندارد، زودتر از آبان ماه نرخ های خود را تغییر 
و یا افزایش دهد.

* سرگردانی مردم در رویه متناقض وزیر راه و 
رئیس سازمان هواپیمایی

این اطالعیه مبهم سازمان هواپیمایی باز 
مسافران حمل ونقل هوایی را سرگردان کرد، از 

سوی وزیر راه و شهرسازی بر توقف افزایش نرخ 
پروازهای داخلی از اول آبان، تأکید کرده بود و 

از سوی دیگر سازمان هواپیمایی اعالم کرده بود، 
نرخ ها تا اول آبان ماه افزایش نمی یابد.

* وزیر راه )٢۷ مهر(: تصمیمی برای تغییر نرخ 
بلیت هواپیما نمی گیریم

پس ازاین اطالعیه سازمان هواپیمایی و 
به تازگی مجدداً وزیر راه و شهرسازی درباره نرخ 

بلیت پروازهای داخلی گفته است: در شرایط 
التهاب ارزی، تصمیمی برای تغییر نرخ بلیت هواپیما 

نمی گیریم و افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی 
انجمن، بدون هماهنگی بود.

به گفته محمد اسالمی در این موضوع 
باید نگاه عادالنه ای هم به مواضع عرضه کننده 
خدمات یعنی شرکت های هواپیمایی و هم به 

مواضع بهره برداران و مصرف کنندگان یعنی مردم 
و مسافران داشته باشیم تا شرکت های هواپیمایی 

بتوانند به حیات خود ادامه دهند و فشار مضاعفی به 
مردم وارد نیاید.

وی گفته است: افزایش ۵۰ درصدی قیمت 
بلیت هواپیما را به دلیل عدم هماهنگی انجمن 

شرکت های هواپیمایی متوقف کردم و انجمن قبل 
از این اقدام باید با دولت هماهنگی می کرد، بنابراین 

درخواست کردیم افزایش قیمت بلیت هواپیما 
متوقف شود تا بررسی های الزم صورت بگیرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی در این شرایط 
هیجانی و پرالتهابی که در حوزه ارز اتفاق افتاده 

نباید تصمیم گیری قیمتی انجام داد چراکه این یک 
التهاب سنگین بوده و مشخص است که در یک 

جنگ اقتصادی قرار داریم، به طوری که در مقابل 
حجم قابل توجهی از عرضه ارز هم در سامانه و 

هم به صورت نقد، هنوز بخش بسیار زیادی از آن 
خریداری نشده است و اگر کاالیی دچار افزایش 

قیمت می شود به دلیل کمبود عرضه آن کاال است، 
بنابراین تمام این ها نشانه جنگ اقتصادی است 

که در بازار التهاب آفرینی می کند و متأثر از این 
التهابات نباید به طور هیجانی تصمیم قیمتی گرفت.

اسالمی البته این را هم گفته است که به 
شرکت های هواپیمایی اعالم کردیم درباره تعیین 

نرخ بلیت هواپیما با سازمان هواپیمایی کشوری 
جلساتی را برگزار کنند تا موضوع موردبررسی قرار 

گیرد، البته شرکت ها هم از من تقاضای برگزاری 
جلسه مشترک داشتند و تنظیم وقت هم شده است.

به گفته اسالمی این قیمت دالر التهابی است 
بنابراین به شرکت های هواپیمایی اعالم کرده ایم 

که تصمیم گیری برای نرخ بلیت هواپیما در شرایط 
ثبات بازار ارز گرفته می شود، بنابراین باید این دوره 

را با صبر و تأمل بگذرانند و نباید در این شرایط 
عجله داشته باشند، هیچ دلیلی ندارد که اآلن و در 
این شرایط تصمیم گیری قیمتی را انجام دهیم و با 

تصمیم شتاب زده التهاب در جامعه ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته است 

که دلیلی ندارد که دولت در قیمت گذاری مداخله 
داشته باشد، اما باید مراقبت کنیم که عرضه و 

تقاضا به درستی در بازار مدیریت شود و حقوق 
تولیدکننده و مصرف کننده تضییع نشود.

* سوءاستفاده سایت های فروش بلیت از 
اختالف نظرها درباره نرخ پروازها

همین اختالف نظرهای سازمان هواپیمایی 
کشوری و وزیر راه و زمزمه های موج گرانی بلیت 

هواپیما، راه را برای برخی سایت ها و آژانس های 
فروش بلیت هواپیما باز کرد تا از همین چند روز 

پیش دم از افزایش قیمت بزنند و در مسیرهای 
داخلی نرخ های باالتر از نرخ نامه قبلی اعمال کنند 
که باکمی جست وجو در برخی سایت های فروش 

بلیت هواپیما این موضوع مشهود است.
ضرورت دارد دراین باره دو طرف )دولت 
و شرکت های هواپیمایی( با برگزاری جلسات 

دقیق کارشناسی نسبت به تعیین تکلیف نرخ بلیت 
هواپیما اقدام کنند و به دوراز بیان موارد مبهم و در 

فضایی شفاف نسبت به بررسی نرخ بلیت پرواز 
داخلی اقدام کنند تا در این فضای شفاف مسافران 

حمل ونقل هوایی تکلیف خود را بدانند و برخی 
سایت ها و آژانس های سودجو )که البته درصد 

زیادی نیستند( نتوانند با سوءاستفاده از این فضای 
مبهم نرخ بلیت پروازها، جیب مسافران را خالی 

کنند.

احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارت های بازرگانی قوت گرفت

بهمن آرمان، اقتصاددان در یادداشت 
اختصاصی برای صدای اصالحات نوشت:

خوزستان جنگ زده 
در قعر توسعه

افزایش 533 درصدی قیمت 
مسکن در دولت روحانی!

 قیمت لپ �تاپافزایش نجومیگزارش میدانی صدای اصالحات از بازار لب تاپ و کامپیوتر؛
برای خرید بی کیفیت ترین لپ تاپ باید 

13 میلیون تومان بپردازید!
باورنکردنی تعمیر کامپیوتر ! هزینه های 

آدرس غلط دولت در نرخ بلیت هواپیما؛
سرگردانی مسافران در اختالف

 وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی

اقتصاد7



 صاحب امتیاز: 
حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی 

 حجت االسالم محمد زارع فومنیمدیرمسئول روزنامه:

 آدرس: تهران - میدان فلسطین 
 خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر

 پالک 339  ساختمان123
طبقه 1 واحد2 و 3

 شماره تلفکس و روابط عمومی:
66463926-09369302479

آدرس وب سایت:
www.eslahat.news

اینستاگرام/ آدرس تلگرام:
@hzbeslahat / @sedaye_eslahat

چاپ: شاخه سبز

فوتبال  تیم  پیشکسوت  یک 
آبی پوشان  می گوید  استقالل 

آینده  فصل  در  قهرمانی  تونایی 
دارند. را  برتر  لیگ  رقابت های 

تیم  پیشکسوت  نوری،  محمد 
با  گفت وگو  در  استقالل  فوتبال 

روزهای  این  شرایط  درباره  ایسنا، 
توجه  با  گفت:  پایتخت  آبی پوشان 

از  بعد  پیش آمد،  به شرایطی که 
گزینه های  مجیدی،  فرهاد  رفتن 

سرمربی گری  برای  مختلفی 
نهایت  در  اما  شد  مطرح  استقالل 
سرمربی  عنوان  به  فکری  محمود 
نظرم  به  و  معرفی شد  آبی پوشان 

باید  هوادران  و  افتاد  اتفاق خوبی 
معارفه  جلسه  در  ما  کنند.  حمایت 

استقالل  نام  داشتیم چون  او حضور 
برای ما مهم است و هر کسی هم 

و  می کنیم  او حمایت  از  ما  بیاید 
امیدوارم آن فردی که می آید، 

که  هواداران  خواسته  بتواند 
ما  برآورده کند.  را  است  قهرمانی 
به  را  فنی جدید  این کادر  حضور 

امیدوارم که  و  می گیریم  نیک  فال 
کنند. را کسب  الزم  نتایج  بتواند 

ادامه داد:  شاکله تیم در  او 
شده  حفظ  تقریبا  حاضر  حال 

بسیار  فنی  برای کادر  این  و  است 
خوب است. دغدغه فکری در 

بازیکنان  که  است  این  حال حاضر 
باشند.  داشته  را  الزم  هماهنگی 

حضورشان  هم چنان  بازیکن  چند 

بهتر  و  ابهام است  از  درهاله ای 
استقالل  کلیدی  بازیکنان  است 

پنجره  االن  شوند.  ماندنی  تیم  در 
و  است  بسته شده  انتقاالتی  و  نقل 
شفر،  بدهی  پرداخت  با  امیدوارم 
ثبت  قراردادها  و  باز شود  پنجره 
و  بازیکنان جدید  آمدن  با  شود. 

قدیمی  و  باتجربه  بازیکنان  حضور 
را در  استقالل خوبی  امیدوارم  تیم، 

ببینیم.  آینده  فصل 
این سوال  به  نوری در پاسخ 

در  می تواند  فکری  محمود  آیا  که 
گفت:  کند؟  عمل  موفق  استقالل 

نساجی  است.  سخت  بسیار  کار 
دارد.  زیادی  تفاوت  استقالل  با 

فرد  به  منحصر  حاشیه های  استقالل 
انتظار  خود را دارد و هواداران 

با توجه  استقالل دارند و  از  زیادی 
دارد،  استقالل  که  شاکله ای  به 

نیست.  دسترس  از  دور  قهرمانی 
نیت  حسن  همیشه  هم  هواداران 
امیدوارم  خود را نشان دادند و 

قهرمانی  به  هواداران  حمایت 
لیگ ختم شود.  در  استقالل 

این مدت سختی های  در  هواداران 
و آرزو می کنم که  زیادی کشیدند 
خواسته های  بتواند  جدید  فنی  کادر 

برآورده کنند.  را  هواداران 
آینده،  فصل  در  استقالل  قهرمانی 

به  می توانیم  که  است  ناچیزی  هدیه 
کنیم. هدیه  هواداران 

فوتبال  تیم  پیشکسوت  این 

مالی  مشکالت  درباره  استقالل 
کرد:  خاطرنشان  آبی پوشان 
برای  همیشه  مالی  مشکالت 

نظرم  به  اما  است  بوده  استقالل 
از  یکی  دیاباته  مطالبات  پرداخت 

بود.  مدیره  هیات  مهم  کارهای 
مطالبات  پرداخت  بعدی  مرحله 

پرداخت  باید  که  است  شفر 
این عقیده را دارم  شود. من 

بتواند  مدیریت  کادر  اگر  که 
حفظ  را  استقالل  کلیدی  مهره های 

فصل  آینده  برای  می شود  کند، 
دید. را  چشم انداز خوبی 

ما خوشبین  پایان گفت:  در  او 
داریم  هوادارانی  چون  هستیم 

هستند  دنیا  هواداران  بهترین  که 
و  مبارزه کردند  ظلم  با  همیشه  و 

من  بزنند.  را  خواستند حرف خود 
می بینم  استقالل  برای  خوبی  آینده 
عملکرد  بتواند  فنی  کادر  شرطی  به 

را  و حاشیه ها  باشد  داشته  خوبی 
سیستمی  بتواند  و  کند  مدیریت 

بتواند در  پیاده کند که  تیم  را در 
عملکرد  برتر  لیگ  رقابت های 
در  باشد.  داشته  تاییدی  مورد 

برتر،  لیگ  رقابت های  قرعه کشی 
افتاده است و  ما  به  قرعه خوبی 

امتیازات  اول  نیم فصل  در  باید  تیم 
نیم فصل  تا در  الزم را کسب کند 

قهرمانی  برای  تمرکز الزم  دوم 
باشد. داشته  وجود  استقالل 

ایام  تسلیت  با  رئیس فدراسیون کشتی 
به  پایان ماه صفر گفت: فدراسیون کشتی 
دنبال این بود که تنور کشتی داغ شود و 

دوباره کشتی گیران به روی تشک کشتی 
به دنبال گرفتن  به همین منظور  بازگردند و 

مجوز از وزارت بهداشت بودیم که 
لیگ  برگزاری رقابت های  با  خوشبختانه 
با حفظ شیوه نامه های بهداشتی و موارد 

شد. موافقت  ایمنی 
وی ادامه داد: برای اتحادیه جهانی 

نیز خیلی مهم بود که کشتی گیران دوباره 
به روی تشک بازگردند و به اصطالح 
تنور کشتی داغ شود چراکه اللوویچ 

افراد  از  المپیک و  المللی  بین  عضو کمیته 
به توماس باخ رئیس این کمیته  نزدیک 

است. نیز 
دبیر تصریح کرد: به شخصه می 

اتحادیه جهانی، رقابت های  دانستم که 
قهرمانی بزرگساالن جهان را برگزار می 
کند چراکه کشورهای شوروی سابق از 
جمله روسیه و کشورهای دیگر که در 

هستند،  نیز  نفوذ  اتحادیه جهانی صاحب 
زمانی می توانند از دولت هایشان بودجه 

مسابقات کشتی  برگزاری  که  بگیرند 
باشد. درمیان 

با اشاره به  رئیس فدراسیون کشتی 
تعطیلی  اینکه شیوع ویروس کرونا و 

به کشتی  باشگاه های کشتی، ضربه بزرگی 
کشور خواهد زد گفت: این موضوع از 

۳ سال دیگر خودش را نشان خواهد داد، 
زمانی که بچه های ۹ و ۱۰ ساله نتوانند 

در باشگاه کشتی ثبت نام کنند و به سراغ 
نیروی  نظر  از  نیایند، آینده کشتی  کشتی 

نخواهد شد. تأمین  انسانی 
وی در مورد برگزاری رقابت های 

لیگ گفت: به واقع فدراسیون کار سخت 
و مشکلی را انجام داد، چراکه هیچ موقع 
میزبان رقابت های لیگ و متحمل هزینه 

های آن نبود و فقط یک ناظر برای نظرات 
این مسابقات اعزام می کرد، اما با توجه به 
شرایط موجود و خواست فدراسیون برای 
میزبانی، محل  نظر  از  برگزاری مسابقات، 

تأمین غذای روزانه و همچنین  اسکان، 
انجام تست های کرونا به تیم ها کمک 

کردیم و برگزاری دور رفت این رقابت ها 
بیش از یک میلیارد تومان برای فدراسیون 

داشت. هزینه 
ادامه داد:  رئیس فدارسیون کشتی 

جا دارد از دکتر رئیسی معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

بکنم که شرایط کشتی  پزشکی تشکر ویژه 
کشور را درک کرد و مجوز برگزاری 

مسابقات را به ما داد.
اینکه سوت مسابقات،  به  با اشاره  دبیر 

کشتی گیران را از نظر فنی و آمادگی ۳ 
ماه جلو می اندازد گفت: وقتی که کشتی 

گیر پس از چند ماه دوری از کشتی به 
روی تشک می آید گیج است و بعد از 
بر می  به حالت طبیعی خود  چند مسابقه 

گردد و این موضوع تنها در مسابقات 
اتفاق می افتد و حتی برگزاری اردو نیز 

این اثر را ندارد.
با اشاره به اینکه تجربیات  وی 
برگزاری این مسابقات را به رئیس 

عنوان  به  فدراسیون کشتی صربستان 
همچنین  و  مسابقات جهانی  کننده  برگزار 

ایم اظهار  اتحادیه جهانی ارسال کرده 
داشت: بسیار کار سختی بود که ۴۰۰ تا 

۵۰۰ کشتی گیر، مربی و داور را بیاوریم 
و طوری مدیریت کنیم که موارد ایمنی 
و شیوه نامه های بهداشتی رعایت شود 

و مدیریت این کار برای اتحادیه جهانی 
میزبان کشورهای  و کشور صربستان که 

جهان برای برگزاری مسابقات در سه رشته 
آزاد، فرنگی و زنان است بسیار سخت و 

فدراسیون کشتی  بود.رئیس  دشوار خواهد 
با تشکر ویژه از صدا و سیما گفت: از 

تلویزیون و رادیو تشکر می کنم که کاری 
کردند که کشتی در خانه های مردم برود 

و این توجه آن ها به ورزش اول کشور 
بود.وی در مورد داوری های لیگ گفت: 

طبیعی بود که داوران پس از دوری از 
مسابقات تا حدودی از فرم اصلی خود 

خارج باشند اما در روزهای آخر به کار 
خود کامال مسلط شدند.

دبیر ادامه داد: از داورانی که به یاری 
فدراسیون آمدند و در این مسابقات 

قضاوت کردند تشکر می کنم اما کار 
آن داورانی که دعوت ما را نپذیرفتند نیز 

بعنوان یک نکته منفی در ذهن ما می ماند.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد 

کمیسیون داوران و داوری کشور گفت: با 
۱۳۶ داور نمی شود کیفیت داوری را باال 
برد، باید حتما این تعداد کم شود و روی 

پور  بسیار کار کنیم. آقای مصالیی  کیفیت 
را که داور جوان و با اخالق المپیکی ما 

است و به زبان انگلیسی نیز مسلط است را 
انتخاب  به عنوان رئیس کمیسیون داوران 

کردیم و از همه داوران می خواهم که 
به ایشان کمک کنند تا داوری کشور 

رشد کند تا در آینده بتوانیم یک مدرس 
در اتحادیه جهانی داشته باشیم، در زمان 

مرحوم خالدی وقتی ایشان رشد کرد، 
داوری ما نیز رشد پیدا کرد.

وی در مورد برگزاری رقابت های 
اتحادیه  ایمیلی که  جهانی کشتی گفت: در 
جهانی زده اعالم کرده اند که مسابقات به 
صورت قطعی برگزار می شود اما یک اما 

و اگر گذاشته اند که بلیت ها را طوری 
بتوانید پس دهید و شیوع  بگیرید که 

ویروس کرونا نیز در کشورها باال نرود. 
اما همه این ها دلیل نمی شود که ما کار 

نکنیم و در جلسه ای که  با سفیر صربستان 
داشتیم هماهنگی های الزم را انجام دادیم.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد ورود 
به مسائل فنی و تیم های ملی اظهار داشت: 

یک چیز را فراموش نکنیم که در دوره 
قبل رئیس فدراسیون هم سرمربی بوده و 

هم رئیس فدراسیون اما من فقط رئیس 
فدراسیون هستم و اگر قرار بود همه کارها 
را من انجام دهم که دیگر وجود سرمربی 

و روسای کمیته ها معنی نداشت. در جلسه 
با سرمربیان یک چیز را اعالم کردم و 

من خط مشی کلی را اعالم کرده ام که 
باشید خدای ناکرده حق کسی  مراقب 

ضایع نگردد، چراکه به عدالت در کشتی 
دارم. اعتقاد 

وی ادامه داد: تمام کارها را به 
فدراسیون  مختلف  های  بخش  مسئوالن 

واگذار کرده ام و از آن ها توضیح می 
خواهم، در بحث فنی نیز کادر فنی و 

باشند  پاسخگو  باید  ملی  تیم های  سرمربیان 
و در نهایت همه ما به جهت شفاف سازی 

موظفیم به اصحاب رسانه و مردم پاسخ 
بودن. پاسخگو  یعنی  مسئولیت  و  دهیم 

دبیر گفت: من در مسائل خیلی ریز نمی 
شوم در مورد تیم های ملی نیز اعالم می 

بشنوند، کشتی گیر  کنم که کشتی گیران 
با فضای مجازی قهرمان نمی شود، و من 
توجهی  هم به اینگونه مسائل نمی کنم و 

با توسل به فضای مجازی  کشتی گیران 
و دادن خط و خطوط به دنبال ورود به 

با عملکردشان  باید  بلکه  نباشند،  ملی  تیم 
روی تشک صاحب پیراهن تیم ملی شوند، 

نه حاشیه سازی در فضای مجازی.وی 
بیاید بگوید من  ادامه داد: کشتی گیری 

قزاقستان، رقابت های  در مسابقات جهانی 
قهرمانی آسیا در هند  جام تختی، مسابقات 
و تورنمنت های بین المللی و رقابت های 
لیگ نتیجه گرفته ام و اردو دعوت نشده 

ام حق با اوست، اما چند نفری که اعتراض 
بهانه  اما  دارند عملکردشان مشخص است، 

شان این است که می گویند با اختالف 
ایم. باخته  کم 

تیم فوتبال پرسپولیس درحالی باید ٢۹ 
آذر برابر نماینده شرق آسیا، فینال لیگ 

قهرمانان آسیا را برگزار کند که تعدادی از 
بازیکنانش را در اختیار ندارد.

پرسپولیس ایران که با ثبت نتایج کم 
نظیر در لیگ قهرمانان آسیا به فینال این 

مسابقات صعود کرد، حاال درحالی خود را 
باید برای بازی نهایی آماده کند که به دلیل 
محرومیت احتماال نمی تواند از ۳ بازیکنش 

استفاده کند.
وحید امیری که به عنوان مهاجم در 

خط حمله پرسپولیس عملکرد قابل تحسین 
در لیگ قهرمانان آسیا به نمایش گذاشت، 
با دریافت کارت زرد در دیدار برابر السد 
و تک کارته بود اما در دیدار برابر النصر 
عربستان هم برای دومین بار کارت زرد 

داور را مقابل چشمانش دید تا به این 
ترتیب فینال لیگ قهرمانان آسیا را از دست 
بدهد. البته امیری این شانس را دارد که در 

صورت موافقت AFC کارت های زرد 
مراحل قبلی بخشیده شود که البته هنوز این 

موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است.

بازیکن دیگری که با عملکرد خوبش 
در خط هافبک پرسپولیس تأثیر زیادی در 
موقعیت پرسپولیس داشت، احسان پهلوان 
بود. این بازیکن که با پاس های گل خود 
نقش بی بدیلی در صعود تیمش به فینال 

داشت، به خاطر دریافت کارت قرمز برابر 
النصر، از حضور در بازی فینال محروم 

است.
شاید بتوان گفت مهم ترین بازیکنی 
که دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا را از 
دست داده، عیسی آل کثیر است. مهاجم 

خوزستانی پرسپولیس که با چهار گل 
عملکرد فوق العاده ای از خود نشان داد، به 

خاطر خوشحالی پس از گلش در دیدار 
برابر پاختاکور ازبکستان ۶ ماه از هرگونه 

فعالیت فوتبالی محروم شده است. البته 
باشگاه پرسپولیس از AFC مشروح رای 

را درخواست کرده تا با بررسی دقیق رای، 
نسبت به آن اعتراض شود. پرسپولیس امید 
زیادی دارد تا با پیگیری پرونده آل کثیر در 
کمیته استیناف، این مهاجم بخشیده شود و 

بتواند تیمش را همراهی کند.

در کنار این سه بازیکن محروم، 
وضعیت ماندن شجاع خلیل زاده که 

قراردادش را یک طرفه فسخ کرده، در 
حال ابهام است. مدافع پرسپولیس اصرار 

دارد باشگاه به مبلغ قراردادش اضافه کند 
و از این رو با مدیران این باشگاه دچار 

اختالف نظر شده است. البته پرسپولیس 
اصرار زیادی دارد این بازیکن را حفظ 

کند و با توجه به صحبت های انجام شده 
احتمال ماندن خلیل زاده زیاد است.بشار 
رسن هم بازیکنی است که ساز جدایی 

کوک کرده است. هافبک عراقی سرخ ها 
که سه فصلی است پرسپولیس را همراهی 
می کند، حاال با یک پیشنهاد چشمگیر از 
سوی یک باشگاه قطری روبه رو شده و 
می خواهد پرسپولیس را ترک کند. البته 

به واسطه قراردادی که با پرسپولیس دارد، 
مدیران این باشگاه اعالم کرده اند که اجازه 
جدایی این هافبک را نمی دهند. با این حال 

باید دید در آینده چه اتفاقی درباره بشار 
رسن رخ می دهد.

رئیس فدراسیون کشتی: 
سرمربیان تیم ملی باید پاسخگوی مسائل فنی باشند
برای فینال آسیا، پرسپولیس  با توسل به پیج های مجازی نمی شود ملی پوش شد

کدام بازیکنان را ندارد؟

هواداران استقالل
 با ظلم مبارزه کردند

گزارش

نوری:  

ورزش
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