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دور اول مذاکرات کمیسیون مشترک برجام برگزار شد
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سرمقاله

گفتگوی آفتاب یزد با قاسم میرزایی نیکو نماینده سابق مجلس

پیرامون وضعیت و جایگاه وزیر و وزارت بهداشت در دوران کرونا ویروس

تفاوت های وزیر کاربلد و التماسی

برای ادامه مذاکرات
براســاس توافق صورت گرفته ،دو نشست کارشناسی موازی
میان اعضای کمیسیون مشــترک برجام جهت انجام رایزنی های
فنی در حوزه رفع تحریم و هستهای تشکیل شد .این نشست های
کارشناسی قرار اســت به بحث و رایزنی در خصوص جنبههای
فنی و جزئیات مسائل مربوط به لغو تحریم ها و مسائل هسته ای
بپردازند و نتیجه بحث های خود را به کمیسیون گزارش نمایند
نائب رئیس ستاد مجلس:

صاحب خانه شدن در کالنشهرها شدنی نیست
یادداشت1 -

3

یادداشت2 -

دولتبایدنترکیبیازسیاستهایاوباماوترامپاست

11

یادداشت3 -

تحول
بیمرز

قدمی کوچک
اما مثبت صدا و سیما

امیرمحمود حریرچی

قربانعلیتنگشیر

جامعهشناس

در اقدامی بیســابقه صدا و سیما در سریال« ،منم دوستت
دارم» که از شبکه سالمت پخش میشود به موضوع مهمی
از مســئله زنان چون «عادت ماهانه» پرداخت .موضوعی که
سبب شد در فضای مجازی بســیار مورد توجه قرار بگیرد.
عدهای ایــن اتفاق پیش آمده را به فال نیک گرفته و مثبت
خواندنــد و عده دیگر به انتقاد از آن پرداختند که آن هم به
دلیل شکل عنوان کردنش بود.
چنین مسائلی را وقتی میخواهیم بگوییم خیلی اهمیت دارد
به این دلیل که احترام به حقوق زنان مطرح است به خصوص
برای مردانی که آگاهی ندارند که خانمها ممکن است در این
ایام از نظر روانی و روحی دچار مشــکالتی شــوند و نیاز به
مراقبت بیشتری دارند.
متاسفانه اغلب آقایان نســبت به این موضوع درک درستی
ندارند .بنابراین شــکل مطرح کردن این موضوع هم بسیار
مهــم اســت .البته نمیدانــم در این ســریال از متخصص
زنان بهــره گرفتهاند یا خیر .اما اگر یــک متخصص زنان و
یا یک روانشــناس در این برنامه حضور داشتند و بیشتر به
این مســئله مهم طبیعی زنان میپرداختند ،شــاید کاربرد
بهتری داشــت اما همین هم یک مقدمه خوبی اســت که
میتواند بسیار امیدوارکننده باشد .به هر حال اگر دقیقتر و
کارشناسانهتر با مسئله مواجه میشدند آن وقت نظر مثبت
کاربران شــبکههای اجتماعی را میتوانســت به خود جلب
کند .انشاءاهلل که شبکه سالمت به سالمت جسمی ،روحی
و روانی بانوان در بســیاری از موضوعات بپردازد و امیدوارم
این مســئله گامی باشد برای پرداختن به دیگر مسائل مهم
زنان .مثل مراقبتهایی که یک مرد از همسرش باید در ایام
بارداری داشته باشد .باالخره باید از این مثلث خانه داری ،بچه
داری و همسرداری که صدا و سیما برای زنان در نظر گرفته
خارج شویم.

گفتگوی آفتاب یزد با فرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه

محمدوفاپور

مدرس دانشگاه

مدیرعاملمحترم بانک کارآفرین

اقدام ارزشمند و شایسته حضرتعالی و هیئت مدیره محترم
بانک کارآفرین در تقدیر از شرکتکنندگان نخستین
جشنواره «قرآن و عترت» بانک کارآفرین (ویژه کارکنان و
خانوادههای آنان) یادواره نخستین سالگرد شهادت سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی موجب خرسندی و انگیزه بیشتر
آیندهسازان این سرزمین در راستای گام برداشتن در مسیر
ارزشهای واالی اسالمی گردید.
از لطف ،محبت و درایت مدیریتی آن برادر ارزشی و اعضای
محترم هیئت مدیره سپاسگزارم.
علیاکبر حسنزاده  -سرپرست بانک کارآفرین شعبه صفائیه یزد

ریشــه مشــکالت اوکراین و روســیه به تاریخ دو کشــور
باز میگردد از دیدگاه روسها ســرزمین اوکراین خاستگاه
روسها و سرزمین باستانی آنان محسوب میشود و طبیعی
اســت که همواره بخشــی از سرزمین روســیه باشد .از آن
ســو ملیگرایان اوکراینی بر هویت مستقل اوکراینی اصرار
دارند! حقیقت آن اســت که هویت روسی و اوکراینی بسیار
در هم تنیده اســت و مشــکل میتوان تفاوتهای اساسی
میان این دو قائل شد از اشتراک در مذهب ارتدکس گرفته
تا دیگر اشــتراکات فرهنگی و حتی نژادی که هردو از نژاد
اسالو هستند .مشکل اساسی فراتر از این است درواقع هرگاه
اوکراین در دوران پسا شوروی بر طبل استقالل و جدا شدن
از محور روســیه کوبیده اســت این آوای طبل بیش از همه
گوش سران کرملین را آزرده است.
زیــرا در راهبــرد سیاســت خارجــی کرملیــن در دوران
پسا شوروی به ویژه پس از روی کار آمدن پوتین ،تعریفی در
سیاست خارجی روسی وجود دارد که به آن «خارج نزدیک»
میگویند ،مراد از خارج نزدیک  ۱۴جمهوری سابق شوروی در
اروپای شــرقی ،قفقاز و آسیای میانه است که به عنوان ژرفای
راهبردین یا عمق استراتژیک روسیه تعریف شدهاند و مسکو
همچنان بر تحوالت آنان بسیار حساس است .از این میان سه
کشور قزاقستان ،بالروس و اوکراین از آن  ۱۴جمهوری سابق
برای مسکو اهمیت بیشــتری دارند (تعداد سفرهای خارجی
پوتین در دو دهه اخیر تائیدی بر این مدعاست) و این کشورها
به گونهای خط قرمز کرملین محســوب میشوند و باز از این
میان اوکراین نســبت به آن دو ویژگی گریز از مرکز بیشتری
دارد و روسیه همه گونه تالش برای نگه داری کی یف بر حول
محور خود نموده که البته تحوالت دهه اخیر نشــان داده که
چندان در این امر موفق نبوده است.

ادامه در صفحه5

استخدامفوری

شرکتحملونقلمعتبریافرادمشروحهذیلرا(بهطورتماموقت)
با (ضمانت معتبر) به همکاری دعوت مینماید.
 -1مسئول (امور مالی) مسلط به (تحریر دفاتر قانونی و قوانین
مالیاتی)بامدرکتحصیلیحداقلکارشناسی(باسن 40تا 45سال)
 (با ضمانت معتبر ملکی) -2مسئول (منابع انسانی) با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
(با حدود  10سال سابقه اجرائی) 35( -تا  45سال سن) با آشنایی
کامل به امور پرسنلی و قوانین کار و تامین اجتماعی
 -3مسئول (روابط عمومی و بازاریابی) با مدرک تحصیلی
کارشناسی و سابقه اجرائی و امکان مسافرت به شهرستانها با سن
( 35الی  40سال)
لطفا (فقط واجدین شرایط) شرح سوابق شغلی و مشخصات فردی
و شماره تلفن تماس و منطقه محل سکونت خود را به آدرس ایمیل
 payam@iranpayamco.irو یا شماره فکس ()021-88890679
در اسرع وقت ارسال فرمایند تا در صورت واجد شرایط بودن جهت
مصاحبه حضوری دعوت شوند.

ارز دانشجویی نداریم؛
روابط دانشگاهی هم همینطور
علی علیپور فالح پسند

کارشناس ارشد روابط بینالملل

انقالب صنعتی تحولی است که با سرعت باورنکردنی مرزها
را در سراسر جهان پشت سر میگذارد .انقالبی بدون مرز که
امکانات بیحد و حصری را پیش روی بشر خواهد گذاشت.
البته تحت تاثیر پیشــرفت در محاســبات ،قدرت اتصال و
تعامل ،هوش مصنوعی ،بیوتکنولوژی و ســایر فناوریهای
نوآور برای یک تغییر اساسی و بزرگ در نحوه زیستن ،شرایط
کاری ،روابط ما با یکدیگر و با تکنولوژی جهت توسعه انسانی
است .نباید انقالب چهارم صنعتی را تنها به عنوان تغییر در
دنیای فناوری محدود کنیم ،بلکه باید فرصتی برای رهبران،
سیاستگذاران و اقتصاددانان باشد تا تحولی فراتر از اینترنت
را درک کند و از آن به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی و
کسب و کارها بهره بگیرند .تحولی که میتواند سبک زندگی
و کیفیــت زندگی ملتها را دگرگون کنــد .انقالب چهارم
صنعتی تعامل در حوزههای فیزیکی دیجیتالی و بیولوژیکی
است که بیانگر تغییرات اساسی در شیوه زندگی بشر است.
انقالب چهارم صنعتی باعث ارتقای کیفیت زندگی جمعیت
جهان و افزایش سطح درآمد عمومی برای شهروندان است.
از ایــن طریق همگان میتواننــد از مزایای دنیای متصل به
تکنولوژی و تولیدات محصوالت و خدمات جدید این فناوری
بهرهمند شدند .کار در فضای هوشمند اشیاء کارآمدتراست
و همچنین سازمانهایی که تعامل بیشتری ایجاد میکنند
و آمادگی بیشــتر را برای مقابله بــا بالیای طبیعی و حفظ
محیط زیســت و ذخایر طبیعی فراهم میســازند از دیگر
مزایای ارزشمند این تحول بیمرز است .البته باید گفت که
هر پدیده نوظهور و ناشــناخته خطراتی نیز به همراه دارد.
توسعه زیرســاخت و امنیت اطالعات باید انجام گیرد .زیرا
ابتــدا تنشهای اجتماعی زیاد میشــود و بازارکار تغییرات
زیادی خواهد داشت.

برادر ارجمند و ارزشی جناب آقای دکتر محمدرضا فرزین

کرملین  -اوکراین؛
تقابل یا تفاهم؟!

یادداشت4 -

ادامه در صفحه 2

ظاهرا ً حمایت از نیروی انســانی مشتاق تحصیل در خارج از
کشور در حد شعار باقی مانده است .این موضوع موجب شده
تا بســیاری از متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور که
جمعیت آنها کم هم نیست ،به جای دل بستن به حمایتهای
داخلی ،چشــم امید خود برای دریافت بورسیه تحصیلی را به
دانشگاههای و دولتهای خارجی بدوزند.
با کاهش ارزش پولی ملی طی سالیان اخیر ،کمتر دانشجویی از
قشر متوسط و پایین جامعه که توانایی اخذ بورسیه تحصیلی را
نیز ندارد ،امکان پرداخت شهریه و مخارج زندگی در کشورهای
دیگر را مییابد .به طور مثال شــهریه تحصیل یکســاله در
مقطع کارشناســی ارشــد آموزش محور در رشتههای علوم
انســانی در کشور انگلستان در حدود بازهای  ۴۰۰میلیون تا
 ۱میلیارد تومان اســت .هزینه زندگی دانشجویی در شهری
همچون لندن نیز از ماهی  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰پوند متغیر بوده که
چیزی معادل با  ۳۳۰تا  ۳۵۰میلیون تومان در سال تخمین
زده میشــود .در کشــورهایی همچون آلمان ،نروژ ،ایتالیا و
دیگر مقاصد که تحصیل رایگان بوده یا شــهریه بسیار اندکی
از داوطلبین اخذ میشــود نیز هزینه زندگی دانشجویی برای
اکثــر متقاضیان ایرانی قابل پرداخت نیســت .هزینه زندگی
دانشجویی در پایتخت شهر آلمان حدود  ۲۵۰میلیون تومان
برای  ۱۲ماه است .یا همین هزینه برای دانشجویان بینالمللی
در شهر اوسلو پایتخت کشور نروژ حدود  ۳۱۰میلیون تومان
برای تأمین مخارج ۱ساله زندگی برآورد میشود.
از ســوی دیگر ،متأســفانه بر خالف بســیاری از کشــورها،
دانشگاههای کشور ما از کمترین سطح روابط آکادمیک با سایر
مراکز علمی و پژوهشــی برخوردارند؛ که این موضوع فرایند
اخذ بورسیه تحصیلی برای کاهش یا حذف شهریه تحصیلی یا
مخارج زندگی در مقاصد دیگر را بسیار چالش برانگیز و بعضاً
غیرممکن ساخته است.
ادامه در صفحه5

استخدامتحصیلدار(فوری)

تعداد ( 10نفر) جوان دیپلم جهت تحصیلداری و توزیع کاال
(به طور تمام وقت -با ضامن معتبر) محل کار (خیابان هالل احمر)
نیازمندیم.
واجدیــن شــرایط به دفتر مــرکزی شــرکت واقع در خیابان
استاد نجات الهی (ویال) باالتر از طالقانی پالک  159در ساعت اداری
مراجعهنمایند.

همراهان آفتاب یزد
در واتساپ

با توجه به شرایط کرونایی ،خوانندگان گرامی ای که تمایل دارند
میتوانند با ارسال شماره همراه خود به شماره 09213553193
عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرســان واتساپ شوند.
در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

آقاینمکی!
 4ماه وزیر باش

منصور مظفری
مدیر مسئول

نمیدانم شــنیده اید«:حرمــت امامزاده
بــه متولی آن اســت» یا خیــر اما حتم ًا
میدانید«:چو دانی و پرســی سؤالت خطا
است ».این که میگویید« :کسی به حرف
من گوش نمیدهد!» یعنی باور نکردهاید
که«حرمت امامزاده به متولی آن است» اما
اگر فکر میکنید چرا میگوییم« 4ماه وزیر
باش!» یعنی«:چو دانی و پرسی سؤالت خطا
است ».دقیق ًا ما ِل همین جا است.
نه شما که مردم هم بسیار گفتهاند به شما،
به دولت ،به کابینه ،به حسن روحانی که
راهی که میروید ،راه خطا و اشتباهی است
نه در بــاره ی کرونا که درباره ی اقتصاد،
بورس ،تأمین کاالهای اساسی ،ارز4200
تومانی و ...این که میگوییم مردم گفتهاند
یعنی مردمی که شغل شان روزنامه نگاری
بوده است ،انانی که تخصص شان اقتصاد
بوده اســت و همانهایی که به حســاب
نیامدند.
آقای نمکی! چقدر نوشتند و نوشتیم با سبک
مدیریت التماسی نمیشود یک وزارت خانه
با صدهاهــزار پزشــک و متخصص را
اداره کرد؛ اما کو گوش شنوا؟! وقتی یک
نفر با عل ِم به این کــه میداند نمیتواند
تالش میکند برای وزیر وزارت خانهای
پر از فرهیخته و متخصص و فوق تخصص
شدن ،یعنی اساس ًا ُحب صندلی اول جایی
را که از کارایی ساقط میکند چشم است
و چون چشــم از بینایی ساقط شد ،اول
بدبختی بشر است.
آقای نمکی! نمیگوییم اســتعفا بده ،از
دولت نیز انتظار نداریم وزیر بهداشت خود
را در بحرانیترین روزهای کرونایی برکنار
کند (هرچند برکناری و استعفا بزرگترین
لطف در حق شما است!) اما انتظار داریم
وزیر باشید ،وزیری که بداند جایگاهش
کدام اســت ،وجاهت حقوقیاش تا کجا
اســت و باور کند وقتی پای جان ایرانی
در میــان اســت نبایــد با تعــارف و
لرزان برخورد کرد.
آقای نمکی! نقشی در وزیر شدن تان نداشتیم
که سهمی در برکناری شما خواسته باشیم
اما نگران این مردم هستیم این مردمی که
از بس حرفهای چندگانه و متناقض شنیده
اند ،خسته و سردرگم شده اند .نمیخواهیم
درس مدیریت به شــما بدهیم اما در این
اوضاع ،سکان دار کابینه باید وزیر بهداشت
باشد نه دیگران و دیگری.
آقای نمکی! شنیدهاید میخواهند آزمون
برگزار کنند!؟ آزمون کانون وکال ،این هم
مردم هستند که گوش ندهند و بروند سفر؟
این دهن کجی به اوضاع و احوال بحرانی
کشور نیست؟ دیدهاید مردم را در صفهای
طوالنی مرغ و روغن و دیگر اقالم؟ این که
دیگر بیتوجهی به درخواســتهای شما
نیست ،هست؟
آقای نمکی! اگرچه شما را وزیری کارنابلد
و ضعیف میدانیم اما درخواست استعفا و
برکناری نیز نداریم .این چند سطر را نوشتیم
تا از شما به شیوه ی خودتان(!) خواهش
کنیم فقط  4ماه وزیر باشید ،به دولت بعد
و جایــگاه خودتان در دولت بعد هم فکر
نکنیــد .اصال  4ماه بــرای رضای خدا و
خدمت به ایرانیان وزیر باشید؛ محکم ،مقتدر
و وظیفه شــناس 40 ...سال دعاگوی تان
خواهیم بود!

چهارشنبه ۱8فروردین ۱۴۰۰شماره598۴
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سیاسی

صدور کیفرخواست برای  ۱۰نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

دادستان سابق نظامی استان تهران گفت :برای  ۱۰نفر از مسئوالنی که در حادثه سقوط
هواپیمای اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شده است.به گزارش ایسنا ،غالمعباس
ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی استان تهران درباره برنامه های تحولی گفت:
بکارگیری نیروهای جوان و انقالبی در دادسرای نظامی از جمله مهمترین برنامههای ما بود
همچنین آموزش تخصصی قضات ،افزایش نظارت بر ضابطان ،ورود زود هنگام در حوزه
حقوق عامه از جمله اقداماتی بودند که در دادسرای نظامی دنبال شد.

روی خط آفتاب

883۱8556-883۱8555
پیام کوتاه3۰۰۰۱4۱427 :

 -۱9۴۱آیا در شرایط فعلی پروازهای ترکیه
قرار است لغو شــود؟ پروازها از کشورهای
دیگر چطور؟ ()۱/۱۵
 -۱9۲۱مجلس باید بداند اگر عملکرد آن
مورد رضایت مردم نباشــد از چشم مردم
میافتــد .بعضی نمایندگان فکر نکنند که
برخیها میخواهند مجلس را از چشــم
مردم بیندازند .این بســتگی بــه رفتار و
عملکرد مجلس دارد)۱/۱۵( .
 -۱9۱۲شأن مردم ما ایستادن در صفهای
مرغ آن هم در ایام کرونایی نیست .قرار بود
بازار مرغ شب عید مشکل آن حل شود ،اما
هنوز حل نشده)۱/۱۵( .
 -۱9۰۱اگــر وضعیــت شــهرها از لحاظ
کرونایی خوب نیست تعداد مبتایان و آمار
فوتیها هم بیشتر شده ،پس زودتر حداقل
نصف مردم را واکسن بزنند)۱/۱۵( .
 -۱8۴۱چــرا مجلس چنــدان توجهی به
موضوع سند همکاری ایران و چین نکرده
است؟ فکر میکردیم مجلس خیلی نسبت
به آن حساس باشد؟ ()۱/۱۵
 -۱8۳۱متاســفانه موضوع مرغ حل نشد
و هنوز در شهرها شاهد صفهای طوالنی
برای خرید مرغ تنظیم بازاری هستیم .در
شرایط کرونایی این صفها نباید تشکیل
شود ()۱/۱۵
 -۱8۲۰واقعا آدم دلش بــرای کادر درمان
میسوزدخصوصابیمارستانهاییکهپذیرای
بیماران کرونایی هستند این روزها هم که آمار
مراجعین بیشتر شده است)۱/۱۵( .
 -۱8۱۲مردم رعایت پروتکلها را بکنند اگر
کسب و کارها دوباره تعطیل شوند خیلیها
بیکار میشوند)۱/۱۵( .
 -۱8۰۱اساســا من فکــر نمیکنم دولت
بتواند برای میزان اجاره بها در سال ۱۴۰۰
یک سقف ایجاد کند .هر گاه دولت خواسته
دستوری قیمتها را کنترل کند اوضاع بدتر
هم شد که بهتر نشد)۱/۱۵( .
 -۱۷۴۱چــرا برخــی آقایــان روحانــی
حرفهایی میزنند که سوژه شود؟ مراقب
کام خود باشــند .علمــی صحبت کنند.
()۱/۱۵
 -۱۷۱۲آیــا صحــت دارد معاینــه فنی
تاکسیهای پایتخت قرار است رایگان باشد؟
()۱/۱۵
 -۱۷۱۰آیــا افزایــش  ۳۵درصدی کرایه
تاکسی از اول اردیبهشت درست است؟ چرا
یک مرتبه این همه افزایش قیمت؟ ()۱/۱۵
 -۱۷۰۱بایــد محدودیت ترددهــا در ایام
نوروز با جدیت بیشتری اعمال میشد .نباید
سفرها انجام میشد)۱/۱۵( .
 -۱۶۴۱آنچه از ظاهر برمیآید آمار بیکاران
در کشور حتی از میزان آماری که ارائه دادند
بیشتر باشد .بیکاری معضل بزرگ کشور ما
شده است)۱/۱۵( .
 -۱۶۳۱آیا جزئیاتــی از علت اصلی مرگ
خانم آزاده نامداری مشــخص شده است؟
واقعا خبر فوت او شوک برانگیز بود)۱/۱۵( .
 -۱۶۲۱امروز از اخبار رادیو شنیدم خیلی
چیزها گران شده .تکلیف ما چه میشود؟
چقدر حــرص و جوش بخوریــم؟ کرونا
یک جور مــا را نابود میکند ،گرانیها هم
یک جور .فکر و چارهای برای ما نمیخواهند
بکنند؟ ()۱/۱۵
 -۱۴۱۰سال نو را بر آفتاب یزد و عوامل آن
روزنامه تبریک عرض میکنیم .عزتمندی
و ســربلندی شــما را از خداونــد متعال
خواستاریم)۱/۱۵( .
 -۱۳۲۰خداوکیلی چــاپ کنید گرانیها
زندگی مــا را مختل کــرده .قدرت خرید
نداریم)۱/۱۵( .
 -۱۳۱۰پول نداریم یک کیلو میوه یا یک
مرغ بخریــم .این وضع ماســت .نه لباس
برای بچههایمان بخریم .با سن باال شرمنده
خانواده شدهایم .مسئوالن چه کار برای ما
کردند؟ ()۱/۱۵
 -۱۲۱۰مســئوالن باید ســفت و سخت
مقررات منع تردد را اجرایی میکردند ،حتی
اجازه مسافرت به مردم نمیدادند .حتی اگر
مردم اصرار هم میکردند نباید اجازه تردد
میدادند .حاال هم متاســفانه آمار فوتیها
افزایش یافت)۱/۱۵( .
 -۱۲۰۱سال نو را به شما و دستاندرکاران
روزنامه آفتاب یــزد تبریک میگوییم .ما
کــه در مدت تعطیات بــه خاطر نبودن
روزنامه خیلی کافه شده بودیم .امیدواریم
ســال نو را با روحیه خوبی شــروع به کار
کنید)۱/۱۵( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-۲

نظامی

سخنگوینیروهایمسلح:

براینمایندهایکه
بهسربازسیلیزدهمتأسفم

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به ماجرای
درگیری یک نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور
گفت :بسیار متاســفم برای کسی که میرود و از
مــردم رأی میگیرد و به عنوان نماینده آنان وارد
مجلس میشود اما کشیده به یک سرباز میزند.
ســردار ابوالفضل شــکارچی در حاشیه نشست
خبری با موضوع ســربازی در پاسخ به ایسنا در
مورد رسیدگی به ماجرای علی اصغر عنابستانی
که بر ســر اصرار برای ورود غیرمجاز به خط ویژه
به صورت یک سرباز پلیس راهور سیلی زده بود،
گفت :سیلی به سرباز یعنی سیلی به نظم و امنیت
و نیروهای مســلح و به هیچ عنوان قابل پذیرش
نیســت.وی به ماجرای درگیری یک بازپرس با
سربازی در یکی از شهرهای شمالی نیز اشاره کرد
و گفت :متاسفانه با آن فردی که با عنوان بازپرس
با سرباز درگیر شد هم علیرغم قولهایی که دادند،
برخوردنشد.سخنگویارشدنیروهایمسلحبابیان
اینکه ما این موارد را پیگیری میکنیم ،ادامه داد :در
شأن جمهوری اسامی نیست که بازپرس قلدری
کند یا یک نماینده به صورت ســرباز سیلی بزند.
این ســربازان برای خدمتی که میکنند آموزش
دیدهاند و حتی اگر تخلف هم کرده باشند ،راهکار
قانونی دارد و نباید به او ســیلی بزنند .وی افزود:
ما به عنوان نیروهای مســلح امروز از هر دوی آن
افراد شاکی هستیم ،نباید اجازه دهیم به سربازی
که در این شــرایط داوطلبانه و صادقانه در حال
خدمت است ســیلی زده و به مشکاتش افزوده
شود .سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر
اینکه حســاب مجلس محترم شورای اسامی از
چنین نمایندگانی جداست ،گفت :حساب این فرد
از نمایندههای مردم جداست.

واکنش
حمله کیهان به جهانگیری:

او مجسمه سیاهنمایی است

کیهان نوشت :آقای جهانگیری خود مجسمه
ســیاهنمایی و ناامیــد کردن مــردم در طول
ســالهای اخیر بوده است و طبیعی است که
نمیتوان تصویری ســیاه و تیــره و تار برای
مردم تصویر کرد و هرگاه هم اراده کردند -آن
هم بدون کارنامه یا با کارنامه انباشــته از سوء
مدیریت  -همان تصویر را سفیدسازی کنند.
این جفای بزرگی اســت کــه اغلب مدعیان
اصاحطلبی برای چند رأی بیشــتر ،در حق
مردم و کشور مرتکب شدند.

کرملین  -اوکراین؛
تقابلیاتفاهم؟!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ادامه از صفحه اول:
پــس از انقاب  ۲۰۱۴اکراین و ســقوط دولت
نزدیــک به مســکو و برآمدن گروهــی از ملی
گرایان اوکراینی که ســمت و سویی کاما ضد
روسی داشته اند و در همان اول کار با چند اقدام
ضد روسی مانند ممنوعیت آموزش به زبان روسی
و هم چنین تحریم کاالهای ســاخت روســیه
شمشیر را برای کرملین از رو بستند و صد البته
این اقدامات بر مسکو بسیار گران آمد و با تقویت
و تحریک و تجهیز اقلیت روس تبار ساکن شرق
اوکراین و همچنین اشــغال شبه جزیره کریمه
درپی گرفتن زهره چشمی اساسی از دولتمردان
غرب گرای کی یف برآمد تا شاید از مواضع خود
به عقب بنشینند که این روند بر مراد مسکو نبود
هرچند در این بحران دســت باال را دارند .اکنون
این مناطق آبستن جنگی دیگر است اوکراین برای
باز پسگیری خاکهای اشغالیاش و روسیه برای
حفظ و حتی اشغال مناطق کلیدی بیشتر برای
پیشبرد دســتاوردهای هفت سال اخیر ،ممکن
است طی۴ماه آینده وارد آوردگاه نوینی گردند که
البته زمانه با۷سال پیش تفاوتهای بسیاری کرده
اســت بحران میان مسکو و کی یف وارد مرحله
نوینی شده است ،زیرا هفت سال پیش بیعملی
وعدم اقدام موثر اروپا و آمریکا دست برتر را از آن
روسها نمود ...همیــن امر کرملین را در قضیه
ضمیمه نمودن کریمه به خاک خود جسورتر کرد،
زیرا دولت وقت واشنگتن هیچ عاقهای به دخالت
در تحوالت شرق اروپا نداشت و اتحادیه اروپا هم به
تبعیت از آمریکا دست به اقدام بازدارنده موثری نزد
هفت سال پیش دولتی در آمریکا بر سر کار بود
که اصا عاقهای برای ماجراجویی در شرق اروپا یا
هر نقطه دیگراز جهان نداشت اما اکنون در آستانه
جنگی ژئوپلیتیک با ریشههای ژئو اکونومیک قرار
داریم ،پس از سنگ اندازیهای دولت بایدن در
آغاز به کار خط لوله نورد استریم ۲که عما روسیه
را از اوکراین به عنوان یکی از گذرگاههای انرژی
روسیه به اروپای مرکزی و غربی بینیاز میکرد ،بار
دیگر اوکراین اهمیت پیشین را برای برای مسکو
باز یافته است و از همین روست که کرملین انگیزه
بیشــتری میابد تا دگر بار درپی تقویت نفوذ در
این قمر سابق خود باشد همچنین امروز انگیزهها
در واشــنگتن و بروکسل نیز برای مقابله با آنچه
تهدید روسیه نامیده میشود بسیار نیرومند است،
آتانتیست گرایان همسوتر از همیشه در یک دهه
اخیر میخواهند به نبرد با اوراسیا گرایان ساکن
کرملین بپردازند و این معنای جز تقابل ،در آینده
نزدیک ندارد.

"والدیمیر پوتیــن" رئیس جمهوری روســیه قانونی
را امضاء کرد که براســاس آن میتواند تا سال ۲۰۳۶
میــادی در قدرت بماند.به گزارش عصر ایران به نقل
از رویترز ،قانون جدید به دنبال برگزاری همهپرســی
تابستان سال گذشته در روسیه و رایگیری ماه مارس
(اسفند) پارلمان جنبه رسمی یافت .براساس این قانون والدیمیر
پوتین  ۶8ســاله میتواند تا  8۳ســالگی رئیسجمهوری باشد.
براساس قوانین قبلی پوتین باید در سال  ۲۰۲۴میادی از قدرت

پوتین قانون ماندن خود در قدرت تا سال ۲۰۳۶را امضا کرد

کنارهگیریمیکرداماقانونجدیدبهویاجازهمیدهد
تا برای دو دوره ریاســت جمهوری دیگر و تا ســال
 ۲۰۳۶در کاخ کرملین باقی بماند.یورونیوز نوشــت:
او پیــش از این در ســال  ۲۰۰8به علت ممنوعیت
نامزدیاش برای مقام ریاســت جمهوری پس از دو
دوره متوالی ،مقام نخست وزیری را برعهده گرفته بود .با این حال
والدیمیــر پوتین پس از یک دوره ریاســت جمهوری "دیمیتری
مدودف" بار دیگر در ســال  ۲۰۱۲به عالیترین مقام کشــورش

بازگشت.بنا به نتایج رســمی  ۷۷درصد شرکت کنندگان در این
همهپرسی به اصاح قانون اساسی رای مثبت دادند .آمارهای رسمی
همچنین از مشارکت  ۶۵درصد واجدان شرایط در این همهپرسی
حکایت داشت .الکسی ناوالنی ،منتقد سرشناس رئیس جمهوری
روســیه که اکنون در زندان به سر میبرد نتایج همه پرسی سال
گذشته در این کشور را "دروغی بزرگ" توصیف کرده بود.والدیمیر
پوتین گفته اســت که در آینده در مــورد نامزدیاش در انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۴تصمیم گیری خواهد کرد.

گفتگوی آفتاب یزد با قاسم میرزایی نیکو نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصالح طلب
پیرامون وضعیت و جایگاه وزیر و وزارت بهداشت در دوران کرونا ویروس

تفاوت های وزیر کاربلد و التماسی

در این که دولت او را نمی خواهد شکی وجود ندارد من بعید می دانم حتی جامعه پزشکی او را قبول داشته باشد

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :یک نماینده ی سابق مجلس در
گفت و گو با آفتاب یزد ضمن انتقاد به شــرایط حاکم بر مدیریت
کرونا می گوید«:آن طرحی که وزیر ســابق بهداشت(سیدحسن
قاضی زاده هاشمی) برای عملی شدن آن تاش می کرد و تأمین
بودجه نشد و بعدها چندین برابر پولی که وی می خواست از بین
رفت باعث شــد تا یکی از بهترین وزرای کابینه ی روحانی و ادوار
وزارت بهداشــت از گردونه خارج شود تا این روزها فاصله ی وزیر
خوب و کاربلد با وزیر ناکاربلد پیش روی همگان قرار داده شود».
قاســم میرزایی نیکو ،نماینده سابق مجلس با تأکید بر این نکته
که «ســعید نمکی در هنگام اخذ رأی اعتماد ،خــود را همراه و
نزدیک به دولت نشــان می داد امــا خیلی زود ثابت کرد بر طبل
جدایی از دولت می کوبد!» خاطر نشان کرد«:بعد ها معلوم خواهد
شــد«محمودواعظی» با دخالت های خود چه باهایی که بر س ِر
دولت روحانی نیاورده است!»
وی ادامه داد«:سعید نمکی اگر احساس می کند با فاصله گرفتن از
این دولت می تواند در کابینه ی  ۱۴۰۰نقش و جایگاه داشته باشد
محکم به او می گویم سخت در اشتباه است زیرا صندلی دهم وزارت
بهداشت را نیز به او نخواهند داد گواه صحبت من محمود حجتی
اســت که علی رغم بسیاری اصرارها از سوی محمود احمدی نژاد
به آسانی کنار گذاشته شد».
بعید به نظر می رسد جامعه ی پزشکی نمکی را قبول داشته باشد!
با نگاهی به صدر تا ذیل فهرســت وزرای بهداشت در دولت های
پیشــین به اصطاح «جگــر» آدم را می ســوزاند؛ ایرج فاضل،
ســیدعلیرضا مرندی ،رضــا ملک زاده ،محمد فرهادی ،مســعود
پزشــکیان ،کامران باقری لنکرانی ،مرضیه وحید دستجردی و در
نهایت ســید حســن قاضی زاده ی هاشــمی؛ روی کاغذ نیز می
تواند متوجه شــد که بین سعید نمکی و نام هایی که بدان اشاره
شــد ،فاصله بسیار است هم از بُعد مدیریتی هم از دیدگاه جامعه
پزشکی.
میرزایی نیکو به طعنه می گوید «:در این که دولت او را نمی خواهد
شــکی وجود ندارد من بعید می دانم حتی جامعه ی پزشکی او را
قبول داشته باشد!»
این گونه به ذهن می رسد ،می توان از اطرافیان او نیز متوجه شد
که کسی حاضر نیست با این وزیر کار کند وزیری که الفبای وزارت
و مدیریت را نمی داند.قاسم میرزایی نیکو می گوید«:اطراف او هیچ
کس نیست چون هرکه آمد خیلی زود فهمید س ِر کار است .کسی
قرار نیست از تخصص ها و قابلیت ها بهره ببرد».
اینکه خواهش می کنم ،التماس می کنم ،حضرت عباسی ،به حرف
من گوش نمی دهند ،من دیگر کاری نمی توانم انجام دهم بشود
شیوه ی مدیریت و وزارت یعنی خو ِد «سعی ِد نمکی» هم خودش
را بــه عنوان وزیر قبول ندارد و یا شــاید جایگاه وزیر در کابینه و
قدرت مدیریتی و وجهه حقوقی پستی که در اختیار دارد نمی داند.
مدت ها اســت حرف های نمکی ،تکیه کام هــای او و ادعاهای
او آویزان فضای مجازی اســت؛ یا آن را گاف می دانند یا تضاد و
تناقــض! و این یعنی یک وزارتخانه را به ناکارآمدترین فرد ممکن
سپرده ایم!
>چنینبحرانیمردمبحراندیدهمیخواهد!

قاســم میرزایی نیکو می گوید«:به پایان عمــر این دولت زمانی
دور اول جلســه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون مشترک
برجام  ،با توافق جهت ادامه رایزنی ها در ســطح کارشناسی پایان
یافت.براســاس توافق صورت گرفته ،دو نشست کارشناسی موازی
میان اعضای کمیسیون مشــترک برجام جهت انجام رایزنی های
فنی در حوزه رفع تحریم و هستهای تشکیل شد .این نشست های
کارشناسی قرار است به بحث و رایزنی در خصوص جنبههای فنی و
جزئیات مسائل مربوط به لغو تحریم ها و مسائل هسته ای بپردازند
و نتیجه بحث های خود را به کمیسیون گزارش نمایند.
بــه گزارش ایسنا،ســید عباس عراقچی ،رییس هیات کشــورمان
در نشســت کمیســیون تاکید کرد رفع تحریم های آمریکا ،اولین
و ضــروری ترین اقدام جهت احیای برجام می باشــد و جمهوری
اســامی ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم ها و پس از
راستی آزمایی آن ،اقدامات جبرانی هسته ای خود را متوقف نموده

نماینده است چه او را برکنار کنند چه استعفا بدهد و با استعفای
او موافقت کنند هر دو لطفی است در حق یک مدیر ضعیف!» وی
ادامه می دهد«:دنیا را نگاه کنید ،روش ها و شیوه های برخورد با
کرونا را در همین همسایگی خودمان ببینید .یک نفر یک مجموعه
و یــک حوزه تصمیــم می گیرد آن هم حوزه و فردی اســت که
متخصص و دانش آموخته ی پزشکی است اما در مملکت ما وزیر
کشور را می گذارند بر سر مدیریت بحران کرونا و این یعنی فاتحه
مدیریت بحران را خواندن!»
این نماینده ی سابق مجلس می گوید«:با شما هم عقیده ام ،آدم های
بزرگی روی صندلی وزارت بهداشت نشسته اند که هرکدام چند
سر و گردن از سعید نمکی پر اسم و رسم تر ،متخصص تر و مدیرتر
بوده اند .تازه در زمان آن ها ما بحرانی به وســعت کرونا نداشتیم
اما این که در حساس ترین زمان ،ضعیف ترین عضو کابینه سکان
دار مهم ترین و حساس ترین وزارتخانه باشد را باید به جان آقای
واعظی دعا کرد نه حسن قاضی زاده ی هاشمی که هر که از دولت
رنجید و رفت یک سر دعوایش با محمود واعظی بوده است این را
حال باور نکنیم در آینده خواهیم فهمید!»
آقای نمکی اگر به حرفتان گوش نمی دهند چرا کنار نمی روید؟
می گویند وزیر بهداشت گفته است که «:با یکی از سهمگینترین
امواج کرونا مواجه هســتیم » .اما رفتارها به قدری عادی است که
ممکن است فهم ما از«ســهمگین ترین» نیز تغییر کند! روزنامه
جمهوری اســامی نوشت :وزیر بهداشــت میگوید که کسی به
حرف من درباره مدیریت ســفرها در ایــام عید گوش نداد! دکتر
سعید نمکی در جلسه کمیســیون بهداشت مجلس افزود :پیش
از عید به رؤســای دانشــگاههای علوم پزشــکی تأکید کردم که
تاش زیادی را برای کنترل کرونای انگلیســی داشــته باشند و
همه آمادهباش بودند اما متأســفانه در مورد کنترل سفرها کسی
به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجه
هستیم .وزیر بهداشت به این نکته که وقتی مسئولین ستاد کرونا
و تصمیمگیرندگان کشــور به حرف شــما گوش نمیدهند ،چرا
این مســئولیت را ترک نمیکنید تا اعتراض خود را نشان دهید،
نپرداخته است.

این که من گفتم ،این که پیش بینی می کردم ،این که کســی به
حرف من گوش نمی دهد ،این که معلوم بود این چنین می شود،
این که خواهش می کنم به ســفر نرویــد و ...این ها یعنی کرونا
ویروس را بعد یک سال نیز جدی نگرفته ایم.
وزیر بهداشــت ،عالی ترین مقام پزشکی کشور می گوید کسی به
حرف او گوش نمی کند اما این کسی به حرف او گوش نمی کند
اگر منظور مقامات عالی رتبه هستند که باید نام برده شود ،معلوم و
معین شود اما اگر مردم است که سردرگمی و تضاد و بی تدبیری ها
باعث شده کسی وزیر بهداشت را هیچ کس او را جدی نمی گیرد
را جدی نگیرد.
یــک روز از جریمــه می گویند ،یــک روز از قرنطینه ،یک روز از
ممنوعیت ها اما تضاد و تناقض و چندگانگی حوزه های تصمیم گیری
مردم را نیز سردرگم کرده است ،از یک سو صف های مرغ و روغن
و دیگر اقام را می بینند از آن ســو موج سفرهای نوروزی را و از
سویی دیگر تصمیم های خلق الساعه!
همین  ۲۰و چند روز قبل نه مردم می دانستند برای نوروز چه باید
کرد نه مسئوالن ،یکی صبح خبر از یک تصمیم می داد و دیگری
عصــر آن تصمیم را وتو می کرد و این یعنی ســامت و زندگی و
جان مردم در یک میدان سیاســت بازی قشنگ به ُسخره گرفته
شده است.
این که ســعید نمکی می گوید«:کســی به حرف من گوش نمی
کند» ســخن چندان عجیبی نیست چون اطراف او خالی است از
آدم های باتدبیر و کار بلد و استخوان خورد کرده در گرداب های
سهمگین بیماری و بحران ،این که می بینیم در حوزه ی پزشکی،
وزیری که باید نگران سامت مردم باشد دغدغه ی صندلی بعدی و
فردای مدیریتی خود دارد دیگر فاتحه ی هرچه علم مدیریت است
را باید خواند وقتی مدیرانی که باید گوش به فرمان وزیر بهداشت
باشــند حرف او را به پشیزی نمی خرند ،از مردم چه انتظاری می
توان داشت؟

>وزیریکهخودشمنتقدوسردرگماست

>آزمونکانونوکال،آزمونسعیدنمکیاست

این روزها نه فقط ســعید نمکی که بسیاری از مدیران عالی رتبه،
خود؛ تبدیل به اوپوزیسیون شده اند ،خودشان یک پا منتقد اوضاع
هستند ،دادشان به آسمان بلند است که این چه وضعی است آن
قدر منتقد شده اند که گاه مردم دچار بُهت می شوند که رسیدگی
به اوضاع و چیره شدن بر سختی ها وظیفه ی کیست وقتی وزیر و
وکیل و مدیر هم منتقد وخامت اوضاع شده اند.
دور اول مذاکرات کمیسیون مشترک برجام برگزار شد

مشترک این است که کار عملی برای رسیدن به این هدف آغاز شده
است.هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که در روز جمعه
۱۳فروردینبهصورتمجازیآغازشدهبود،دیروزازساعت۱۴:۳۰دقیقه
بــه وقت محلــی ( ۱۷:۰۰به وقــت تهران) در وین از ســر گرفته
شد.ســید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امورخارجه ،ریاست
هیات کشــورمان را در این نشست برعهده داشت و نمایندگانی از
سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی ،وزارت نفت و سازمان انرژی
اتمی ،وی را در این نشســت همراهی کردند.آمریکا به طور رسمی
در این نشســت شرکت نداشت چرا که این کشور به طور رسمی با
امضای رییس جمهور وقت خود از برجام خارج شده است از این رو
بازگشت آن به برجام و شرکت در نشست های برجام مستلزم ساز
و کاری است که یکی از موضوعات در دستور نشست فعلی در وین
همین موضوع است.

توافق مهم برای ادامه مذاکرات

و به اجرای کامل برجام برگردد.در همین حال ،نماینده روســیه در
ســازمانهای بینالمللی واقع در وین در توییتی نشست سهشنبه
کمیسیون مشترک برجام را "موفقیتآمیز" خواند.میخائیل اولیانوف،
نوشت :نشست کمیسیون مشترک برجام موفقیتآمیز بود .دو گروه
در سطح کارشناسی (در خصوص رفع تحریمها و مسائل هستهای)
موظف شدند که اقدامات ملموسی که تهران و واشنگتن باید برای
احیای کامل اجرای برجام انجام دهند را شناسایی کنند .گروهها به
سرعت مشغول به کار شــدند.وی در توییت دیگری افزود :احیای
برجام به سرعت اتفاق نخواهد افتاد[ .این مهم] زمان خواهد برد .تا
کی؟ کسی نمیداند .مهمترین چیز پس از نشست امروز کمیسیون

پیشانی اجرای عدالت در کشور ،دستگاه قضایی است

>اتخاذبرخوردهایبازدارندهباعواملقاچاقسازمانیافته

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به موضــوع مقابله جدی با قاچاق کاال
گفت :ضرورت دارد که مســئوالن ذیربط چه در بخشهای اجرایی
و انتظامی و چه در بخشهای قضایی نســبت به اتخاذ برخوردهای
بازدارنــده با عوامل قاچاق ســازمانیافته به ویــژه قاچاق کاالهای
ممنوعه نظیر ســاح اقدامات الزم را عملیاتی سازند؛ به گونهای که
حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کاالهای
ممنوعه ،به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.
آیت اهلل رییســی تصریح کرد :همه اجزا در کشور موظف به اجرای
عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور ،دستگاه قضایی
است و تضمین کننده اجرای عدالت است.
رئیس دستگاه قضا افزود :امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید
به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده
است ،لذا قانون ماک و محور مهمی است برای آن که همواره همه
خــود را در الیههای نظام ،مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند
حرکت کنند و خاف قانون را جایز ندانند.

>کرونایکویروساستنهیکبازیسیاسی!

سعید نمکی می گوید مردم به او گوش نمی دهند ،می گوید گفته
است به سفر نروند ولی رفته اند ،گیریم حق با سعید نمکی؛ آزمون
کانون وکا در اوج این نگرانی ها چرا باید برگزار شــود یعنی اگر
برگزار شــود آن وقت معلوم می شود اساساً وزارت خانه ای به نام
بهداشت نداریم تنها یک سعید نمکی است که خودش ،خودش را
وزیر بهداشت می داند.

رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی :

جلســه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور آیت اهلل رئیسی
رئیس قوه قضاییه برگزار شــد.آیت اهلل رئیسی در این جلسه با بیان
اینکه یکی از عوامل اطاله دادرســی ،امر اختاف در صاحیتهای
قضات رســیدگیکننده است ،گفت :باید تاش شــود با اقدامات
آسیبشناســانه و تبیین و تشــریح دقیق قوانیــن و رصد و پایش
موضوعات اختافی مــوارد ناظر بر اختــاف در صاحیت قضات
رســیدگیکننده به پروندهها به حداقل برسد و از این طریق اطاله
دادرسی پروندهها کاهش یابد.

رسانه ها را که ورق می زنیم و با تیتر «:انتقاد وزیر بهداشت از »...رو
در رو می شویمِ ،
وقت آن است که مردم خودشان به داد خودشان
برســند وقتی وزیر این ســرزمین خود ،منتقد و سر در گم است
فهمیدن تشویش مدیریتی و فهم افسارگسسته بودن مدیریت ها
چندان ســخت نیســت .این که ســعید نمکی یادش رفته وزیر
بهداشت است ،وظایفی دارد و وجاهتی یعنی یا وزیر ،وزیر نیست
یا جایگاه ها درست تشخیص داده نشده واگرنه مردم هرگاه درست
هدایت و راهنمایی شده اند همکاری کرده اند کما این که طی یک
ســال گذشته هر سختی ای را تحمل کردند تا این کرونا مدیریت
و کنترل شود اما می بینیم روز به روز اوضاع بد و بدتر می شود!

>هیچکسبهخوداجازهندهدقانونرادوربزند

آیت اهلل رئیســی تصریح کرد :هیچکس به خود اجازه ندهد در هر
جایگاهی قانون را دور بزند ،قانون باید همواره مغتنم شمرده شود،
کشــور باید بر مبنای قانون حرکت کنــد ،قانون مداری امر مهمی
است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانهها آن است که
مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و
تبیین داشته باشند.رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و
قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد،
گفت :کسی نباید به خود اجازه دهد خاف قانون عمل کند.
>بنادارمبابدنهدستگاهقضاییارتباطداشتهباشم

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست ،آمارگرایی
را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت :البته عدد را نیز
نمیشود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم ،اما این تمام نشان
کار نیست .ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفتهایم بهره وریها را بر آمار مبتنی
نکنند ،تصریــح کرد :کار کیفی در دیوان عالی کشــور میتواند به
مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد :بنا
دارم با بدنه دســتگاه قضایی ارتباط داشــته باشم؛ ارتباط با بدنه از
محورهای کار من اســت و ارتباط با مدیران بخشــی از کار است و
ارتباط با کســانی که در میدان هستند میتواند بسیار نقش آفرین
باشد.رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی ،دادستان کل کشور،
قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.
آیت اهلل رئیسی بیان داشت :صابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه

قضایی افتخار آمیز اســت که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری
کردهاند که این مجموعه ،در مقابل کوچکترین ناسامتی بایستد و
اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسامتی آلوده شود.رئیس
قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول
قضایی با استفاده از دیدگاهها صاحبنظران بتوان قدمهای موثرتری در
جهت افزایش اعتماد عمومی ،اجرای عدالت ،آرامش مردم و امنیت
اجتماعی برداشــت.صدور بیشترین تعداد آراء هیئت عمومی دیوان
عالی کشور در سالهای  98و 99پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه،
حجتاالسام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور
با بیان اینکه سالهای  98و  99پرکارترین سالهای هیئت عمومی
دیوان عالی کشور در تاریخ این دیوان محسوب میشود ،اظهار کرد:
بیشترین آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی این  ۲سال که
از آن به عنوان دوره تحول یاد میشود صادر شده است.رئیس دیوان
عالی کشــور ضمن تقدیر از حضور فعاالنه قضات در جلسات هیئت
عمومی دیوان عالی کشور با وجود شــرایط کرونایی و لزوم رعایت
دستورالعملهای بهداشــتی ،ابراز امیدواری کرد که این هیئت در
ســال  ۱۴۰۰فعالتر از سالهای گذشــته عمل کند.حجتاالسام
والمســلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه پرکارترین ســال قضات
دیوان عالی کشــور در ســال  ۱۳99رقم زده شــد ،اظهــار کرد:
موجودی پروندههای دیوان عالی کشــور در فروردین سال گذشته
بالغ بر  ۱۲هزار و  ۳۰۰پرونده بود که با وجود شــرایط کرونایی ،این
رقم در اســفند ماه به  ۴هزار و  ۷۰۰پرونده رسید.وی ادامه داد :در
 8۵جلســه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در سال  99برگزار
شــد 8۵ ،رای اعم از آراء وحدت رویه و اصاحی از سوی این هیئت
صادر شــد.رئیس دیوان عالی کشــور با بیان اینکه نظارت بر احکام
دادگاههای سراسر کشور بخشی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب
میشود ،عنوان کرد :وظایف نظارتی دیوان عالی کشور صرفا نباید به
پروندههای ورودی به این دیوان محصور شود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳0001414۲7در میان بگذارید.

زنگ خطر تشدید مشکالت روانی در جوانان اروپایی

محدودیتهای ناش��ی از کووی��د ۱۹-مراجعه نوجوان��ان درگیر با
مش��کالت روانی این بیم��اریِ جهانی را در کش��ورهای اروپایی به
شدت افزایش داده است.به گزارش ایسنا ،بخش خدمات روانپزشکی
بیمارس��تانها در فرانس��ه و بلژیک با افزایش  ۸۰درصدی مراجعه
نوجوانان زیر  ۱۵س��ال روبهرو هستند.تقاضا برای ویزیت در بخش
خدمات روانپزشکی بیمارستان اراسم بروکسل در یک سال گذشته
تقریبا  ۴برابر افزایش یافته است .لیست انتظار آنچنان طوالنی است
که وقت مالقات ممکن است برای س��ه ماه پس از درخواست داده

ش��ود .در این بیمارستان دو چالش روانی دلیل اصلی
تقاضا برای مالقات با روانپزش��کان اس��ت :پریشانی و
گ��م کردن نقاط اتکای زندگی روزمره.پرفس��ور ماری
دلهای��ه ( ،)Marie Delhayeروانپزش��ک اطف��ال
بیمارستان اراسم میگوید :مشکل به همین دو بیماری
ختم نمیش��ود .چالشهای تغذیه به شکل الغری مفرط بروز پیدا
میکند .نوجوانانی داشتیم که  ۲۰کیلو کاهش وزن داشتند و پدر و
مادرهایشان متوجه هیچ چیز نشده بودند .به عالوه افسردگی شدید

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

و حتی روانپریشی هم گریبان نوجوانان را میگیرد.برای
مقابله با موج جدید بیماریهای روانی ،بیمارستان اراسم
برنامه کاری خود را تغییر داده است .بستری در بخش
خدمات درمانی کوتاهتر اما بیشتر شده و آهنگ تندتری
به خود گرفته است.بنابر گزارش یورونیوز ،نظام بهداشت
و درمان تالش میکند به موارد ضروری ناهنجاریهای روانی پاسخ
دهد .اما بسیاری از روانپزشکان از همین حاال زنگ خطر را برای دوره
«احتمالی» پساکرونا به صدا درآورده اند.

دو محیطبان دیگرکشورمان شهید شدند ،آنان با دستان خالی مقابل متخلفان ایستادند

بدون امکانات در برابر شکارچیان بیرحم
هنوز برخی از محیطبانان لباس ضدگلوله ندارند و حتی تجهیزات کافی و سالح به روز در اختیار آنها نیست

آفت�اب یزد_ یگانه شوقالش�عرا :متأس��فانه دوش��نبه ش��ب
(۱6فروردی��ن) ب��ر اث��ر تعقی��ب و گری��ز بی��ن افراد ناش��ناس و
محیط بانان که در تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت
ش��ده فیله خاصه استان زنجان بودند ،دو نفر از محیطبانان ایثارگر
بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی ،به درجه رفیع شهادت نائل آمدند
و پیگیریه��ا برای دس��تگیری عامالن این جنای��ت در حال انجام
است .خبر شهادت دو محیطبان در استان زنجان باعث شده است
تا بار دیگر به مش��کالت این قش��ر جامعه اش��اره و پرداخته شود.
محیطبان فردی است که به حفاظت و کنترل عرصههای طبیعی و
حیات وحش کشور میپردازد .محیطبانان سازمان حفاظت محیط
زیست از نظر قوانین استخدامی ،کارمند دولتی محسوب میشوند.
اما با توجه به ش��رایط کاری خویش ،وضعیتی ش��بیه به نیروهای
انتظامی یا شبهنظامی دارند .تا مهرماه  ۱3۹6خورشیدی  ۱۱۹نفر
در حین انجام مسئولیت محیطبانی در ایران جان خود را از دست
دادهاند .بر اساس استاندارد جهانی هر یک  ۱۰۰۰هکتار باید توسط
یک محیطبان حفاظت ش��ود .در ای��ران اما هر محیطبان از 6۰۰۰
هکتار حفاظت میکند .س��ختی شغل محیطبانی و در خطر بودن
جان محیطبانان بر هیچکس پوش��یده و قابل انکار نیست .کمبود
نیروی انس��انی ،حقوق پایین و مس��ائل و مشکالت حقوقی پس از
درگیری با ش��کارچیان غیرمجاز بخشی از مشکالت محیطبانان در
کشور ما است.
> شهادت دو محیطبان در زنجان

دو محیطب��ان ایثارگ��ر به نامه��ای «مهدی مجل��ل» و «میکاییل
هاش��می» بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی به درجه رفیع شهادت
نائ��ل آمدند .به گزارش ایرنا ،متأس��فانه بر اث��ر تعقیب و گریز بین
اف��راد ناش��ناس و محیطبانان که در تعقیب یک خودروی نیس��ان
در منطقه حفاظت ش��ده فیله خاصه استان زنجان بودند ،دو نفر از
محیطبانان ایثارگر به نامهای مهدی مجلل و میکاییل هاش��می بر
اثر اصابت گلوله س��الح جنگی ،به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
منطقه حفاظت ش��ده فیله خاصه از س��ال  ۸6جزو مناطق ش��کار
ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت آن  ۱۱۰هزار و  ۵3۲هکتار
است و گونههای درختی همانند درختان میوه و صنوبر و گیاهانی
چون انواع آویشن ،درمنه ،انواع خانواده گندمیان و گیاهان بالشتکی
و همچنین آهوی ایرانی ،گراز ،سمور سنگی ،پرندگانی چون کبک،
باقرقره ،انواع پرندگان ش��کاری ،انواع پرن��دگان آبزی و کنار آبزی
مهاجر زمستانی و انواع خزندگان در این منطقه وجود دارد.
> دستگیری  ۲شکارچی در ارتباط با شهادت محیطبانان زنجانی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان زنجان ،گفت« :در
ارتب��اط با ش��هادت  ۲محیطب��ان زنجانی  ۲نفر ک��ه در این اقدام
جنایتکارانه دخیل بودند از س��وی عوامل پلیس آگاهی این استان
شناسایی و دستگیر ش��دند ».سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی ،روز
س��ه شنبه در گفتگو با ایرنا ،افزود« :یکی از دستگیرشدگان بومی
و دیگ��ری نیز غیربومی اس��ت و احتمال اینکه تعداد ش��کارچیان
خاطی در رابطه با به ش��هادت رس��اندن ای��ن  ۲محیطبان زنجان
بیشتر از این تعداد باش��د وجود دارد .در تحقیقات و بازجوییهای
پلیس به حتم زوایای پنهان این قضیه روشن خواهد شد و شواهد
نشان میدهد که در حین دستگیری شکارچیان متخلف ،درگیری
اتفاق افتاده و محیط بانان هدف گلوله قرار گرفته و به علت شدت
جراحات وارده فوت کردهاند ».یک منبع مطلع در محیط زیس��ت
زنجان نیز گفت« :این شکارچیان خاطی که در پی شکار گونههای
جانوری ش��اخص در این منطقه بودند با مشاهده محیطبانان اقدام
ب��ه فرار کرده که متاس��فانه پس از مدتی تعقی��ب و گریز آنها را با
اس��تفاده از گلول��ه جنگی به ش��هادت رس��انده و از محل متواری
ش��دهاند ».وی افزود« :زمان به ش��هادت رسیدن این  ۲محیطبان
مش��خص نیس��ت اما پیکر آنان حوالی طلوع آفتاب از سوی عوامل
گش��ت یگان حفاظت اداره کل در نزدیک روس��تای قره بوته ،پیدا
میش��ود این منبع آگاه ،اظهار داش��ت« :تاکنون این اداره کل در
حفاظت از مناطق تحت مدیریت استان زنجان هیچ شهیدی نداده
بود و این  ۲محیطبان در واقع نخس��تین ش��هدای محیط زیست
زنجان هستند».
> شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه محیطبانان

در ای��ن خصوص س��رهنگ جمش��ید محبتخان��ی فرمانده یگان
حفاظت محیط زیس��ت به آفتاب یزد گفت«:دوش��نبه ش��ب یک
ماشین نیسان در منطقه حفاظت شده استان زنجان دیده میشود،
به او دس��تور ایس��ت میدهند و در پی بیتوجه��ی و اقدام به فرار
نیس��ان ،محیطبان��ان آن نیس��ان را تعقیب میکنن��د و حتی این
دو محیطب��ان عزیز ما که به درجه ش��هادت نائ��ل آمدند از طریق
موبایل و بیس��یم با اداره کل اس��تان تماس میگیرند و افراد را در
جریان این موضوع قرار میدهند و از آنها میخواهند با اس��تفاده
از نیروهای کمکی جاده اصل��ی را ببندند .در جاده اصلی نیروهای

=جمش��ید محبتخان��ی :در برخ��ی از صحنهه��ا
محیطبانان نمیتوانند نفر اول در تیراندازی به س��مت
شکارچیان باش��ند ،زیرا محیطبان در محکمه قضائی
باید مطمئن باش��د و بتواند ثابت کند که برای دفاع از
جان خودش شلیک کرده است
=حسن آقاش��یرمحمدی :جایگاه کاری محیطبانان
در خود س��ازمان حفاظت محیط زیست نیز به صورتی
است که معموال کمتر دیده میشوند
=سعید جباری :قوانین فعلی در حمایت از محیطبانان
ما بسیار ضعیف اس��ت و باید سیاستهای کیفری در
قبال تخلفات شکارچیان ،برنامه و پروتکلهای حفاظتی
محی��ط زیس��ت و منابع انس��انی و تجهیزات��یِ مناطق
چهارگانه سازمان ،بازنگری و تقویت شوند
کمکی مس��تقر میشوند ولی ماش��ین نیسان از جاده اصلی به یک
جاده فرعی منحرف میشود و بعد از لحظاتی تالشها برای برقراری
تماس با این دو محیطبان بیپاس��خ میماند .از س��اعت  ۸شب به
صورت کمکی نیروهایی به آن مناطق فرس��تاده میش��ود ولی به
علت تاریکی شب نتوانس��تند دو محیطبان را پیدا کنند .صبح که
هوا روش��ن ش��د خودروی محیطبانان پیدا شد و اجساد دو شهید
محیطبان کنار ماش��ین دیده شد .بررس��یهای اولیه نشان از این
میدهد که این دو محیط بان توسط تیر جنگی و نه اسلحه شکاری
به ش��هادت رس��یدهاند .هم پلیس و هم دس��تگاه قضائی بالفاصله
در صحن��ه حضور پیدا کردند و االن پلیس آگاهی اس��تان یکی از
مظنونین را دس��تگیر کرده اس��ت و در حال پیگیری و شناس��ایی
س��ایر همراهان او هستند زیرا به نظر میرسد آنها بیشتر از یکی
دو نفر باش��ند .کار محیطبانان کار مس��لحانه است و جامعه مقابل
محیطبانان و متخلفین س��الح گرم به همراه دارند .به همین دلیل
کار محیطبانان کاری خاص و امنیتی اس��ت و محیطبانان عزیز ما
مس��لح هس��تند و برای دفاع از جان خودشان میتوانند تیراندازی
کنند .اما در برخی از مواقع محیطبانان در کمین متخلفین ،غافلگیر
میش��وند و متاسفانه به شهادت میرسند .در سال  ۹۹مصوب شد
محیطبانان برای دفاع از جان خودشان میتوانند از سالح استفاده
کنن��د اما در برخی از صحنهها محیطبان��ان نمیتوانند نفر اول در
تیراندازی به سمت ش��کارچیان باشند ،زیرا محیطبان در محکمه
قضائ��ی باید مطمئن باش��د و بتوان��د ثابت کند که ب��رای دفاع از
جان خودش ش��لیک کرده اس��ت .در برخ��ی از مواقع محیطبانان
ما ناجوانمردانه و مظلومانه به ش��هادت میرس��ند .به نظر میرسد
این دو محیطبان نیز غافلگیر ش��دهاند و به یکباره به س��مت آنها
شلیک شده است .در خصوص حقوق محیطبانان اقدامات مناسبی
در س��ال  ۹۹صورت گرفت .من قبول دارم زمانی که وارد س��ازمان
ش��دم محیطبانان جزو کم درآمدترین کارمندان دولت بودند .قرار
است از فروردین ماه امسال افزایش حقوق خوبی برای محیطبانان
داشته باشیم».
> محیطبانان شایستگان واقعی حفاظت و مدیریت محیط زیست

در ادامه حسن آقاشیرمحمدی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست
خوزس��تان درباره بخش��ی از مش��کالت محیطبانان به آفتاب یزد
گفت «:تجهیزات ما در محیطبانی به روز نیست و پشتیبانی کافی
را نداری��م به این صورت که از نظر قانونی هنوز قوانین منس��جمی
ب��رای حمایت از محیطب��ان در قبال حوادثی ک��ه در حین کار به
وجود میآی��د ،وجود ندارد .الیحه حمای��ت از محیطبان که هنوز
هم نهایی و کامل نش��ده اس��ت بخش��ی از این ن��وع حمایتها و
پش��تیبانیها الزم اس��ت .یک محیطبان چون اکثرا در عرصههای
طبیعی و دور از مراکز ش��هری در حال فعالیت اس��ت با بضاعت و
امکانات اندک در حال حفاظت میباشد بنابراین اگر در آن مکانها
با هر حادثهای مواجه ش��ود کمکها خیلی دیر به او خواهد رسید.

کاری ادارات
لزوم لغو طرح ترافیک و اعمال دور ِ

معاون درمان س��تاد کرونای استان تهران با تاکید بر اینکه الگوی
غالب کرونا در کش��ور نوع جهش یافته آن اس��ت ،گفت :در چنین
ش��رایطی پایبندی به پروتکلها و محدودیتهای ابالغ ش��ده برای
ش��رایط قرمز اهمیت ویژهای دارد.دکتر نادر توکلی در گفتوگو با
ایسنا ،با اش��اره به برگزاری جلسه با روسای بیمارستانهای استان
تهران ،گفت :هدف از این جلس��ه ایجاد آمادگی و هماهنگی بیشتر
در بیمارس��تانهای اس��تان بود تا با افزایش تختهای بیمارستانی
خدم��ات بهتری به بیمار ارائه داده و حجم خدمات خود را افزایش
دهی��م و به س��مت پروتکلهایی بروی��م که بیماران را به س��مت
درمانهای س��رپایی س��وق دهیم ،این تصمیم در شرایطی گرفته
ش��د که در چند روز اخیر آمار ابتال به ش��دت باالتر رفته است.وی
افزود :در حال حاضر  ۱۰3بیمارستان در استان تهران درگیر کرونا
هس��تند و ناچاریم با لغو خدمات درمان��ی الکتیو در مراکز درمانی
اصلی ،ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به بیماران کرونایی اختصاص
دهیم.توکلی افزود :با توجه به وضعیت قرمز تهران باید محدودیتها
و ممنوعیتهای ابالغ ش��ده بر اس��اس پروتکلها اجرایی شود.وی
با اشاره به اخبار منتشر ش��ده پیرامون پیشنهاد قرنطینه  ۱۰روزه
تهران ،اظهار کرد :منظور ما قرنطینه یا الک داون کامل نبود ،بیشتر

بحثهای��ی همچون لغو طرح ترافیک ،اعم��ال محدودیت بر مراکز
خرید و فروشگاهی ،ورزش��گاهها ،حضور یک سوم کارکنان ادارات
و ...ب��ود .در هر حال پروتکلهای مصوب که برای وضعیت قرمز در
نظر گرفته ش��ده است باید اجرایی ش��ود.توکلی درباره با اشاره به
تاثیر س��فرها در انتقال بیماری ،تصریح کرد :پیرامون لغو پروازهای
ترکیه ما تصمیمگیری نمیکنیم .مردم باید به شرایط بد این روزها
واقف باش��ند ،میزان ابتال به بیماری به شدت باال است و تنها عامل
خوش��بینانه این روزها این است که مرگ و میر ما در کل به شدت

به همین دلیل خود این هم مشکلی است که اگر تجهیزات مناسب
و به روزی وجود داش��ته باش��د که در این گونه مواقع محیطبانان
بتوانند به مراکز امدادرس��انی وصل ش��وند ،کمک بسیار بزرگی به
محیطبانان اس��ت .برای مثال بس��یاری از خودروه��ای متخلفین
خودروهای به روزی اس��ت اما خودروهای م��ا اکثرا کارآیی الزم را
ندارن��د .از طرف دیگر وضع معیش��تی محیطبانان به مقدار زیادی
همچنان با مشکالت مواجه است که بخشی از آن به وسیله برخی
کمکها جبران ش��ده است اما به هر حال کافی نیست زیرا نیرویی
که قرار است از عرصهها حفاظت و مراقبت کند الاقل نباید دغدغه
معیشت خود را داشته باشد .حقوق محیطبانان کفاف زندگی آنها
را نمیدهد .جای��گاه کاری محیطبانان در خود س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت نیز به صورتی است که معموال کمتر دیده میشوند
برای مثال پارکی خارج از ایران مش��ابه پارکهای ملی داخل ایران
دارای مس��ئولی است که اس��تاد تمام دانشگاه است و ضمن اینکه
کار حفاظ��ت فیزیکی را در آنجا راهبری میکند ،جنبههای علمی
کار را ه��م در نظ��ر میگیرد .اما در ای��ران چنین امکانی برای یک
محیطبان که بتواند عالوه بر فعالیت حفاظتی خود ،فعالیت علمی
هم داشته باشد فراهم نیست و کمتر به آن توجه میشود .بسیاری
از محیطبان��ان م��ا محکوم به این هس��تند که در تم��ام عمر خود
در یک عرصه مش��غول حفاظت باش��ند و پیشرفت چشمگیری در
جایگاه خود نداش��ته باشند .حتی برای انتخاب مسئولین هم کمتر
از محیطبانان استفاده میشود .از نظر مدیریت مناطق ،محیطبانان
آدمهای قابلی هستند اما کمتر پیش میآید که این افراد در جایگاه
مدیریتی و مسئولیتی قرار بگیرند».
> مشکالت فنی ،فرهنگی و قانونی مرتبط با محیطبانی

همچنین س��عید جباری مدیر یک موسس��ه فعال در حوزه محیط
زیس��ت و حیات وحش به آفتاب یزد گفت«:ما در حوزه محیطبانی
حدود  ۱۴۵نفر ش��هید داریم .بحث فنی و پشتیبانی بحث مهمی
اس��ت که تعداد محیطبانان ما به ش��دت کم اس��ت و طبق گفته
س��ازمان باید جمعی��ت محیطبانان دو برابر جمعیت فعلی باش��د.
همچنین در بعضی از مناطق با کمبود نیروی محیطبانی در حدود
چهل یا پنجاه برابر نسبت به استاندارد الزم مواجه هستیم .در سوی
دیگ��ر محیطبانان ما خودرو کم دارند و تجهیزات ناوبری ضعیف و
فرسودهای در اختیار دارند .همچنین مشکل تجهیز سیستم ناوبری
یکی دیگر از مشکالت موجود است .محیطبان مأموری است که به
عنوان ضابط محس��وب میشود و محیطبانی زیر مجموعه پلیس و
ناجا در حال فعالیت است و از این حیث باید مشمول حمایتهای
فنی ش��ود .چند سال پیش قرار بر تولید جلیقههای ضدگلوله برای
محیطبانان شد اما هنوز برخی از محیطبانان لباس ضدگلوله ندارند
و حتی تجهیزات کافی و س��الح به روز در اختیار آنها نیس��ت .در
بس��یاری از نقاط دنیا ،حفاظت از مناطق حس��اس از طریق حضور
فیزیکی اتفاق نمیافتد و از س��امانهها و سیستمهای الکترونیک و
اینترنتی استفاده میشود .اما با توجه به سیستم سنتی ما و کمبود
تجهی��زات ،محیطبانان ما باید هرجای��ی وارد منطقه و درگیری با
شکارچیان ش��وند .من در بررسی برخی از پروندههای محیطبانان
دیدهام که بعضی از آنها با ابزارهای بس��یار س��اده شهید شدهاند،
مثال در درگیری با اشخاص محلی با استفاده از وسایلی مانند داس،
چوب ،س��نگ و ...به شهادت رس��یدهاند .اینها بخشی از مشکالت
فن��ی این حوزه بود .بحث بعدی بُعد فرهنگی و آموزش اس��ت .به
طور کلی امروز در شرایط فعلی ،پشت محیطبان خالی شده است.
بخش دولتی و س��ازمانهای سیاس��تگذار که مس��ئولیت تجهیز
محیطبانان را به عهده دارند متاس��فانه با کمبود امکاناتی که دارند
در حال تشدید شرایط نامناسب محیطبانان هستند .زیستگاههای
ما در حال تخریب هستند ،کاهش جمعیت حیات وحش و دعوا بر
س��ر پروانه شکار ،چراغ سبزهایی است که جامعه به متخلف نشان
میدهد و به عبارتی قانون را سس��ت میکن��د و محیطبان هم به
عنوان مجری قانون دس��تش کوتاه است و برخی از اوقات به دلیل
تبعات موجود و حمایت نکردن جامعه ،جرئت شلیک و دفاع از خود
را ن��دارد .قوانین فعلی در حمایت از محیطبانان ما بس��یار ضعیف
اس��ت و باید سیاس��تهای کیفری در قبال تخلفات ش��کارچیان،
برنام��ه و پروتکلهای حفاظتی محیط زیس��ت و منابع انس��انی و
تجهیزاتی مناطق چهارگانه س��ازمان ،بازنگری و تقویت ش��وند .در
ِ
برخی از کشورها از تکنیکهای خالقانه و ابزارهای حفاظتی ویژهای
برای حفاظت از محیطبانان و محیط زیس��ت اس��تفاده میشود اما
متاسفانه سازمان محیط زیست ما خیلی نتوانسته است از مشارکت
انجمنهای مردم نهاد اس��تفاده کند .مس��ئولین باید اما و اگرها و
تردیده��ا را کنار بگذارند؛ یعنی نمیش��ود وعدههایی به س��ازمان
محیط زیس��ت داده ش��ود و محیطبان بنا بر ای��ن وعدهها جلوی
تیر ش��کارچی قرار بگیرد اما بعد در سیس��تم کیف��ری تنها بماند.
در کش��ور آمریکا طی  ۹۰سال رقمی کمتر از  ۱۰۰نفر محیطبان
کشته شدهاند اما در طول  ۴۰سال در کشور ما  ۱۴6محیطبان به
شهادت رسیدهاند».
باال نیس��ت که این هم ناش��ی از  3علت اس��ت ،اول اینکه بیماران
زودتر به مراکز درمان��ی مراجعه میکنند و دوم اینکه مراقبتهای
بیمارس��تانی تقویت شده اس��ت و دلیل سوم هم به میانگین سنی
مبتالیان باز میگردد که با کاهش سن ابتال میزان مرگ و میر هم
کاهش مییابد.وی با اشاره به نزدیکی به ماه مبارک رمضان ،تاکید
کرد :اگر شرایط همچنان قرمز بماند قاعدتا برای برگزاری مراسمات
این ماه باید تصمیمات جدیدی اتخاذ ش��ود ولی ما هنوز پیشنهاد
خاصی ارائه نکردهایم.معاون درمان ستاد کرونا استان تهران با تاکید
بر اهمیت توجه به پروتکلهای بهداشتی در دورکاری کارمندان در
شرایط قرمز کرونا از سوی کارفرمایان ،گفت :متاسفانه برای اجرای
دورکاری با بخش و ش��رکتهای خصوصی دچار مش��کل هستیم؛
اما پروتکل دورکاری مش��خص است که خوشبختانه در ارگانهای
دولتی پیگیری میش��ود ،قطعا عوامل اجرایی باید به شیوه اجرای
پروتکلها در بخش خصوصی ورود کنند که نظارت بر این موضوع
هم متوجه اس��تانداری است.وی در خاتمه تاکید کرد :الگوی غالب
بیماری در حال حاضر از نوع ویروس جهش یافته است و بارها اعالم
کردهایم که میزان س��رایت بیماری در نوع جهش یافته آن بس��یار
باال است .بنابراین از مردم میخواهیم از حضور در اماکن پر تجمع
خودداری کنند و ترجیحا از دو ماسک استفاده کنند.
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صاحب خانه شدن در کالن شهرها شدنی نیست

نائب رئیس ستاد مجلس گفت:در کالن شهر صاحب خانه شدن تقریبا نشدنی است و باید در این
راستا دولت و مجلس کارهای مختلفی انجام دهد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،علی نیکزاد
اظهار کرد :مقام معظم رهبری در سال  ،9۳در حوزه مسکن تذکر دادند و از عدم اقدام در وزارت راه
گلهمند بودند .وقتی مسکن فعال میشود صنعت فعال میشود و باید بدانیم در کالن شهر هاصاحب
خانه شدن تقریبا نشدنی است و باید در این راستا دولت و مجلس کارهای مختلفی انجام دهد.

کرونا خبر
جهان
=تعداد مبتالیان 1۳۲ :میلیون و  4۲۳هزار
و  8۲1نفر
=تعداد فوتی ها :دو میلیون و  87۳هزار
و  801نفر
=تعداد بهبود یافتگان 10۶ :میلیون و 750
هزار و  189نفر
ایران

=تعداد مبتالیان :یک میلیون و  9۶۳هزار
و  ۳94نفر
=تعداد فوتی ها ۶۳ :هزار و  50۶نفر
=تعداد مبتالیان دیروز 17 :هزار و  4۳0نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 174 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان 1 :میلیون و  49۶هزار و
 97۶نفر
تعداد فوتی ها 5۶9 :هزار و  ۲8۲نفر

خبر

ایران در سال  ۹۹رکورد کشف
مواد مخدر را شکست

مومنی گفت :در سال  ۹۹ایران رکورد کشفیات
م��واد مخ��دررا شکس��ت و باالتری��ن می��زان
کش��ف در تاریخ ایران و جهان را کس��ب گرد.
به گزارش خبرنگاران جوان ،اس��کندر مومنی،
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختتامیه
جش��نواره یاریگ��ران زندگ��ی گف��ت :در این
جشنواره هنرمندان برجس��ته و اقشار مختلف
از شهرستانهای دور محصوالت فرهنگی خود
را ارائ��ه داده ان��د.وی در ادامه گف��ت :در چهار
دهه گذشته ،ستاد ،تمرکز بسیار خوبی بر روی
اقدامات مقابله ای داش��ته است و دستاوردهای
بس��یار خوبی در ایران و جهان داش��ته اس��ت.
در س��ال  ۹۹ایران رکورد کشفیات مواد مخدر
جمهوری اسالمی را شکست و با باالترین میزان
کش��ف در تاریخ ایران و جهان کتبا مورد اذعان
و تقدیر س��ازمان ملل قرار گرفت.مومنی افزود:
ای��ن رکورد بینظیری بود ک��ه در کنار افزایش
ضربه به بنیانهای اقتص��ادی قاچاقچیان مواد
مخدر ایجاد شد؛ در حالی که میزان تولید مواد
مخدر در افغانستان نسبت به سال قبل افزایش
پیدا نکرد؛ البته میزان تولید نسبت به  ۲۰سال
پیش  ۵۰برابر ش��ده است.دبیرکل ستاد مبارزه
با مواد مخدر تاکید کرد :حاکمیت و دولت باید
تالش کنند مواد مخدری نباش��د .به عبارتی ما
باید مقابله با ورود به عرضه را کم کنیم .مقابله با
ورود ،عرضه و مصرف مواد مخدر را اگر افزایش
داده و مصرف آن را کم کنیم ،باور درستی است
و وظیفه ما است که تالش کنیم.وی گفت :باید
تالش ک��رد مواد مخدر وارد نش��ود وهمچنین
اقدامات باز دارنده صورت گرفته ش��ود.مومنی
خاطرنش��ان کرد :در جلس��های که در سال ۹۸
برگزار ش��د ،به این باور رس��یدیم ت��ا اقدامات
آموزشی و فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

اعتیاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اعتیاد عامل  65درصد همسر
آزاری و  50درصد طالقهاست

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با بیان اینکه ۸
ت��ا ۱۰میلیون نفر از جامع��ه به نوعی با بحث و
موضوع م��واد مخدر درگیر هس��تند،گفت۵۰:
درصد طالقها و  6۵درصد همس��ر آزاریها با
اعتیاد مرتبط است.به گزارش فارس ،سیدعباس
صالح��ی ،وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در
اختتامیه جش��نواره یاریگران زندگی با اشاره به
رویکرده��ای مختلف در مب��ارزه با مواد مخدر،
اظهار داش��ت :س��ه رویکرد در این مسیر داریم
که ش��امل رویکرد انتظامی -امنیتی ،پزشکی -
درمانی و پیش��گیری و بهداشتی است که طبعاً
هر س��ه مورد مهم هس��تند .وی ادام��ه داد :در
بخش اول ،اینکه مب��ارزه با مواد مخدر از بحث
یک سازمان و یا چند نهاد مربوط به مسئولیت
فراگیر ا جتماعی شود؛ چرا که ما کمتر مسائلی
را از آس��یب اجتماعی داریم که ب��ه اندازه مواد
مخدر چند وجهی باشد و این چند وجهی بودن،
عمق مسئله را بسیار وسیع میکند.وی با اشاره
به گس��تره وسیع آس��یب مواد مخدر بر ارکان
مختلف جامعه ،خاطرنشان کرد :از لحاظ گستره
جمعیت وقتی  ۲میلیون و  6۰۰هزار نفر یا کمتر
و بیشتر در فضای مواد مخدر تعریف میشوند،
معنای آن این اس��ت که  ۸تا  ۱۰میلیون نفر از
جامع��ه به نوعی با بح��ث و موضوع مواد مخدر
درگیر هس��تند؛ ضمن اینکه عوارض جسمی و
روحی نیز به دنب��ال دارد .همچنین  6۵درصد
همس��رآزاریها 3۰ ،درصد کودکآزاریها۲۵ ،
درص��د قتلهای عمد و  ۲3درصد خش��ونتها
با اعتیاد نسبت دارند و منشأ آنها اعتیاد است.

گزارش کوتاه

پیشنهاد تعطیلی
 ۷تا ۱۰روزه تهران

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنش��هر
تهران با بیان اینکه متاسفانه با جدی نگرفتن
توصیههای کارشناس��ان نظام سالمت ،امروز
شاهد وقوع یک سناریوی تلخ هستیم که نباید
رخ میداد ،از ثبت رکورد بیسابقه در بستریهای
کرون��ا در تهران خبر داد و گفت :پیش��نهاد ما
برای گذر از این بحران ،تعطیلی یک هفته تا ۱۰
روزه استان تهران اس��ت و آن را به معاون اول
رئیس جمهور ،وزیر کشور و وزیر بهداشت اعالم
ک��رده ای��م .به گزارش ایس��نا ،با اع��الم رنگ
قرم��ز کرونایی در پایتخت ،جلس��ه اضطراری
س��تاد کرونای استان تهران به منظور آمادگی
بیمارس��تانها برای پذی��رش بیم��اران برگزار
ش��د.دکتر علیرضا زالی  -رئیس ستاد کرونای
استان تهران عصر دوشنبه شانزدهم فروردین
 ۱۴۰۰در نشس��ت اضطراری این ستاد ،اظهار
کرد :میزان باالی ابتال و سرعت انتقال ویروس
موجب ش��ده تا س��رایت پذیری کووید  ۱۹در
موج جدید کرونا ،بس��یار بیشتر از دفعات قبل
باش��د.وی با بیان اینکه هفت��ه آینده ،هفتهای
بسیار س��خت برای پایتخت خواهد بود ،افزود:
تجربه اخیر خوزستان که با گونه جهش یافته
کرونا وی��روس رخ داد ،در ته��ران نیز در حال
تکرار اس��ت و باید تمهیدات متف��اوت از قبل
برای مدیریت این بحران داش��ته باش��یم.زالی
گفت :متاس��فانه با جدی نگرفتن توصیههای
کارشناسان نظام سالمت ،امروز شاهد وقوع یک
سناریوی تلخ هستیم که نباید رخ میداد.رئیس
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی افزود:
میزان بستری بیماران کرونایی به چهار هزار و
 ۴۰۰تخت در استان تهران رسیده و یک هزار و
 ۱۲۰نفر از این بیماران یعنی حدود  ۲۵درصد
آنها در بخشهای مراقبت ویژه هستند.
>ثبت رکوردی بیسابقه در ۱۴ماه گذشته

وی ب��ا اش��اره به میزان بس��تری ی��ک هزار و
 ۱۰۰بیمار در روز سهش��نبه ،خاطرنشان کرد:
در  ۱۴ماه گذش��ته چنین رکوردی در استان
تهران ثبت نشده بود که نشانه نگران کنندهای
برای روزه��ای آینده اس��ت.زالی گفت :اولین
ش��اخص تغییر یافته میزان مراجعه س��رپایی
افراد عالمت دار به بیمارس��تانها است که به
شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده که البته
با بازگشایی درمانگاهها و مطبهای خصوصی
بعد از تعطیالت نوروز احتمال تغییر دارد.
وی ادامه داد :ش��اخص بعدی میزان چرخش
ویروس در استان است که براساس گزارشهای
معاونتهای بهداشت سه دانشگاه ایران ،تهران و
شهید بهشتی به  ۴۷درصد رسیده و این یعنی
از هر دو بیمار مشکوک ،جواب آزمایش PCR
یک نفر مثبت اس��ت که اگ��ر جوابهای منفی
کاذب را ه��م در نظر بگیریم ،عدد واقعی باالتر
هم میشود.
> ۷۵درصدمرگکرونایی
در افراد باالی ۶۰سال

رئی��س س��تاد کرونای اس��تان ته��ران گفت:
هرم س��نی مبتالیان تغییر کرده و بر اس��اس
گزارشهای دو هفته ابتدایی سال  ،۱۴۰۰بالغ
بر  ۴3درصد بیماران بس��تری شده باالی 6۰
سال سن داشتند و  ۷۵درصد مرگ و میرها هم
در همین گروه سنی بوده است.وی خاطرنشان
کرد :تعداد مبتالیان زیر  ۱۰سال به  ۸.۲درصد
رس��یده که نش��ان میدهد که نرخ بستری و
مرگ و میر در گروههای س��نی پایینتر نیز در
حال تغییر اس��ت .زالی با بیان اینکه بیشترین
میزان مرگ و میر در اسالمش��هر ،بهارستان،
شرق و مرکز تهران رخ داده ،افزود :در این مدت
بیشترین مراجعه سرپایی را در پاکدشت ،مرکز
و بخشی از شمال تهران و بیشترین بستری را
در شرق ،مرکز و بخشی از جنوب تهران شاهد
بودیم.
>پیشنهاد تعطیلی ۷تا ۱۰روزه تهران

رئیس س��تاد کرونای استان تهران خاطرنشان
کرد :پیش��نهاد ما ب��رای گذر از ای��ن بحران،
تعطیل��ی یک هفته تا  ۱۰روزه اس��تان تهران
اس��ت و آن را ب��ه مع��اون اول رئیس جمهور،
وزیر کشور و وزیر بهداشت اعالم کرده ایم.زالی
همچنین گفت :تقاضای ما واکسیناسیون سریع
کادر درمان بوده و خوش��بختانه وزیر بهداشت
موافقت کردهاند که  ۵3۰هزار نفر فعال در حوزه
بهداشت و درمان کشور چه در بخش خصوصی
و چه دولتی در کوتاهترین زمان واکسینه شوند.
>لغوعملهایالکتیوغیرضروری
در بیمارستان ها

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،دکتر نادر توکلی  -معاون درمان س��تاد
کرونای استان اظهار کرد :در پنج روز اخیر آمار
ابتال به ش��دت باالتر رفته و دو روز گذشته در
هر  ۲۴ساعت بالغ بر هزار بیمار مبتال به کووید
 ۱۹در بیمارس��تانهای استان تهران بستری
ش��ده انددر ح��ال حاضر  ۱۰3بیمارس��تان از
مجموع  ۱۷۵بیمارس��تان استان تهران درگیر
کرونا هستند و ناچاریم با لغو خدمات درمانی
الکتیو در مراکز درمانی اصلی و جنرال ظرفیت
بیشتری برای رس��یدگی به بیماران کرونایی
اختصاص دهیم.
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حوادث

انگیزهقاتلبرایقتلعامخانوادهخوددراهوازچهبود؟

مرگمردیبهخاطرگیاهاندارویی

مرد نیریزی به خاطر گیاهــان دارویی به
کام مرگ فرورفت .یک مرد جوان در آبشار
هفتحوض نیریز هنگام برداشــت گیاهان
دارویی جان خود را از دست داد.به گزارش
رکنا ،به نقل از مدیر اورژانس  ۱۱۵نیریز دو
نفر برای تهیه گیاهان دارویی به باالی آبشار
هفت حوض میروند که یکی از آنها از ارتفاع
 ۴۰متری به داخل آخرین حوض ســقوط
میکند و در دم جان میسپارد.

پیامک پشــت پیامک و تهدید پشــت تهدید! این شروع داستان
جنایت هولناک فائز بود که برادرانش آن را جدی نگرفتند .شــاید
فکرش را هــم نمیکردند که فائز صبح روز شــانزدهم فروردین
باالخره تهدیدش را عملی کند .کالشینکف را بردارد و به خانه دایی
خود در شــیبان اهواز برود که از قضا دایی او پدر زن سابقش هم
بود .فائز کربالوی اهل خانه را به رگبار بست.دایی و زن دایی و دو
پسر دایی خود را کشت .جعفر کربالوی  6۵ساله،جسیمه جمیلی
 6۰ســاله ،عبدو کربالوی  ۴۵ساله نابینا،ثمین کربالوی  33ساله
اسامی قربانیان سکانس اول این جنایت بود.اما ماجرا به همین جا
ختم نشد .قاتل بعد از به قتل رساندن چهار نفر از اعضای خانواده
خود این بار راهی شهرستان کارون شد و به خانه پدر همسر دوم
خود رفت .در منزل آنها هم همســر خود و پدر و مادر همسرش
را به رگبار بست و کشت .اما شاید دردناکترین اتفاق این فاجعه،
کشته شدن پسر  9ساله فائز به دست پدرش است.فائز بعد از اینکه
با شلیکهای مرگبار چهار نفر دیگر را هم به قتل رساند ،این بار با
خودکشی به این قتل عام پایان داد.

کشف  3تن تخم مرغ تاریخ گذشته

سرهنگ مراد حسین جعفریان اظهارداشت :با
تالش مأموران پاسگاه انتظامی دامشهر ،محل
نگهداری تخم مرغهای فاســد در ســولهای
خارج از شــهر شناسایی شد.به گزارش رکنا،
وی گفت :مأموران در ادامه با هماهنگی مقام
قضائی اســتان به محل موصوف اعزام و در
بازرسی صورت گرفته  3تن تخم مرغ تاریخ
گذشــته را کشــف کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان قم با بیان اینکه  ۲تن از صاحبان
انبار به مرجع قضائی اســتان معرفی شدند
از همشهریان خواســت ،گزارشات خود را از
طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
به پلیس استان اعالم کنند.

> انگیزه عامل قتل عام اهواز چه بود؟

پسرعموی فائز کربالوی در گفتگو با رکنا در مورد علت این اقدام
فائز اینطور توضیح داد«:همســر اول فائز دختر دایی او بود که از
او شــش فرزند دارد .آنها از ســالها قبل با هم اختالف ودرگیری
داشتند .حتی یک بار از هم جدا شدند اما دوباره فائز به خواستگاری
او رفت و با هم عقد کردند که باز هم به مشکل برخوردند .همسر

اختالفاتخانوادگیبهقتلدامادانجامید

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان
کرمانشــاه از قتــل جوانی به دســت برادر
همسرش در شهر کرمانشاه در پی اختالفات
خانوادگی خبر داد.به گــزارش پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت:
به دنبال یک مورد تیراندازی منجر به فوت در
شهرک پردیس کرمانشاه ،رسیدگی به موضوع
در دســتور کار قرار گرفت .وی افزود :ماموران
کالنتری با حضور در محل به بررسی صحنه
حادثه پرداخته و مشخص شد مقتول با اصابت
چند گلوله به قتل رسیده است .معاون اجتماعی
پلیس کرمانشاه تصریح کرد :تحقیقات تکمیلی
پلیس نشان میداد که این حادثه در نزدیکی
محل سکونت پدر همسر مقتول رخ داده و این
فرد از چندی قبل با همسرش دچار اختالف
شــده اســت .ســرهنگ آمویی ادامــه داد:
با به دست آمدن این اطالعات ،ماموران خانواده
همسر مقتول را تحت بازجویی قرار دادند که
عنوان کردند این تیراندازی توسط پسر خانواده
صورت گرفته و سپس متواری شده است .وی
یادآور شد :با شناسایی متهم به قتل ،کارهای
اطالعاتــی کارآگاهان پلیــس آگاهی برای
دستگیری وی ادامه دارد.

فائز از او شکایت کرده بود و او را به زندان انداخت .دقیق نمیدانم
که موضوع شکایتش مهریه بود یا نه اما میدانم پای مسائل مالی
وسط بود .میگفت همسرم مالم را برده است.بعد که از زندان آزاد
شــد گرفتار اعتیاد شد .شاید این اواخر در ترک بود اما قبال مواد
مخدر مصرف میکرد».او در ادامه گفت« :فائز با خانواده همســر
اولش اختالف شدید داشت.اما وقتی ازدواج مجدد کرد با خانواده
همسر جدیدش هم مشکل پیدا کرد که این بار هم اختالفشان بر
سر مســائل مالی بود.همسردومش فامیل نبود و از طائفه دیگری
بود .او از فائز یک پسر  9ساله داشت که در جریان این حادثه ،فائز
او را هم به قتل رساند».
> مرد اهوازی به برادرانش گفته بود آدم میکشم!

فائــز راننده کامیــون بود و مکانیکــی میکرد.اما
مشکالت مالیاش با همسرانش باعث شد دست از این
کارها بکشــد و سوپر مارکت باز کرده بود.او با مادر و
یک برادرش زندگی میکرد چون خانه نداشت .بارها به
برادرانش گفته بود از اینکه همسرانش مالش را بردهاند
عصبانی است و میخواهد آنها را بکشد.حتی روز حادثه
هم به آنها پیامک زده بود و گفته بود میخواهد خانواده
داییاش رابکشد.اما کسی فکرش را نمیکرد که او این
حرفهاعملیکند

خرید ساعتهای لوکس با رسیدهای جعلی

رئیس پلیس فتا از دســتگیری کالهبرداری
که با اســتفاده از اپلیکیشــن رسیدســاز ،از
فروشندگان ســاعتهای لوکس کالهبرداری
میکرد ،خبر داد.به گزارش میزان ،ســرهنگ
داود معظمی گودرزی گفت :یکی از شهروندان
به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و اظهارکرد،
ساعت خود را با قیمت  ۴۰۰میلیون ریال در
سایتهای اینترنتی آگهی
کــردم و پــس از دقایقی
فردی خــوش صحبت با
بنده تماس گرفت و پس از
توافق ابتدایی و اخذ آدرس
بــه درب منزل ما مراجعه
کــرد و پس از مشــاهده
ساعت ،شماره کارت بانکیام را گرفت و با اعالم
مشــخصات بنده و نشان دادن رسید پرداخت
مبلغ  ۴۰۰میلیــون ریال در تلفن همراهش،
ساعت را به همراه فاکتور خرید به وی تحویل
دادم ،ولی بعد از بررسی حساب بانکیام متوجه
شدم که مبلغی به حساب واریز نشده و در دام
کالهبردار قرار گرفتم .وی عنوان کرد :در حین

چک جعلی ۷میلیارد ی در بانک لو رفت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشــاه گفت :شخصی که با در دست
داشــتن یک چک جعلی به مبلغ  ۷۰میلیارد ریال قصد وصول آن را
داشت با تیزهوشــی کارمند بانک لو رفت .سرهنگ علیرضا دلیری به
ایرنا گفت :به دنبال تماس تلفنی یکی از شعب بانکی مبنی بر مراجعه
شخصی به شعبه همراه با یک چک جعلی ،تیمی از ماموران به سرعت
در محل حاضر شــدند .وی ادامه داد :ماموران پاســگاه چاالبه پس از
حضور در بانک متوجه شــدند شــخصی با در دست داشتن یک فقره
چــک به مبلغ  ۷۰میلیارد ریال قصد وصول آن را داشــته اما یکی از
کارمندان متوجه جعلی بودن چک مذکور میشــود .سرهنگ دلیری
خاطرنشان کرد :رئیس بانک مربوطه نیز پس از اطمینان از جعلی بودن
چک با پلیس تماس میگیرد که در این حین فرد جاعل پس از اینکه
متوجه لو رفتن ماجرا میشــود در فرصت مناسب و پیش از رسیدن
ماموران متواری میشود .رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه یادآور شد:
با شناسایی فرد جاعل تالش پلیس برای دستگیری وی ادامه دارد .وی
در ادامه از دستگیری یک ســارق حرفهای با تالش ماموران انتظامی
شهرستان کرمانشــاه که مرتکب هشت فقره سرقت از اماکن خالی از
سکنه شده بود خبر داد .سرهنگ دلیری یادآوری کرد :این فرد توسط
ماموران کالنتری  ۱۷بعثت دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده روانه
مراجع قضائی شد.
مفقودی

شناســنامه مالکیــت خودروســواری پژو 206مــدل 1383:به شــماره
شاســی 83636835:شــماره موتور FSM84742189 :به شماره پاک:
 11ایران  768د  37مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی

برگ ســبز خودرو اپتیما مشکی شماره پاک 44 :ایران  886ل  72شماره
موتور G6EAAA463521 :شماره شاســیKNAGH414BA5431170 :
متعلق به بهزاد خانجانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

مدارک ماشــین ،برگ ســبز گلف  71به رنگ ســرمهاي به شماره پاک:
 78ایران  335و  19مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش  16یزد -سانیج و توابع

 114فرعی از  – 59اصلی -آقای علیاکبر نیکخو نسبت به ششدانگ زمین
مشجر به پاک ثبتی برابر به مساحت  350/30متر مربع به موجب رای شماره
 139960321006003185مورخ  1399/11/26واقع در ســانیج تفت خریداری
عادی معالواسطه از آقای عباس سالکنیا و خانم ربابه دهقانی مالکین رسمی
لذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 1400/02/02
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

تحقیقات پلیسی ،پروندههای مشابه دیگری به
پلیس فتا ارجاع که مال باختگان در اظهارات
خود بیان داشــتند ،ساعتهای لوکس خود را
برای فروش آگهی و با مشــاهده رسید بانکی
در تلفن همراه کالهبردار ،ساعتهای لوکس
خود را به وی تحویــل داده اند .رئیس پلیس
فتا با بیان این که در تحقیقات پلیسی هویت
واقعی متهم شناسایی
شــد ،تصریــح کرد:
پــس از شناســایی
مخفیــگاه متهــم
تیمــی از ماموران با
هماهنگیهای قضائی
به مخفیگاه وی اعزام
و موفق شــدند در یک عملیات منسجم وی را
در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس فتا انتقال
دهند.این مقام ســایبری گفت :کارشناســان
ارزش ریالــی امــوال کالهبرداری شــده را ۲
میلیارد ریــال اعالم کردنــد و متهم پس از
تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قضائی به
دادسرا معرفی شد.

بازداشتسارقطالهایزنان

ســارق طالهای زنان ایالم در هلیالن بازداشت شد .فرمانده انتظامی استان
از دستگیری سارق طالجات در شهرستان هلیالن به ارزش پانزده میلیارد و
دویست میلیون ریال خبر داد .به گزارش رکنا ،سردار دالور القاصی مهراظهار
داشت :به دنبال به سرقت رفتن چندین قطعه طال از یک منزل مسکونی در یکی
از محالت شهرستان هلیالن ،بررسی موضوع با هدف کشف سرقت در دستور کار
ماموران انتظامی شهرســتان قرار گرفت .وی افــزود :کارآگاهان با حضور در
محل وقوع سرقت و با بررســیهای تخصصی ،ردپای یک سارق حرفهای را
در رابطه با ســرقت به وقوع پیوسته شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او
را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان ایالم با بیان اینکه در بازرسیهای
اولیه از منزل متهم  ۲قبضه ســالح شــکاری ومقدار یک کیلو و  ۲۰۰گرم
طالجات کشف شد ،خاطرنشان کرد :سارق در بازجوییهای تخصصی به جرم
ارتکابی اعتراف و با تشکیل پرونده ،جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی
معرفی شد.سردار القاصی مهر با اشاره به اینکه ارزش ریالی طالهای مکشوفه
توســط کارشناسان پانزده میلیارد و دویست میلیون ریال برآورد شده است،
گفت :پلیس در راستای حفظ اموال شهروندان با سارقان هیچگونه مماشاتی
نخواهد داشت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  15یزد -علیآباد و توابع

 7فرعی از  -9اصلی -خانم فضه مورکی علیآباد نســبت به سه دانگ مشاع
از ششدانگ خانه به پاک ثبتی برابر به مســاحت کل  242/40متر مربع به
موجب رای شماره  139960321006002777مورخ  1399/10/20واقع در مزرعه
کوهی علیآباد تفت خریداری عادی معالواســطه از صادق موروکی علیآباد
مالک رسمی
لذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 1400/02/02
امیرحسینجعفریندوشن

م.الف 16

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  6یزد -تفت و توابع

 -2241اصلی -آقای گشتاســب اســتوار تفتی نســبت به ششدانگ خانه
بــه پاک ثبتی برابــر به مســاحت  257متر مربع به موجب رای شــماره
 139960321006003318مــورخ  1399/12/06واقع در تفت در ازای مالکیت
خریداری عادی معالواسطه از آقای وفادار درستی مالک رسمی
لذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه 1400/01/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 1400/02/02
امیرحسینجعفریندوشن

امیرحسینجعفریندوشن

م.الف 11

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

م.الف 18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

پسرعموی قاتل در آخر گفت« :فائز راننده کامیون بود و مکانیکی
میکرد.اما مشکالت مالیاش با همسرانش باعث شد دست از این
کارها بکشــد و سوپر مارکت باز کرده بود.او با مادر و یک برادرش
زندگی میکرد چون خانه نداشــت .بارها به برادرانش گفته بود از
اینکه همســرانش مالش را بردهاند عصبانی است و میخواهد آنها
را بکشــد.حتی روز حادثه هم به آنها پیامک زده بود و گفته بود
میخواهد خانواده داییاش رابکشد.اما کسی فکرش را نمیکرد که
او این حرفها را عملی کند ».مهدی کربالوی در آخر گفت«:همین
چند روز قبل فائز به همراه پســر  9ســالهاش که به قتل رسانده
است،برای عید دیدنی به خانه ما آمد.فرزندش با بچههای من بازی
کرد و خوش بودند.باورم نمیشود که حاال آن بچه مرده است».

زنی که از خرافات دیگران پول پارو میکرد

زن رمال و دعانویس اینترنتی در شیراز راهی
زندان شــد .رئیس پلیس فتای استان گفت:
خانمی که در شبکه اجتماعی واتساپ اقدام به
کالهبرداری  8۰۰میلیون ریالی از طریق رمالی
کرده بود در شــیراز شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،ســرهنگ حشمت سلیمانی
بیــان کــرد :در پــی
شــکایت زن شیرازی
مبنی بــر کالهبرداری
 ۵۰میلیــون ریالی با
ترفند فالگیری و رمالی
در شــبکه اجتماعــی
واتساپ ،بررسی موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار
گرفــت .وی ادامه داد :پــس از اخذ اظهارات
شاکی معلوم شــد وی در یک گروه واتساپی
عضو بوده که مدیر گروه خود را فالگیر معرفی
میکند و شخص فالگیر با دادن وعدههای پوچ،
شاکی را فریب داده و از وی مبلغ  ۵۰میلیون
ریال کالهبرداری کرده است.رئیس پلیس فتا
استان ،عنوان داشت :کارشناسان پلیس فتا با

اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم که
خانمی  39ســاله بود را شناسایی و وی را در
شیراز دســتگیر کنند .سرهنگ سلیمانی با
بیان اینکه متهــم در بازجویی اولیه اقرار کرد
که پس از جلب اعتماد مخاطبین و سوء استفاده
از ســادگی قربانیــان و دادن امیــد واهی و
وعدههای دروغین ،مبلغ
 8۰۰میلیــون ریــال از
6نفرشهروندکالهبرداری
کرده اســت ،گفت :وی
پس از سیر مراحل قانونی
روانه زندان شد.این مقام
انتظامی تاکید کرد :افراد
ســودجو غالباً مسائل خرافاتی را به شکلهای
مختلف در شبکههای اجتماعی رواج میدهند
و تمام این شــیادان از ســادگی و زودباوری
طعمههای خود نهایــت بهره را میبرند ،لذا از
شــهروندان و کاربران انتظار داریم به تبلیغات
اغواکننده و دروغین در فضای مجازی اعتماد
نکنند و به هیچ وجه اطالعات شخصی خود را
در اختیار دیگران قرار ندهند.
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کوتاه از حوادث
بازداشت شاخ اینستاگرامی زنجان

شاخ اینستاگرامی زنجان دستگیر شد .رئیس
پلیس فتای استان زنجان از شناسایی عامل
ترویج خشونت که خود را شاخ اینستاگرامی
معرفی میکرد خبر داد و گفت :ایجاد رعب و
وحشــت بین افراد براساس قانون در فضای
مجازی امری مجرمانه اســت و با مخالن و
ناامنکنندگان این فضا برخورد میشــود .به
گزارش رکنا ،ســرهنگ محمدعلی آدینهلو
گفت :طی رصد و پایش مستمر انجام شده،
صفحه اینســتاگرامی فعال در زمینه ترویج
خشــونت از طریق انتشــار فیلــم و تصاویر
مجرمانه احصاء و شناسایی گردانندگان آن به
صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس
فتا قرار گرفت .وی ادامه داد :با بررســیهای
فنی و پلیسی ،متهم به هویت معلوم در استان
زنجان مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی
مراجع قضائــی و همکاری پلیس اطالعات و
امنیت عمومی دستگیر و جهت سیر مراحل
قانونی تحویل مقام محترم قضائی شد.
 34کیلوحشیشالبهالیآجرهایسفالی

فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف 3۴
کیلوگرم حشــیش در عملیات توقیف یک
دستگاه خودروی کامیون بنز با بار آجر سفالی
خبر داد .سردار حسن مفخمی شهرستانی در
گفتگو با پایگاه خبری پلیس در بیان جزئیات
این خبر بیان داشــت :ماموران پلیس مبارزه
با مــواد مخدر دلیجــان در یک همکاری
اطالعاتی ،از جابه جایی مواد مخدر در پوشش
حمل آجر سفالی توسط یک دستگاه خودروی
کامیــون بنــز از محورهــای مواصالتی این
شهرستان مطلع شدند.وی اظهار داشت :در
تمهیدات اجرایی پلیس ،این خودرو شناسایی
و متوقف و در بازرسی از آن  3۴کیلو و ۴۰۰
گرم حشــیش و  39۰گرم تریاک که در بین
آجرهای سفالی جاساز شده بود ،کشف شد.
کشف سالح جنگی غیر مجاز

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ از دســتگیری متهمی کــه در فضای
مجازی فروش ســالح جنگی تبلیغ میکرد،
خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ
علی محمدی اظهار کرد :در رصدهای فضای
مجازی مأمــوران پایــگاه دوم پلیس امنیت
عمومی به دســت آوردند که مدیر کانالی در
شبکههای اجتماعی به تبلیغ فروش سالح و
مهمات جنگی غیرمجاز میپردازد .وی عنوان
کرد :هویت و مخفیگاه متهم شناسایی و در
بررسیهای بیشتر از آن مکان یک قبضه سالح
جنگی به همراه  3۲فشنگ کشف شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

وزارت صمت دست به دامن مرغ خارجی شد

وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مصوبه واردات  ۵۰هزار تن گوشت
مرغ را به گمرک ابالغ کرد .به گزارش ایسنا ،سعید عباسپور پانزدهم
فروردین ماه طی نامهای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه،
گمرک ج .ا .ایران و سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت  ۳۱استان
و جنوب استان کرمان ،مصوبه شماره  .۱۵۵۲۵۲ت ۵۸۵۹۷ه مورخ
 ۲۶اســفندماه سال گذشــته هیئت وزیران در خصوص واردات تا
ســقف  ۵۰هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰
تومانی) توسط شرکت پشــتیبانی امور دام وزارت جهادکشاورزی

را جهــت اطالع ،اقــدام و ابالغ به گمــرکات اجرایی
ارسال کرد.
این درحالی اســت که وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اسفند ماه سال  ۱۳۹۹از صدور مجوز واردات  ۵۰هزار
تن مرغ بــرای تأمین مرغ در ماه مبارک رمضان خبر
داده بود.
بر اســاس آمارهای گمرک ایران ،واردات مرغ در  ۱۱ماهه سال قبل
 ۱۱۲.۸تن معادل  ۲۰۳.۴هزار دالر بود که به عنوان ذخایر استراتژیک

اقتصادی
به کشور وارد شد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸
بیــش از  ۹۰درصد کاهش داشــت ،علت این کاهش
چشمگیر نیز این بود که مسئوالن معتقدند تولید داخل
پاسخگوی نیاز بوده و نیازی به واردات نیست.
با وجود اینکه ســتاد تنظیم بازار اوایل آبان ماه سال
گذشته صادرات مرغ را ممنوع کرده بود ،این مصوبه را  ۲۰اسفند به
گمرک ابالغ نکرده و بنابراین احتماال گمرک به عنوان مجری این
مصوبه را اجرا نکرده است.

روایت متفاوت همتی و دژپسند از چاپ پول برای جبران کسری بودجه

بازی با کلمات برای فرار از یک اشتباه

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :در نظام مالی امروز جهان استقالل بانک
مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم ،بانک مرکزی میتواند
نظم مطلوبی را در نظام پولی کشــور ایجاد کند و کارآمدی سیســتم
اقتصادی کشــور را افزایش دهد .در واقع به زعم کارشناسان استقالل
بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در
نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت
رها میکند و در نتیجه ،دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که
تشخیص میدهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور
تامین کسری بودجه روی آورد .در چنین نظامی ،بانک مرکزی مسئول
حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی میشــود؛ در
حالی که انتظار میرود تعییــن ارزش خارجی پول ،یعنی نرخ برابری
آن در مقابل ارزهای خارجی ،به عوامل بازار واگذار شــود .از سوی دیگر
با توجه به اینکه عامل اصلی تورم ،فشــار تقاضا و نقدینگی است ،این
استقالل باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در
جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده
بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
در این میان بررسی تاریخ اقتصادی نشان میدهد تا قبل از ایجاد نهادی
به نام بانک مرکزی ،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند .دولتها
با اســتفاده از امتیاز نشــر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود
نقدینگی در خزانه روبرو میشدند با افزایش شدید حجم پول در گردش،
به تورم دامن میزدند .اتفاقی که تناقض اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
و وزیر اقتصاد یک دولت آن هم دولت موسوم به دولت تدبیر و امید نشان
میدهد این ایراد فاحش مدیریتی همچنان بر بانک مرکزی کشورمان
حکمفرماست و با وجود آنکه همتی مورد وثوقترین گزینه مدیریت این
بانک شناخته شده است اما وزیر اقتصاد همان دولت به تشخیص خود
یا دیگر وزیران ،بانک مرکزی را در تنگناهای مداخلهآمیز قرار داده است.
در واقع درحالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از اســتقراض
دولت از این بانک و چاپ پول در  ۲ســال گذشــته خبر داده بود ،وزیر
اقتصاد دولت روحانی میگوید که دولت یک ریال هم از سیستم بانکی
قرض نگرفته است و اظهارات وی این پرسش را ایجاد میکند که دریافت
پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست
ایران میرســد و ریال به دولت داده شده است ،اگر استقراض از بانک
مرکزی نیست ،پس چیست!؟
کما اینکه چند روز پیش بر اســاس خبری که ایســنا هم مخابره کرد
صحبتهــای جنجالی رئیس کل بانک مرکزی درباره چاپ پول در دو
سال گذشته دوباره خبرساز شــد و گفتههای او حاکی از آن است که
در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹خورشیدی بخشــی از بودجه دولت از
تســعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع
این صندوق در خارج مسدود است ،این اقدام به معنی چاپ پول است و
حداقل در کوتاه مدت به افزایش تورم منجر خواهد شد! و در واقع همین
اتفاق در کنار سایر عوامل به تشدید تورم و حتی دور شدن بانک مرکزی
از هدف تعیین شده  ۲۲درصدیاش انجامیده است.
این در حالی اســت که وزیر اقتصاد بارها استقراض از بانک مرکزی را
تکذیب کرده و سال گذشته در سخنانی گفته بود که دولت هیچگاه به
دنبال پولی شدن کسری ناشی ازعدم تحقق منابع نبوده است.
عالوه براین ،دو روز پیش دژپسند در پاسخ به اظهارات اخیر همتی نیز
اعالم کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک
مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از
اجزای بودجه ،ارز را خریداری کرده و در مقابل ،پول تزریق کرده است.
وی در عین حال گفته بود :اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل
کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم ،همان مقدار ارز قابل معامله
و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده میشود و متناسب با آن هم ریال
جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست!
همچنین ،وزارت اقتصاد اعالم کرده بود که با انتشار اوراق در سال گذشته
مانع از خلق  ۱۷۰هزار میلیارد تومان پول و افزایش پایه پولی شده است!

> اظهارات رئیــس کل بانک مرکزی درباره
چاپ پول در دو ســال گذشــته حاکی از آن
است که در سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بخشی از
بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه
ملی تامین شــده و در شرایطی که منابع این
صندوق در خارج مسدود است ،این اقدام به
معنی چاپ پول است و حداقل در کوتاه مدت
به افزایش تورم منجر خواهد شد!
> اظهارات دژپسند در حالی تعجب برانگیز
اســت که کارشناســان اقتصادی معتقدند
دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی
که معلوم نیســت چه زمانی به دست ایران
میرسد و دالری به حســاب بانک مرکزی
ریخته نشــده و ریال به دولت داده شــده
است ،اگر استقراض از بانک مرکزی نیست،
پس چیست؟
اظهارات دژپسند در حالی تعجب برانگیز است که کارشناسان اقتصادی
معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست
چه زمانی به دست ایران میرسد و دالری به حساب بانک مرکزی ریخته
نشــده و ریال به دولت داده شده است ،اگر استقراض از بانک مرکزی
نیست ،پس چیست؟ از سوی دیگر ،اگر نرخ تسعیر ارز هم افزایش یابد،
دولت در زمان تسویه هم باید مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه
کند که این موضوع هم تبعات خودش را دارد.
ذکر این نکته ضروری اســت که اگر ارزهای ذکر شده در دسترس بود،
بانک مرکزی با فروش آنها نه تنها موجب افزایش پایه پولی نمیشد،
بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد کاسته میشد که حال به وضوح میتوان
علت تشــدید تورم و نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی
کاهش پیدا کرده بود ،را درک کرد.
برای ســال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشــت  ۱۸درصد سهم ارزی
صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد و گرچه
مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت
موافقــت نکردند و این درصد محدودتر شــد ،اما در هر حال همچنان
برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتماال در ادامه بار
دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد؛ بهگونهای که رئیس کل
بانک مرکزی اعالم کرد :اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرههای متعدد
آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی
است که نتیجه آن میتواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.
مرتضی علیاری ،کارشناس نظام بانکی در خصوص این دست مداخالت
که حال با تغییر عناوین و بازی با کلمات به کل دیگر رخ داده است ،به
خبرنگار «آفتاب یزد» میگوید :اقتصاد دولتی در هر کشوری ،مانع اصلی
در برابر استقالل بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه موضوع اســتقالل بانکهای مرکزی در دنیا ،همواره

از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .میافزاید :استقالل بانک مرکزی
در هر کشوری ،منجر به سهولت کنترل تورم توسط سیاستگذار پولی
میشــود .اما در باب موانع پیش روی استقالل بانکمرکزی در ایران،
متاسفانه اصلیترین مانع در مسیر استقالل بانک مرکزی ،دولتی بودن
اقتصاد ایران است .اقتصادی که همواره با فشار بر منابع بانک مرکزی،
تبعات منفی بر جریان نقدینگی و ثبات اقتصادی داشته است.
این کارشــناس نظام بانکی با بیان این که هرچند بانک مرکزی تمام
تالش خود را برای کنترل تورم و نقدینگی داشــته و دارد ،اما مقاومت
در برابر ساختار و فشــارهای دولتی بر نظام بانکی کشور ،کاری است
دشوار اظهار میدارد :کشورهای توسعه یافته به استقالل مناسبی برای
بانکهای مرکزی خودشــان رسیدهاند و توانستهاند حجم نقدینگی را
بدون مالحظه دولتها ،کنترل کنند .این بانکها ،بر اســاس شرایط و
استانداردهای اقتصادی توانستهاند حجم نقدینگی را کنترل کنند و اجازه
ندهند دولت ریسک زیادی داشته باشد یا اسکناس بدون پشتوانه چاپ
کند یا استقراض از بانک مرکزی داشته باشد .آنها ،شرکتهای دولتی را
محدود کردند که نتوانند با استقراض از بانک مرکزی ،پایه پولی را افزایش
بدهند .تعهدات دولت بابت انتشار اوراق قرضه ،اوراق خزانه و اوراق بدهی
را مدیریت کردند که به موقع وصول شــود .در حقیقت توانستند یک
نظمی را در ساختار بودجه دولت ایجاد بکنند تا منابع و مصارفشان با
یکدیگر همخوانی داشته باشند.
علیاری با بیان اینکه بانکهای مرکزی در جهان دو مســئولیت بزرگ
دارند؛ یکی سیاستگذاری پولی و ارزی است ،یکی هم نظارت بر فعالیت
بانکها ،خاطرنشــان میکند :در کشورهای در حال توسعه ،صحبت از
اســتقالل بانک مرکزی ،زیاد شنیده میشود؛ اما در عمل چون اقتصاد
در این کشــورها دولتی است و بیشتر اعضای شــورای پول و اعتبار و
سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه ،دولتی هستند ،در نهایت
بانک مرکزی این کشورها ،به کارگزار دولت تبدیل میشود .به بیان دیگر
بانک مرکزی صندوق دولت محسوب میشود!
وی با بیان اینکه هم اکنون در شــورای پول و اعتبار ،بیشتر اعضای آن
نماینده دولت هستند اظهار میدارد :به بیان دیگر ،اقتصاد دولتی در هر
کشــوری ،مانع اصلی در برابر استقالل بانک مرکزی است .در حقیقت
وقتی اقتصاد کشور خصوصی باشــد ،موضوع برعکس میشود .وقتی
ساختار اقتصادی درست باشد ،رفتار بنگاه و بانکها کامال درست میشود
و بانک مرکزی هم به راحتی میتواند نظارت کند .در دنیا معموال ،همه
بانکهای مرکزی که دولتی هستند ،خوب عمل نمیکنند به جز ژاپن
که بانک مرکزی دولتی آن خــوب کار میکند؛ زیرا اقتصاد آن بخش
خصوصی اســت .در آمریکا که بانک مرکــزی از نمایندگان بانکهای
خصوصی تشــکیل شده اســت ،یعنی در واقع اعضای بانک مرکزی از
بانکهای خصوصی هستند ولی رئیس آن را دولت انتخاب میکند.
علیاری با استناد به همین اختالف مواضع و دیدگاههای همتی و دژپسند
میگوید :مسئله اینجانب در این گفتگو تاکید به این مورد خاص نیست،
چــرا که تا وقتی اراده جدی در این خصوص از ســوی متولیان اصلی
دولت یعنی رئیس جمهوری و سایر ارکان تصمیم گیر حاکم نباشد بانک
مرکزی ماشین امضای مطالبات دولت خواهد بود.
وی با بین اینکه متاسفانه اقتصاد ما بهدلیل ساختاری که دارد ،همواره
با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط بهدلیل
دولتی بودن اقتصاد ،اســتقالل بانک مرکــزی کارآیی مطلوبی ندارد و
به همین دلیــل اختالف رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت
روحانی نیز موضوع تازهای نیست اظهار میدارد :به عبارت دیگر در این
شرایط و ساختار اقتصادی ،بانک مرکزی نمیتواند بگوید من مستقل
هستم و اجازه نمیدهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و
پول بدون پشتوانه منتشر نمیکنم و همچنین بدهیها و اوراق قبلیتان
را هم که منتشــر کردهاید باید برگردانیــد .اصال چنین چیزی در این
ساختار اقتصادی ایران ،با روند و خصوصیت کنونی مسئوالن نظام مالی
ما امکانپذیر نیست.

مقایسه هزینه زندگی در تهران با سایر شهرهای جهان

هزینه خرید مســکن در تهران از دوبــی ارزانتر و حدود قیمت
مســکن در ســنت پترزبورگ روســیه اســت .به گزارش ایسنا،
مقایســه هزینههای زندگی و متوسط حقوق دریافتی در بسیاری
از شــهرهای جهان نشــان میدهد که بین ایــن دو متغیر توازن
کافی برقرار نیســت .دادههای این گزارش با اســتناد به دادههای
به روزرســانی شده پایگاه خبری کاست آف لیو که تا تاریخ آوریل
 ۲۰۲۱به روزرسانی شده ،تهیه شده است .در این گزارش ،متوسط
هزینههای زندگی شــامل هزینههای اجاره ماهانه مسکن (هزینه
اجاره و سود پیش پرداخت) ،هزینه آب ،برق ،گاز ،اینترنت ،تلفن،
اقالم غذایی (یک لیتر شــیر ۵۰۰ ،گرم نــان ۱۲ ،عدد تخم مرغ،
یک کیلوگــرم پنیر ،یک کیلوگرم ســیب ،یــک کیلوگرم مرغ،
یک کیلوگرم پرتقال ،یک کیلوگرم ســیب زمینــی ،برنج ،موز و
گوجهفرنگی و یک کیلوگرم گوشت قرمز) ،هزینه سوخت ،هزینه
حمل و نقل ،هزینه پوشاک و هزینههای نگهداری از کودک و هم
چنین هزینههای تفریح و سرگرمی است.
> شهرهای گرانتر از تهران

 -۱سیدنی -استرالیا
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۳۳۲۲ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۴۱۵۱ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۲۴۳۳دالر
متوســط قیمت هــر متر مربع خانــه در مرکز شــهر ۱۱ :هزار و
۸۳.۳۴دالر
 -۲ونکوور -کانادا
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۲۶۲۹ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۸۲۱ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۲۰۴۳دالر
متوســط قیمت هــر متر مربع خانــه در مرکز شــهر ۱۰ :هزار و
۳۹۰.۵۷دالر
 -۳تورنتو -کاناد
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۳۰۳۳ :دالر

متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۹۸۴ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۲۳۴۳دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۸۴۷۹.۰۱ :دالر
 -۴شانگهای -چین
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۱۸۷۸ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۱۳۷۹ :دال
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۱۵۰۳دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۷۵۹.۲۹ :دالر
 -۵پاریس -فرانسه
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۲۵۲۹ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۷۹۵ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۱۷۹۲دالر
متوســط قیمت هــر متر مربع خانــه در مرکز شــهر ۱۳ :هزار و
۴۱۱.۳۷دالر
 -۶فرانکفورت -آلمان
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۲۳۳۵ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۳۱۰۰ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۱۵۵۵دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۸۱۶۴.۴ :دالر
 -۷دوبی -امارات
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۲۷۹۸ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۷۹۷ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۲۰۱۸دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۳۵۱۳.۳۸ :دالر
 -۸لندن -انگلیس

متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۳۹۹۴ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۳۲۷۲ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۳۰۵۵دالر
متوســط قیمت هــر متر مربع خانــه در مرکز شــهر ۱۷ :هزار و
۸۷۸دالر
 -۹نیویورک -آمریکا
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۴۹۲۱ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۴۹۸۳ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوســط هزینه اجاره آپارتمانهای
یک و ســه خوابه در مرکز شهر و یک و ســه خوابه اطراف شهر):
۴۰۷۲دالر
متوســط قیمت هــر متر مربع خانــه در مرکز شــهر ۱۵ :هزار و
۵۲۶.۳۶دالر

> شهرهای ارزانتر از تهران

 -۱ایروان -ارمنستان
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۶۷۸ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۹۲ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوسط هزینه اجاره آپارتمانهای یک
و سه خوابه در مرکز شهر و یک و سه خوابه اطراف شهر) ۴۴۳ :دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۱۳۸۷.۹۹ :دالر
 -۲باکو -جمهوری آذربایجان
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۶۸۶ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۹۹ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوسط هزینه اجاره آپارتمانهای یک
و سه خوابه در مرکز شهر و یک و سه خوابه اطراف شهر) ۴۵۳ :دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۱۵۴۲.۶۸ :دالر
 -۳تفلیس -گرجستان
متوسط هزینههای زندگی در هر ماه ۵۵۴ :دالر
متوسط حقوق دریافتی برای هر نفر ۲۳۴ :دالر
متوسط هزینه اجاره مسکن (متوسط هزینه اجاره آپارتمانهای یک
و سه خوابه در مرکز شهر و یک و سه خوابه اطراف شهر) ۳۵۸ :دالر
متوسط قیمت هر متر مربع خانه در مرکز شهر ۸۵۸.۲۶ :دالر
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کاهش چشمگیر خرید نفت هندیها از عربستان

پاالیشگاههای دولتی هند در ماه مه  3۶درصد نفت کمتر از حد معمول از عربستان خریداری
خواهند کرد .به گزارش ایسنا ،دهلی نو کاهش تولید سعودیها و سایر تولیدکنندگان را عامل
افزایش قیمتها و آسیب دیدن روند احیای اقتصادی از پاندمی ویروس کرونا میداند .سه منبع آگاه
به رویترز گفتند :پاالیشگاههای دولتی هند برای خرید  9.5میلیون بشکه نفت سعودی در ماه می
سفارش دادهاند در حالی که ماه پیش از آن برای خرید  10.8میلیون بشکه برنامهریزی کرده بودند.

دولت

وزیر اقتصاد در نخستین جلسه مشترک
با مدیران عامل بانکها در سال :1400

بانکهادرزمینهپشتیبانی
و مانعزدایی از تولید
با تمامقوا وارد عمل شوند

آفتاب یزد :وزیر امــور اقتصادی و دارایی با
اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر امر تولید
برای سومین سال پیاپی در تعیین شعار سال،
اظهار داشــت :بانکها در زمینه پشتیبانی و
مانعزدایــی از تولید با تمام قوا و جدیت وارد
عمل شوند.
به گزارش شــادا ،فرهاد دژپسند تاکید کرد:
نظام بانکی کشــور در ســال جدید باید در
کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیالت
مستقیم به واحدهای تولیدی ،تمرکز خود را
بر حوزه مغفول مانده طرف «تقاضا» گذاشته
و از طریق اعطای تســهیالت به مردم جهت
خرید کاالی ایرانی ،نسبت به ساماندهی این
حوزه اقدام کنند.
وزیر اقتصاد با بیان ایــن مطلب ،اعمال این
سیاست را بهترین نوع حمایت از تولید عنوان
کرد و افزود :بانکها در این ارتباط میتوانند
قراردادهایــی را بــا بنگاههــای تولیدی یا
سازمانهای اجرایی منعقد کنند و با این کار
منابعی تزریق میشود که برگشتپذیر بوده
و ریســک کمتری دارد و اهداف موردنظر را
نیز پوشش میدهد چه بسا که اگر بنگاههای
تولیدی ما تقاضایهای مکفی داشته باشند
اینقدر سریع دچار چالش نمیشوند.
وی به مسئله ســرمایه در گردش بنگاههای
تولیدی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت:
بانکها به عنوان امین ســپرده گذاران باید
در تخصیص منابــع بگونهای عمل کنند که
منتهی به افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیت
تولید شود.
دژپســند افــزود :اگــر بانکهــا در ارزیابی
تقاضاهای دریافت تسهیالت مبتنی بر توجیه
فنی و اقتصادی بــه صورت دقیق و حرفهای
عمل کنند ،میتوانند نظام بنگاه داری کشور
را نیز اصالح کنند.
وی با اشاره به اینکه عمده طرحها و پروژههای
بزرگ کشور معموأل با مشارکت بانکها اجرا
شده است گفت :معتقدیم ،خدمات بیبدیل
نظــام بانکی در حمایت از رشــد و توســعه
اقتصادی کشــور آنطور که باید مورد توجه و
تقدیر قرار نگرفته است.
دژپســند با بیــان اینکه «با وجــود برخی
هجمههــا ،نظام بانکی همچون همیشــه در
خدمت اقتصاد کشور اســت» گفت :فعاالن
اقتصادی بخصوص در مــراودات بینالمللی
وابســته به نظام بانکی هستند و بانکها در
بسیاری از زمینهها بصورت بنیانی و بنیادی
نقش داشته و عامل تحول هستند.
وی یادآور شد :به منظور تقویت حمایت نظام
بانکی از بخشهای تولیدی ،الزم است بانکها
نیز پشتیبانی شده و موانع کسب و کار آنها
نیز مرتفع شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نباید میان بانکها
و بازار سرمایه احســاس رقابت وجود داشته
باشد ،خواستار ارائه مدلی ترکیبی ،تعاملی و
تکاملی توسط بانکها و بازار سرمایه به نحوی
شد که ضمن تسهیل و تسریع در تامین مالی
بنگاه ها ،بخشــی از تامین مالی بلندمدت و
کالن به بازار سرمایه منتقل شود.
دژپســند در ادامه به واحدهای تملیک شده
تولیدی توســط بانکها اشــاره کرد و گفت:
بانکهــا هیچ تمایلی بــه تملیک واحدهای
تولیدی ندارند مگر اینکه پس از مساعدتهای
مکرر ،در ایفای تعهدات خود به سپرده گذاران،
به اجبار واحد تولیدی را تملیک میکنند و بر
اساس بررسیهای صورت پذیرفته ،عمده این
واحدها قبل از تملیک تعطیل بوده اند.
وی افــزود :بانکهــا بایــد بــرای رهایی از
هجمههای غیرمنصفانه مرتبط با این مسئله
و در راستای تحرک تولید ،طرحی با موضوع
آزادســازی واحدهــای تملیکــی بانکها با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک
مرکزی و بازار سرمایه ارائه دهند.

اقتصاد بین الملل

تورم ترکیه اوج گرفت

نرخ تورم ترکیه بار دیگر در آســتانه عبور از
۱۷درصد قرار گرفت.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری دیلی
صبــاح ،مرکز آمار ترکیه در گزارشــی اعالم
کــرد که نرخ تــورم این کشــور در  ۱۲ماه
منتهی به مارس به  ۱۶.۱۹درصد رسیده که
این رقم در مقایســه با مدت مشابه ماه قبل
۰.۵درصد بیشتر شده است .این نرخ ،باالترین
نرخ تورم ثبت شــده ترکیه در  ۲۲ماه اخیر
محسوب میشود.
در بین بخشهای مختلف ،باالترین نرخ تورم
مربوط به بخش حمل و نقل با  ۲۴.۸۵درصد
بوده اســت و پس از این بخش نیز ،خدمات
بــا تــورم  ۲۱.۴۹درصدی و مــواد غذایی و
نوشــیدنی بــا  ۱۷.۷۴درصد قــرار دارند .از
ســوی دیگر کمترین نرخ تــورم مربوط به
لباس و پوشاک با  ۷.۴۳درصد و ارتباطات با
۷.۹۱درصد بوده است.

خبرتلگرامی
 Dوزیر نیرو گفت :طبق مصوبه هیئت
وزیران درسال  ،1397امسال هم تعرفه
مشترکان کممصرف آب و برق 7درصد
اضافه خواهد شد و این افزایش برای
مشترکان پرمصرف  1۶درصد خواهد
بود / .ایرنا

تحول بیمرز
ادامه از صفحه اول:
در انقالب چهارم صنعتی بعضی از مشــاغل
فراموش و مشــاغل جدید جایگزین خواهند
شد .چون سرعت توسعه بشدت زیاد و غیرقابل
بــاور خواهد بود و افراد به ناچــار باید در حد
باالتر از متوســط بتواننــد از این تکنولوژیها
اســتفاده کنند .به کمک فناوریهای بنیادین
میتوانیــم از این تحول جهانی به شــرح زیر
استفادهکنیم.
 -۱اینترنت اشــیا :برقراری ارتباط بین دنیای
فیزیکی و دیجیتال و اتصال دستگاهها به هم
 -۲کو باتها یا روبات ها :هم کاری برای تعامل
فیزیکی با انسان در محیطهای کاری
 -۳کالن داده اطالعات :قدرت تبدیل دادهها به
اطالعات امکان مدیریت و تغییر دادهها
 -۴چــاپ ســه بعــدی و چهاربعــدی :این
فناوری چاپ کمک به توســعه و فروش کاال
خواهد نمود .در معماری ،پزشکی و مهندسی
اهمیــت فرایندی پیدا خواهد کــرد و به طور
خالصــه باید گفت که در آینده خیلی نزدیک
روباتها و هوشهای مصنوعی جایگزین عامل
انسانی شده و در نهایت منجر به بیکاری بشر
میشوند( .کالوس شــواب) بنیانگذار مجمع
جهانی اقتصاد میگوید :انقالب چهارم صنعتی
میتواند بشریت را به یک آگاهی جمعی اخالقی
جدید مبتنی بر درک سرنوشــت مشــترک
برساند .یا بشر آینده را تا مرز نابودی پیش ببرد
و مفاهیم سنتی بشــریت مانند کار ،اجتماع،
خانواده ،هویت را به خطر بیاندازد.

ارز دانشجویی نداریم؛
روابط دانشگاهی هم همینطور
ادامه از صفحه اول:
ضعف فقــدان روابــط دانشــگاهی زمانی
پررنگتر میشــود که برخالف گذشته هم
اکنون ارز دانشجویی با نرخ آزاد نسبتاً برابر
بــوده و هیچگونه حمایت مالی از متقاضیان
فاقد بورسیه برای تحصیل در خارج از کشور
صــورت نمیگیرد .این در حالی اســت که
موفقیت در اخذ ویزای دانشجویی نیز منوط
به گردش حســاب یا نامه تمکن مالی است
که هردو آنها در بســیاری از بانکها با نرخ
بازار آزاد محاسبه میشوند .بر اساس آخرین
اطالعیه سازمان امور دانشجویی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری که مربوط به دو ابالغیه
منتشر شده اداره سیاستها و مقررات ارزی
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران طی
سال  ۱۳۹۸میباشد ،مبنای تعیین نرخ ارز
درخصوص تامین و پرداخت ارز دانشجویی
(اعم از مقرری و شهریه) به نرخ بازار مندرج
در سامانه معامالت الکترونیکی ارز ()ETS
بوده و ارز دانشــجویی تنها به دانشــجویان
مقاطع دکتری ،کارشناســی ارشد پرداخت
میشــود .آخرین نرخ ارز نیمایی که مالک
فروش ارز به دانشجویان است نسبت به نرخ
سنا که همان مبلغ بازار آزاد است برای دالر
و یــورو به ترتیب حــدود  ۷/۷و  ۴/۷درصد
ارزانتر میباشد .نرخهای اشاره شده دارای
درصد تغییرات روزانه فراوانی هستند.
با ادامه این روند و در شرایطی که دانشجویان
ایرانــی بایــد برای اخــذ پذیــرش و قبول
پرداخت مخارج تحصیل در خارج از کشور با
داوطلبان مقیم کشورهایی که از حمایتهای
دولتی بســیار قابل توجهتری نسبت به ایران
برخوردارند رقابت کننــد؛ دیگر نباید انتظار
چندانی نســبت بــه بهره مندی کشــور از
نیروی انسانی جوان تحصیل کرده در محیط
دانشــگاهی خارج و تجهیز شده به علم روز
جهان را داشت .با ادامه این روند تنها دو قشر
فرصت تحصیل در خارج از کشور را خواهند
یافت .دســتهی اول پذیرفته شدگان بورسیه
تحصیلی دولتی که جمعیت آنها نسبت به
کل جمعیت تحصیل کرده کشور بسیار اندک
اســت .همچنین بورسیه تحصیلی دولتی به
متقاضیــان در تمامی رشــتههای تحصیلی
به طور برابر تعلق نمیگیرد .و دســتهی دوم
داوطلبانــی که بــه واســطهی توانایی مالی
شــخصی در پرداخت مخــارج تحصیل در
خارج از کشور دست باال را نسبت به بسیاری
از محصلین مشتاق و با توانایی فراوان دارند.
ادامه این روند قطعاً منجر به بروز نابرابری در
برخورداری از فرصتهای تحصیلی و متعاقباً
تبعیض در کســب جایگاههــای حرفهای در
آینده خواهد بود که در تضاد با سیاستهای
رشد و توســعه پایداری کشور بوده و ممکن
اســت بحران کمبــود نیروی انســانی ماهر
و تحصیــل کرده را در آینــده نه چندان دور
پدید آورد.
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شماره 5984

متن کامل گفتگوی «انتخاب» با حجت االســام و المسلمین سید هادی خامنهای
فعال سیاسی باســابقه اصاحطلب که روز گذشته گزیده ای از آن منتشر شده بود
پیش روی شماست:
حــاج آقا! این ایام کــه کرونا کشــور و دنیا را احاطه کرده ،شــما
خدایناکرده که دچار نشدید؟
خو ِد من تاکنون خیر ،ولی بچهها و خانواده به نوبت گرفتهاند.
حاج آقا! میدانم که شما خیلی اهل ورزش هستید .آیا مختل نشده؟
نخیر ،ورزش را در خانه انجام میدهم.
شنیدهام که شما در زورخانه ورزش میکردید.
زورخانه میرفتیم ولی حاال دیگر مثل همه چیز تعطیل است .در خانه ورزش میکنم.
حاج آقا! اگر اجازه دهید ما صحبت را از قبل از انقالب شــروع کنیم.
در مورد فعالیتهای حضرتعالی در پیش از انقالب .البته به کرات در مورد
فعالیتهای گسترده حضرتعالی در پیش از انقالب در خراسان و جای جای
کشــور این صحبتها شده ولی خواســتم از زبان حضرتعالی این را جویا
شویم که شما از چه موقع در واقع دقیقتر وارد این عرصه شدید و فعالیت
مبارزاتیتان را شروع کردید؟
میشود گفت که به طور جدی از همان زمانی که خود حضرت امام ندا را دادند و شروع
کردند .سال تقریبا اواخر  42 ،41در واقع ،ما هم به ماجرا کشیده شدیم و چون یک
عال ِم دینی این حرکت را آغاز میکرد ،خودبخود ما به عنوان طلبه حوزه علمیه مشهد
خودبخود وارد این ماجرا شدیم و البته با انتخاب خودمان ،اما یک مقدارش طبیعی بود
که روحانیون وارد این ماجرا شوند و باالخره از همان زمان دنبال کردیم.
اساســا اینکه شما لباس طلبگی به تن کردید و وارد عرصه شدید ،به
خواست ابویتان بود یا نه؟
نه ،به خواست خودم بود.
حاج آقا! در مورد فعالیتهایی که با گروهها و جریانهای سیاسی که
در مشهد بیشتر با آنها پیش از انقالب مشغولیت داشتید ،صحبت میکنید
که چگونه بود؟
فعالیت عمده در دو ،ســه تا مســئله خاصه میشــد .یکی از آنها تکثیر و توزیع
اعامیههای امام بود .یکی ،سخنرانی و مثا صحبت در منابر و جایگاهها در لباس دین
و با جهتگیری سیاسی به همان شکلی که امام ترسیم کرده بودند .و یکی هم جلسات
خصوصی با اشخاص و افراد و حاال مثا من بیشتر با جوانها و دانشجوها و کار روی
بعضی از متونی که میتوانست به این موضوع کمک کند .مثا من والیت فقیه امام را
مدتی در آن جلسات خصوصی با بچهها کار میکردیم و توضیح میدادیم و تدریس
میکردیم .همانی که امام درس داده بودند ،همان چیز را .و احیانا بحثها و گفتگوهای
سیاسی و مباحثی که به آگاهی سیاسی افراد و جامعه کمک میکرد .این دیگر تقریبا
تمام کاری بود که ما میکردیم و میتوانســتیم بکنیم و خواندن کتاب و تشویق به
خواندن کتاب ،هر دو که آن زمان یادم هست کتابخوانی خیلی رواج داشت.
فعالیتتان بیشتر در مشهد متمرکز بود یا در جاهای دیگر هم مشغول
بودید؟
نه ،من از اول تا اواخر مشهد بودم به غیر از یک برههای که باالجبار تهران و جاهای
دیگر میرفتم و مثا ســه ،چهارسالی هم در تهران در زندان بودیم ،بقیه را همه در
مشهدبودم.
حــاج آقا! در مــورد روابطتان با مجاهدین خلق هــم میفرمایید که
چگونه بوده؟
با مجاهدین خلق به عنوان این جریان مستقیما رابطهای نداشتم .البته اشخاص مرتبط
و عضو مجاهدین را بدون اطاع از اینکه اینها عضوند ،میشــناختم و با اینها ارتباط
هم داشتم ولی خبر نداشتم که اینها عضوند .بعدها مثا در زندان اینها را میدیدیم و
میفهمیدیم که اینها عضو بودند و خب ،طبعا نمیگفتند! نه ،ارتباط رسمی با مجاهدین
خلق به عنوان همکاری ،همفکری (نداشتم)...
حتی قبل از تغییر ایدئولوژی؟
بله ،بله .حاال بعد از ایدئولوژی که تکلیف روشن بود ،آن که هیچ .و نه ،هیچ ارتباطی با
اینها نداشتیم منتها خب چون هنوز اوایل کار اینها بود ،به اینها خیلی خوشبین بودیم.
مخصوصا به خاطر اینکه فدائیان خلق که آمده بودند و خیلی مثا میدانداری میکردند
و مذهبی نبودند ،وقتی فهمیدیم اینها آمدند با همان خط مشی ولی مذهبیاند ،خب،
خیلی از این بابت خوشحال بودیم ولی از دور نسبت به اینها نگاه میکردیم .از نزدیک
ارتباطی ایجاد نشده بود .منتها در دورهای که من در تهران زندان بودم از  53به بعد ،که
با اینها در زندان بودیم و شبانهروز با اینها زندگی کردیم...
میتوانید بگویید بعضی از افراد چه کسانی بودند؟
من االن یک خرده در یادآوری اسامی مشکل دارم .اگر میدانستم باید روی کاغذ فکر
میکردم ،االن بخواهم فکر کنم ،وقت این جلسه گرفته میشود ولی خب ،بودند یک
تعدادی هم از ردههای باال یا نیمه باال یا ردههای مثا متوسط به پائین که اینها را در
آنجایی که ما بودیم و در آن بندهایی که امثال ماها بودند ،چون ما بندهایی در زندان
قصر بودیم که زندانیهایش حداکثر  6 ،5سال زندان میگرفتند .من خودم مثا دوره
اول  4سال گرفتم و بعد سه سال و خردهای شد در تهران .در مشهد دوسال گرفتم و
بعد در تجدیدنظر یکسال شد .در مشهد ما درواقع با غیرمذهبیها ،فدائیان و بعضی از
گروههای دیگر غیرمذهبی از نزدیک به مدت یکسال حشر و نشر پیدا کردیم .آنجا اینها
را شناختم و از اینها اعتقادم برگشت .قبا اعتقاد داشتیم به فدائیان و فکر میکردیم
اینها انقابیاند ،خوبند! ولی در زندان که با اینها مواجه شدیم ،دیدیم تصوری که از اینها
داشتیم با واقعیت فرق دارد.
تفاوتــی بین رویکردی که ســاواک و بازجوها با جریان روحانیت در
زندان داشتند با مجاهدین خلق بود؟
از چه جهت؟
انواع رویکردهایی که داشتند ،داد و ستدی که داشتند.
آنهاهیچکسراقبولنداشتند.نخیر،آنهاازخدامیخواستندکهچنیناختافنظرهایی
وجود داشــته باشند و میفهمیدند و میدانستند که چنین چیزی هست ولی آن را
تقویت میکردند ،تائید میکردند و از وجود چنین اختافی خوشــنود بودند اما این
باعث نمیشد که در بازجوییها یا از ما یا از آنها چیزی کم بگذارند و اگر پای شکنجه
و کتک و اینها باشد ،کمتر بکند .چون آنها هدفشان دربازجوییها عمدتا این بود که
اطاعات گیر بیاورند .آنها بیشــترین سعیشان این بود که از آن متهمی که آوردند،
اطاعات بگیرند .حاال اگر چریک و اهل گروه و گروهک است ،اطاعاتی راجع به تیم
و اسلحه و انبار اسلحه و برنامهها و پروژهها و اگر امثال ماست ،از ارتباطات ما و احیانا
مثا بعضی روابط ما با این گروهها سردربیاورند ،اگر داشته باشیم .و انگیزهها را جستجو
کنند .خاصه دنبال اطاعات بودند ،هرچه بیشتر ،بهتر.
حاج آقا بحث شــکنجه شد .شما از طرف ساواک شکنجهای پیش از
انقالب و در دوران مبارزه و زندان شــدید؟ بگویید چگونه بوده؟ شکنجه
روحی بوده ،جسمی بوده؟
حاال روحی که طبعا وجود داشت ولی جسمی هم مرسوم بود به کسانی که اطاعاتی
فکر میکردند دارند و از آنها به زور اطاعات بگیرند ،شکنجههایی وجود داشت منتها
خب سلسله مراتب داشت .اولین باری که من رفتم زندان ،سال  44بود که فقط 17
سالم بود.
به چه اتهامی آن موقع رفته بودید؟
آن اتهام عبارت بود از اینکه در مجلس دعای توســلی که آن ســالها بعد از تبعید
امام به ترکیه ،هم در قم وجود داشت هم در مشهد تشکیل شده بود ،یعنی ماها به
کمک مرحوم آقای ربانی شیرازی و با هدایت ایشان ،در حرم تشکیل دادیم .در همان
دارالسیاده ،بعد از نماز مغرب عشاء آنجا جمع میشدیم و مردم خودبخود دور و بر ما
جمع میشدند و دعای توسل میخواندیم .یک خرده روزه و یک خرده مداحی توسط
افراد مختلف و در انتها ،دعا میکردیم و دعا به امام میکردیم که هدف همان دعای به

6

گزارش

امام بود .به اسم نام میبردیم و فریاد الهی آمین مردم بلند میشد و خیلی یک مانور
خوبی بود در آن دورانی که بردن اسم امام ،قاچاق بود! خب ،من آن شب آنجا شرکت
میکردم و خب در واقع پشت صحنه را داشتیم و کارگردانی و این چیزها با ماها بود.
بعد که یکی از شبها من خودم دعا را خواندیم و بعد هم دستگیر شدیم و آمدیم زندان،
خب ما را که ساواک آوردند ،آن وقت هنوز کتکزدن خیلی مرسوم هم نبود ولی خب
ما را یک مقداری کتک زدند .البته هم سیلی به صورت و هم لگد و مشت و این چیزها
و مثا یک ساعتی هم جلوی آفتاب که تابستان بود ،دو دست باال و یک پا باال ،ما را نگه
داشتند که این یکی از آن کارهایی بود که شد و مال آن زمان بود .دفعه دوم که زندان
رفتم سال  50بود همین مشهد .اینبار به ظاهر به خاطر اعامیهها و این چیزها بود.
سن و سالتان هم دیگر بیشتر بود.
بله ،آنجا دیگر شاق ِ
کف پا بود ،درست مثل همان شکنجههای کاسیک ،شاقهای با
کابل ،کف پا میزدند به طوری که پا دیگر کاما مجروح میشد و خب دردش هم چون
کف پا مستقیم به مغز ارتباط دارد ،تقریبا میتوان گفت اثرگذارترین نوع شکنجه همان
است .و او هم که بود و باالخره صورت گرفت و تا آخر زندان آمدیم بیرون.
یعنی شکنجه کف پا بیشتر برای حضرتعالی بود .چیز دیگری نبوده؟
حاال یک نوع دیگرش هم .دفعه سوم که من تهران زندان آمدم در کمیته ،آنجا جلسات
مختلفی شاقها وجود داشت .در بعضی از جلسات کار دیگری هم میکردند .مثا یک
جایی بود که سر را یک جایی میگذاشتند و میبستند و با دو تا دست آدم را آویزان
میکردند و در حین آویزان کردن ،پاها به ظاهر روی زمین بود ولی جوری بود که زانو
را نمیشد راست کرد .یعنی خیلی فشار روی زانو زیاد میآمد.
یعنی حس خفگی هم دست میداد؟
بله ،احساس خفگی هم تا حدودی دست میداد و آنها با شاق به پا میزدند .اگر پا
را جمع میکردیم به جلوی پا میزدند ،اگر این طرف میآمدیم ،از پشــت میزدند و
آن منطقه قوزک پا را کاما مصدوم میکردند که سالیان سال آن استخوانهای پای
من درد میکرد.
االن هنوز آثارش هست؟
االن نخیر .االن من آثاری ندارم ولی خب بعد این یکی از آنها بود .بعد شاق مخصوص
آپولو و جریانی که شنیدید هم در آن بود .یکی ،دوبار هم با حسینی ،شکنجهگر معروف
آن برنامه را داشتیم .خو ِد بازجو هم مفصا میزد.
آپولو یک درواقع جای نشســتنی بود فلزی که میشد پاها را روی آن دراز کرد .یک
سینی فلزی درواقع بود که پاها را دراز میکردیم و این قسمت از پا بیرون قرار میگرفت
و دو دست هم یک چیزی گذاشته بودند که خود حسینی به ما میگفت دستهایت را
آنجا بگذار ،مثل منبر که مینشینی! میخواست سر به سر ما بگذارد .دو دست و دو پا را
با یک وسیله فلزی قفل میکردند به طوری که فشار هم میآورد یعنی گاهی دستها
را مصدوم میکرد .این کار باعث میشــد دست از جایش تکان نخورد پا را هم روی
عصب به صورتی میبستند که صاف بماند و نتوانی تکان بدهی .بعد شروع به شاق
زدن میکرد .یک چیزی هم مثل آپولو روی سر میگذاشتند و خاصیتش هم این بود
که صدا بیرون نمیرفت و هرچه صدا بود به گوش خود فرد میرفت .بیشتر برای این
بود که اعصاب فرد خسته شود.
به طور کلی چند سال قبل از انقالب در زندان بودید؟
مجموعا چهار سال و نیم.
در مورد گروه یازده نفره حوزوی که تشــکیل شــده بود ،توضیحاتی
دارید؟
اطاعات ویژهای از آن جلســه ندارم .در قم بعد از شروع انقاب تعدادی از آقایان در
سطوح مختلف فعالیت میکردند .برخی مثل آیتاهلل منتظری یا مرحوم ربانی شیرازی،
مبارزه علنی و سفت و سخت داشتند و زندانش را هم رفتند و شکنجه شدند .افرادی
هم بودند که میخواستند آرامتر به کارهای اصاحی حوزه بپردازند و اساسنامهای هم
نوشتهبودند.
یازده نفر بودند که آقای مصباح هم یکی از آنها بود .اخوی ما آسید محمد خامنهای
هم جزوشان بود .بقیه هم آذری قمی ،مشکینی و جنتی بودند .بعد تعدادی از اینها
را گرفتند .آقای آذری را مدت کمی گرفتند و بعد آزاد شد .آقای مشکینی را گرفتند
و به ایشان گفتند در قم نباش ،هر جا میخواهی باش .ایشان به مشهد آمد و ما یک
سال در خدمت ایشان بودیم و با ایشان مانوس بودیم و درس میدادند .بقیه هم اگر
دستگیر و زندانی شدند ظاهرا طوالنی نبوده .نمیدانم آقای مصباح دستگیر شدند یا
نه .برخی از این افراد مدتی فراری شدند و بعد هم مسئله منتفی شد .آقای هاشمی از
جمله کسانی بود که از اول در خط مبارزه بود و خیلی هم فعال بود و در سال 42-41
که طلبهها را به سربازی میبردند ،ایشان را به سربازی بردند و یک روز ایشان در همان
لباس سربازی به قم آمده بود در همان جلسهای که امام بودند و همه نگاه کرده بودند
و ...بعد هم امام فرمودند همهتان اینجا باشید و اسام را ترویج کنید .این باعث شد رژیم
که تا آن زمان فکر میکرد با گرفتن طلبهها میتواند آنها را وحشتزده کند حاال اینها
را در میدانی قرار داده ...لذا بعد دیگر فشار نیاورد و یکی یکی فرار کردند و ظاهرا دنبال
نشد و قضیه تمام شد.
در مورد فعالیتهای قبل از انقالب آقای مصباح توضیحاتی دارید؟
خیر اطاعی ندارم.
نگاه مرحوم ابویتان به فعالیت مبارزاتی چگونه بود؟
ایشــان مخالفتی نداشتند .ولی موضعشان در عین حال که به ظاهر ساکت بودند به
گونهای بود که رژیم احساس میکرد از ایشان نمیشود توقع بعضی از همکاریها را
داشت .برخاف برخی از علمای دیگر بخصوص پیشنمازهای مسجد گوهرشاد ،آنها
یکی دو برهه در دام ساواک افتادند و یکسری کارهایی کردند که نباید میکردند .مثا
آن زمان اوقاف در مسجد گوهرشاد برنامه مسابقات قرآنی گذاشت که خب به لحاظ
مذهبــی جذابیت دارد .از همه دعوت کــرد و روز آخر آقایون علما و مخصوصا ائمه
جماعت مسجد گوهرشاد دعوت کردند که شما شرکت و تشویق کنید .همه به جز
یکی دو نفر از جمله پدر من نرفتند .اصوال ایشان هیچ زمانی در این جلسات مربوط
به این طایفه شــرکت نمیکرد .در جلسهای که در منزل ما بود و همین آقایان علما
گاهی حضور داشتند ،پدر من به عنوان اعتراض گفتند چرا رفتید؟ گفتند دعوت کردند.
پدرم گفتند حداقل مشورت میکردید که به صاح است یا نه .یکی از آقایان جواب
داد خب ما دیدیم عنوان قرآن است و گفتیم حاال اشکال ندارد .این اتفاق گذشت .روز
اختتامیه که رفته بودند غذای چلوکباب درست و حسابی هم به اینها داده بودند و اینها
هم خیلی کیفور شده بودند .بعد از یکی دو هفته خبر دادند که شاه قرار است به مشهد
بیاید .به این علما اطاع دادند که شما هم به دیدارشان بیایید .از پدر من نخواستند
چون میدانستند نمیرود و اصا دعوت نمیکردند .موضع اینطور بود که حتی هیچگاه
دعوت نمیکردند چون میدانســتند طبق مواضعشان این کارها را قبول ندارند و به
این جلســات نمیرود و هم در خانه ایشان چند نفری مثل ما بودیم که میدانستند
کمترین اثر ما این است که این قبیل اتفاقات را میتوانیم به پدرمان القا کنیم و شاید
به هر دلیلی پیشاپیش از آمدن ایشان ناامید بودند و اصا دعوت نمیکردند .اگر دعوت
میکردند هم ایشــان قطعا نمیرفت .آقایان را برای دیدن شاه دعوت کردند و آقایان
دیدند در دامی افتادهاند که اگر بروند آبرویشان میرود .مانده بودند چه کنند .برخی از
آنها برای فرار از مشهد بیرون رفتند که بگویند ما در سفر هستیم .خب ساواک هم اینها
را تهدید کرد که چطور چلوکباب را خوردهاید و به استقبال نمیآیید .خاصه داستانی
شد .برخی از این آقایان به دلیل همین اتفاق از مسجد گوهرشاد اخراج شدند .امثال این
داستانها پیش میآمد .مهمانیهای مفصلی در صحن موزه بود که االن شده صحن
امام که از محترمین شهر و اشراف دعوت میکردند و مهمانی خیلی مفصلی با نرخ آن
زمان برگزار میکردند .آقایان همه میرفتند .پدر من حتی در یکی از این مهمانیها
شرکتنمیکرد.
با توجه به اینکه دکتر شریعتی در میان روحانیون چندان محبوب نبود،
اما میان برخی از علما و دکتر شریعتی ارتباط خوبی برقرار شد .به نظرتان
این ارتباط از چه بابی بود؟
الزم است مقدمه نیمه کوتاهی را بیان کنم .پدر آقای شریعتی ،مرحوم استاد محمدتقی
شریعتی که قبا از روحانیون بودند و در اثر جریانات زمان رضاشاه لباس را درآوردند
از علمای اهل دانش و مطالعه بودند و تســلط بر تفسیر قرآن ،تاریخ اسام و مباحث
مختلف اسامی داشتند .ایشان در مشهد جلسهای داشتند تحت عنوان «کانون نشر
حقایق اسامی» که هفتهای یک شب سخنرانی میکردند.
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سیدهادی خامنه ای:

آقای هاشمی از ابتدا در خط مبارزه بود

گفتم اگر بخواهم تفصیل بدهم مجلس طوالنی میشود .گفتم نظراتی در این مورد
دارم که باید مفصا بعدا خدمتتان عرض کنم .فکر میکنم چنین چیزی گفتم که هم
نفی نکردم و هم اثبات نکردم .بعد هم امام دستوراتی در مورد تعزیرات دادند که باید با
دستور مقام قضائی باشد و بازجوها راسا نتوانند برای تعزیر تصمیم بگیرند .شنیده بودیم
برخی که محکومیتشان تمام شده را آزاد نمیکنند ،خب میشد کاری کرد که اینها
آزاد شوند .اما پیشنهاد مهم حال مشکلی گیرمان نیامد .لذا این جمعبندیها را کردیم
و خدمت امام رفتیم .یادم نیست  10روز گذشته بود یا کمتر و بیشتر .بنده روبهروی
امام نشسته بودم و توضیحات میدادم .خب برخی از این توضیحات با توضیحات عادی
متفاوت بود .یکی از شکایتهایی که زندانیان خیلی تکیه میکردند این بود که اینها
به ما سیگار نمیدهند .از آقای الجوردی پرسیدیم چرا سیگار نمیدهید؟ ایشان گفت
مثا کوفت بخورن ،اینها کار ضدانقابی کردهاند حاال خرجشان هم بکنیم؟ گفتم اینها
میگویند ما خودمان پول ســیگارمان را میدهیم .ایشان گفت برایشان ضرر دارد(با
خنده) این را که گفت ،من خندهام گرفت .گفتم شما دلسوز اینها شدهاید؟ گفتم حاال
که خودشان میخواهند قبول کنید .باز گفتند یک عده که در این اتاق تنگ هستند
اذیت میشوند ،گفتم اجازه دهید آن را هم خودشان حل کنند .به هر حال ایشان قانع
نشد .من این اتفاق را خدمت امام عرض کردم و گفتگویم با آقای الجوردی را مطرح
کردم .امام همانجا فرمود بگویید هرکس سیگار میخواهد بدهند .یک مورد دیگر را
که در چندین اتاق به ما گفتند ،این بود که گفتند شما سری به حیاط بزنید و ساعتی
که ما را به نوبت برای تفریح و ورزش میبرند ببینید در ابتدا چه اتفاقی میافتد .گفتیم
مشکل چیست؟ گفتند خودتان باید ببینید .یک روز قرار گذاشتیم که خودمان ببینیم.
در حیاط دیدیم یک گروه دوان دوان با شــوق و اشــتیاق به حیاط آمدند تا ورزش و
تفریح کنند منتها اول کار موظف هســتند مثل صبحگاه و شامگاه بایستد و سرود
«خمینیای امام» بخوانند .یک ارشد هم داشتند که اینها را مدیریت میکرد .و اینها با
کمال خستگی و بیمیلی میخواندند.

کجا برگزار میشد؟
تلفنخانه مشهد در چهارباغ ،ساختمانی قدیمی بود که در طبقه دوم سالنی بود که
ایشان آنجا مبحث قرآنی مطرح میکردند و افراد زیادی هم میآمدند ،عمدتا جوانان
و دانشگاهیان بودند .خیلی جلسات پرباری بود و سالها ادامه داشت من هم شرکت
میکردم .اخوی هم طبعا با پدر آقای شریعتی آشنایی داشتند و گاهی در آن جلسات
حضور داشتند و با ایشان و بسیاری از اطرافیانشان ارتباط داشتند .مذهبی بودند منتها
ســری در سیاست هم داشــتند .من هم هر وقت میتوانستم شرکت میکردم .اول
شبهای شنبه بود که بعدها شبهای چهارشنبه شد .مدتی آنجا را تعطیل کردند که
خاطرم نیست به دلیل کهنگی ساختمان بود یا دلیل دیگری .سالهای سال در منازل
بود .در این دوران دکتر شریعتی مدتی در خارج درس میخواند و ایران نبود .بعد که
ایشان آمد ،به تدریج در همان جلسه پدر شرکت میکرد و به تدریج ایشان برنامههایی
برای عدهای داشــت که من نبودم اما میدانم صحبتهایی داشــت .البته ایشان در
دانشکده هم تدریس میکرد که برخی از شاگردانشان را میدیدم که خصوصیات درس
ایشان را نقل میکردند .در آن زمان اولین اثری که من از آقای شریعتی دیدم کتاب
اسامشناسی بود که درواقع تاریخ اسام بود و با شیوه خوبی نوشته شده بود که شهید
آیتاهلل مطهری از این کتاب چند بار تعریف کرد.
از معدود تعاریف ایشان است.
بله .این را از زبان آقای محمدتقی شریعتی نقل میکنم که از قول آقای مطهری به من
میگفت که ایشان گفته چنین کتابی نوشته نشده .کتاب را خواندم و استفاده میکردم
هنوز هم این کتاب خوب است .در سال  44-43آقای محمدتقی شریعتی را به تهران
دعوت کردند که در تهران باشد .آن زمان حسینیه ارشاد تقریبا در اختیار آقای مطهری
بود و آقای مطهری و دوستانشان آنجا برنامه داشتند و بنده هر وقت به تهران میرفتم
به ایشان سر میزدم .هنوز ساختمان کامل نشده بود و درسها زیرزمینی برگزار میشد
و آقای شریعتی آنجا تفسیر برگزار میکرد .بعدها که دکتر شریعتی هم به تهران منتقل
شد ،ایشان هم یکسری درسها را در آنجا شروع کرد و رونق خیلی زیادی پیدا کرد،
دانشجویان و جوانان خیلی مشتاق صحبتهای ایشان بودند .همان سخنرانیهایی که
به چاپ رسیده.
ارتباط شما با دکتر شریعتی چطور بود؟
من با تاخیر نســبی با ایشان آشنایی و ارتباط پیدا کردم .زمانی که ایشان در مشهد
جلسه داشتند ایشان را میدیدم اما ارتباط در حد سام علیک بود .آقای شریعتی هم
ذاتا خیلی آرام و محجوب بود .بعد که ایشان به تهران رفت گهگاهی در جلسات آقای
محمدتقی شریعتی شرکت میکردم و ایشان را هم میدیدم .سال  52که میخواستند
دکتر شریعتی را بگیرند و ایشان مدتی مخفی بود ،در مخفیگاهش چند بار پدر و پسر
را دیدم.
مخفیگاهشان در تهران بود؟
بله .تقریبا روبهروی حسینیه ارشاد ساختمانی بود که آنجا ساکن بودند.
خیلی هم مخفیگاه نبود.
تقریبا مخفیگاه نبود به هر حال آنجا ســاکن بودند .در نهایت بعد از مدتی هم دکتر
شریعتی را گرفتند .ما که به آنجا میرفتیم پدر و پسر خیلی تشکر میکردند از اینکه
در این اوضاع وانفســا شما با این شرایط به دیدن ما میآیید .همان روزهایی بود که
قبلترش دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد صحبت میکرد و آقای حاج احمد کافی
علیه حسینیه ارشاد صحبت میکرد و عدهای را تحریک میکرد .زدوخورد اینچنینی
وجود داشت .کتابهاییعلیه دکتر شریعتی مینوشتند و ردیههایی مینوشتند و ایشان
هم جوابشان را میداد.
آقای مطهری در این نزاعها نقشی داشت؟
نقش مستقیم نه ولی ایشان این مجال و فرصت را که آقای شریعتی در حسینیه ارشاد
سخنرانی کند و برنامه داشته باشد در اصل طراحی آقای مطهری بود.
به هر حال ایشــان نگاه منفی و جدیای نسبت به دکتر شریعتی پیدا
کرده بود.
آن نگاه منفی برای خودش داستانی دارد.
میتوانید توضیح دهید؟
بله .این گذشت و کمی ادامه داشت .در این وسط به نظر میرسد کسانی علیه روحانیون
تبلیغات میکردند و شاید آقای شریعتی را میخواستند بدبین کنند به اینکه شما باعث
رونق و آبروی اینجا هستید و این آقایان از تو استفاده میکنند .احتماال آقای شریعتی
هم احتماال کمی تحت تأثیر اینها بوده که باعث شد رنجشی پیدا شد .یکی از کسانی که
سعی داشتند این تفکر را در آقای شریعتی ایجاد کند آقای میناچی بود و شاید کسان
دیگری هم بودند .اینها خیلی میانه خوبی با آقای مطهری نداشتند.
پس نگاه مبنایی جدیای نبوده.
طبعا از مبنا سرچشمه میگیرد .ولی نهایتا این موافقتها و مخالفتها به یک دیدگاه
ختم میشود .حاال این دیدگاه را مستقیم مطرح نمیکردند .با تیپ روحانی از همان
زمان خیلی میانه خوبی نداشتند بخصوص با افرادی مثل آقای مطهری .آقای مطهری
یک متفکر قوی ،نیرومند،یک انسان به تعبیر بنده مثل دریا از لحاظ معلومات ،علم و
عمل و تقوا بود.
و صراحت و صداقت.
بله صراحت داشت و هیچ رودربایستیای نداشت که باعث شد برخی خوششان نیاید.
وقتی عقیدهای داشــتند ماحظه کسی را نمیکردند و نظرشان را میگفتند .البته
تحمیل میکردند اما نظرشان را میگفتند که برای خیلیها میتواند خوشایند نباشد.
کمی کدورت به وجود آمده بود و به اینجا رسید که آقای مطهری برای سخنرانی در
حسینیه ارشاد حضور نداشته باشند و به دلیل عدم حضور ایشان ،پارهای از روحانیون
دیگر که آنجا سخنرانیهای مفصلی داشتند به احترام آقای مطهری آنجا را ترک کنند
مثل آقای بهشتی ،آقای هاشمی و آقای باهنر و شاید برخی دیگر که معروف نبودند.
در واقع آنجا را ترک کردند.
به ماجرای مهندس موســوی و بعد از انقالب رسیدید .مجبورم کمی
جلوتر بیایم .شما جزو لیدرهای مقابله با جریان  99نفر بودید .در این زمینه
توضیح بدهید چطور بود.
واال لیدر را شــما میگویید .خب فعال بودیم .خیلی از دوســتان در آن دوره فعالیت
داشتند .در چه زمینهای توضیح دهم؟
اگر جزئیاتی به نظرتان میرسد که برای مخاطب جالب باشد ،بفرمایید.
در این زمینه خیلی صحبت شده .مسئله برمیگردد به اینکه آقای موسوی شانس
انتخاب شدنش برای نخستوزیری کم بود .به هر دلیل تمایلی نبود که ایشان دوباره
بیاید .نقل شد که امام فرمودند من الزم میدانم یا صاح نمیدانم ایشان نباشند و
حاکی از این بود که ایشــان تأکید میکنند آقای موسوی باشد .از طرفی دو جناح
حضور داشتند و هرکس به سمتی که میخواست میکشید .جناح موسوم به چپ
یا خط امام طرفدار تفکری بود که آقای موســوی هم در آن تفکر قرار داشت .جناح
راست یا جناح بازار که امروز اصولگرا نامیده میشوند ،اینها به خط مشی آقای موسوی
اعتقاد نداشتند و یکسری از کارهایی که ایشان کرده بود و میکرد ،طبق آنچه گفته
میشــود مثا دولتی کردن اقتصاد و تجارت را آن جناح کمی نمیپسندید .برخی
سختگیریها که به نظر آنها در مورد فعالیت بخش خصوصی وجود داشت را قبول
نداشتند و بخصوص در سالهای جنگ چند نفر از گرانفروشان معروف بازار در حضور
مردم تعزیر شــده بودند و این اتفاق ظاهرا برای آنها ناپسند بود و منشا این اتفاق را

در تاریخ همیشه حوادث روی هم اثر میگذارد و این یک چیز بدیهی و روشن است .میشود خیلی راحت نتیجه
گرفت که ما در دوران اصالحات (البته دوران اصالحات که از قبل بوده) ،همان دوران ریاســت جمهوری آقای
خاتمی ،بعضا در همه جا یا برخی جاها دچار خطا و اشتباهاتی بودیم که مسیر اصالحات را به صورت صحیح هدایت
نکرده و به حوادثی شبیه انتخاب مثال رئیسجمهور بعدی منجر شده
دولت مهندس موسوی میدانستند و به این دالیل مخالف بودند .ما هم موافق آقای
موسوی بودیم.
در مورد بحث اشــغال ســفارت آمریکا در ایران چه نظری دارید؟
نظرتان با آن زمان تفاوت کرده؟
به نظرم خیلی روی ابعاد مختلف این کار فکر نکردند .آن زمان که این اتفاق افتاد به
عنوان یک ناظر خارجی و نه از نگاه تحلیلگرانه و سیاستگذارانه خوشحال شدیم.
از نگاه هیجانی...
بله .از نگاه هیجانی که عجب چه کاری کردهاند .بخصوص اینکه شنیدیم بیت امام تا
حدودی در جریان بودهاند و البته از جزئیات خبر نداشتیم که چطور خبر داشتند و
چطور تأیید شده .دوران ،دوران خاصی بود و هر شب هم تلویزیون خبر و تصویر پخش
میکرد که یک عده مقابل النه جاسوسی جمع شده و شعار میدهند «دانشجوی خط
امام ،بر تو درود بر تو سام» .دانشجویان هم آن باال به احساسات مردم جواب میدهند
و سخنرانان سخنرانی میکنند .بیشتر اوقات مرحوم فخرالدین حجازی آنجا سخنرانی
داشت .کم و بیش برخی دیگر هم صحبت میکردند که جزئیاتش را یادم نیست .ما
هم تماشا میکردیم.
به نظرتان این اتفاق تأثیر درازمدت در مسائل کشور داشت؟
اینطورمیگویند.
مثال جنگ تأثیر این اتفاق بود.
با قطعیت نمیتوانم بگویم که جنگ معلول آن اتفاق بوده .کا روش آمریکا در برخورد
با انقاب روش تهاجمی بود .وقتی انقابی با آن کیفیت صورت میگیرد ،قاعدهاش این
است کشوری که تا دو روز قبل حامی شاه بوده ،مدتی سر جایش بنشیند و با نجابت
به رای مردم احترام بگذارد .ولی اینها این کار را نکردند.
االن به آن زمان فکر میکنید تسخیر سفارت آمریکا یا اسقاط دولت
بازرگان را به نفع مسائل کشور میدانید؟
در این زمینه االن نمیتوانم به طور دقیق اظهارنظر کنم .اینکه بگوییم به خاطر این
روش یــا ادامه روند مخالفت با اروپا ،آمریکا با ما این رفتارها کرده این تحلیل ظاهرا
ساده است اما آقایان فکتها و دادههای تاریخی باید آنها را تأیید کند .من به آن دادهها
دسترسی ندارم .چون انسان باید وقایع پشت صحنه و ظاهر را ببیند و نتیجه بگیرند .این
خودش یک پروژه است و من چون روی این پروژه کار نکردهام .خیلیها رسما میگویند
این کار اشتباه بوده ممکن است حرفشان درست باشد .اینکه یک عده به مخالفت با
آمریکا و رفتن و دستگیر کردن تقدس بدهند و بگویند این کار خیلی مهم بوده ،نه این
را باید مستدل اثبات یا نفی کرد .حاال اتفاقی است که افتاده و ظواهر امر به گونهای است
که نشان میدهد ظاهرا امام هم ازاین مسئله ناراضی نبودهاند.
پروسه حذف آقای بازرگان ،نهضت آزادی و ملیون چطور کلید خورد؟
کمــی حافظه تاریخی نیاز دارد که حافظه من خیلی فعال نیســت اما تا جایی که
یادم است شاید کمی به خاطر حضور گروهکها مخصوصا گروهک مجاهدین خلق
از یــک طرف و حضور و فعالیت بنیصدر در صحنه ،در چهره رئیسجمهور و فعال
سیاســی و دانشگاهی ،اینها فضایی را به وجود آورده بود که آقایان در این فضا بعضا
اظهارنظرهایشان ،اظهارنظرهای نسبتا نزدیک به آنها تلقی میشد .و این خودش مایه
همان مسئلهای شد که گفتید .در حالت عادی به صورت کلی اینها راه و رسم انقاب
را آنطور که امام ترسیم کرده بود و پیش میرفت ،خیلی قبول نداشتند و اظهارنظرهای
خودشان در جلسات خصوصی به گونهای بود که معلوم بود خیلی خودشان را معتقد و
موظف به اینکه چطور فکر کنند و عمل کنند نمیدانستند .و چون عموم مردم به این
سمت رفته بودند ،میگفتند خب ما هم به این سمت برویم.
بحث قانون اساســی شــد و اینکه برخی را اوایل انقالب ردصالحیت
کردنــد که به خاطر شــرایط اوایل انقالب بود که قانون اساســی را قبول
نداشتند .اما بعد از چند ســال و حذف این گروهها که حکومت یکدست
شد به زعم من شورای نگهبان با چهره جدیدی اعالم موجودیت کرد .اساسا
تفاوت شورای نگهبان آن ایام و امروز چیست؟
در عملکرد اگر نگاه کنیم آن زمان اســتصواب نبود و بعد به وجود آمد .در دوره اول
نمایندگانی که رای آوردند یا نیاوردند که تعدادشان هم زیاد بود ،توسط شورای نگهبان
آن زمان تصویب شدند که نامنویسی و شرکت کنند که کردند .تعدادی هم رای آوردند
و به مجلس آمدند .یک عده هم رای نیاوردند اما توانستند در انتخابات شرکت کنند
و مفصل هم تبلیغات میکردند .نه فقط گروهکهای معروف چریکی ،کسانی که در
افکار و اندیشههای مختلفی سیر میکردند ،همه جور در مجلس اول بودند و خیلی
متنوعبود.
چه شد نظارت استصوابی اضافه شد؟
خبر ندارم .در یک دورهای یکی از اعضا این مطلب را پیشنهاد میکند و مصوب میشود
و جزو قوانین میشود .اجماال در ذهنم هست که آن زمان استصواب را مطرح کردند
و ظاهرا دوره دوم بود .ما هم شنیدیم و قصد داشتیم در قالب قانون در مجلس با این

مسئله برخورد کنیم و مطلب را به بحث و گفتوگو بکشانیم.
کاری در این زمینه انجام دادید؟
شنیدیم که وزیر کشور وقت این مطلب را به تشخیص مصلحت برده و همانجا یک
جوری جمع و جور کرده.
وزیر وقت کشور چه کسی بود؟
خاطرم نیست اما به هر حال وزارت کشور این کار را کرد.
شما چه دورهای را میفرمایید؟
ظاهرا اواخر دوره سوم بود که این قانون شامل افرادی شد که در دوره چهارم قرار بود
بیایند.
پس اعتراض کردید ولی...
خیر قصد داشتیم در عرصه قانونگذاری بیاوریم و بررسی شود که چگونه است اما این
مجال پیدا نشد و گفتند قانونی شده است .و شامل ما شد .نتیجه این شد ما که سه دوره
اول مجلس نماینده بودیم ،بنده در دوره چهارم ردصاحیت شدم.

یعنی از گروههای مجاهدین خلق و ...میخواســتند که این ســرود را
بخوانند.
بله همهشــان مجبور بودند .آخرش هم میگفتند تکبیر بگویید که خب با ناراحتی
میگفتنــد .مثا مرگ بر منافقین و صدام مخصوصا منافقین زندان .خاصه گفتند
ما یک ساعت و خردهای بیشتر برای ورزش وقت نداریم و ایشان ما را وادار کرده که
حتما این مراسم را اجرا کنیم .به آقای الجوردی گفتم چرا این کار را میکنید؟ گفت
میخواهم اعصابشان خرد شود .گفتم خب اگر اینطور است شعری از خودت یا کسی
دیگر درست کن چرا از امام استفاده میکنی؟ بغض اینها نسبت به امام با این کار تشدید
میشود .من این گزارش را به امام دادم و همان که گفتم امام را خیلی تکان داد همین
بود .تا این را گفتم ایشان بدون مکث به احمد آقا گفت احمد همین االن به اوین زنگ
بزن بگو این برنامه باید حذف شود و سیگار هم هرکس میخواهد بدهند .یعنی یک امر
اکید و فوری .فردای آن روز که با دوستان به اوین سر زدیم دیدیم هرکدام با خوشحالی
یک ســیگار پک میزنند و از ما هم خیلی راضی بودند که وضعشان خوب شده .بله
داستان به این شکل بود.
پس به برکناری آقای الجوردی منتج نشد.
روزی که گزارش میدادیم ،امام به دادســتان آقای موسوی تبریزی ،که آنجا حضور
داشت گفتند ایشان انقابی است و زحمت و سختی کشیده اما این برخوردها به خاطر
ناراحتیهایی است که کشیده و قرار شد جابجایی صورت بگیرد .یکی دو روز گذشت و
دوباره که به اوین رفتیم دیدیم تعدادی از بچهها جعبه شیرینی دستشان است و به هم
تعارف میکنند و گفتند آقای الجوردی برگشت .یعنی مشورت کرده بودند که نظر امام
را عوض کنند و منظره شکنجه شدن یک عده از بچههای کمیته که منافقین شکنجه
و کشته بودند و دفن کرده بودند و آقای الجوردی و اکیپش اینها را پیدا کردند و در
تلویزیون به همه گزارش دادند که خیلی فاجعه بود ،این را برای دومین بار همان شب
بعد تلویزیون پخش کرد.

از بین مجالس یازده گانه کدام مجلس را غنیتر میبینید؟
غنیتر که باید گفت از چه جهت اما مجلس که احساس میشد فعالیت هست وی
نمایندهها واقعا فعالیت دارند همان مجلس اول بود.

دقیقا چه فیلمی بود؟
آن زمان منافقین سه نفر از بچههای کمیته که سمتهای مهمی داشتند را ربوده بودند
و هر سه در حین شکنجه شهید شده بودند.

بله این نظر خیلیهاســت .حاج آقا ظاهرا شــما با آقــای الجوردی
درگیریهایی داشتهاید از جمله در بحث بازدید شما از زندان اوین .ظاهرا
شــما گزارشی به امام داده بودید که منجر به برکناری ایشان شده بود .در
این زمینه بفرمایید.
اوال که ما با آقای الجوردی درگیری نداشتیم ،و با ایشان از قبل از انقاب رفیق و دوست
بودیم .آقای الجوردی را من از دهه  40میشناختم ،اهل مبارزه بود و ما هم در مبارزه
بودیم .امانتی مشکوک انقابی هم که اگر میگرفتند به زندان میبردند من حاملش
بودم ،من در بازار تحویل آقای الجوردی دادم.

این فیلم چطور بیرون آمده بود؟
عوامل اوین آقای الجوردی و همکارانش از این موضوع مطلع شده بودند .اگر اشتباه
نکنم برخی از کســانی که این کار را کرده بودند دستگیر شده و اعتراف کرده بودند.
فیلمبردار هم آوردند و نشان دادند .منظره فجیعی بود که اینها را شکنجههای سخت
کرده بودند ،دندانهایشان را کنده بودند و واقعا ددمنشانه و وحشیانه بود .این فیلم را با
حضور آقای الجوردی دوباره نشان دادند .مفهومش این بود که نقش آقای الجوردی در
سرکوب منافقین مؤثر است و نباید ایشان در این موقعیت برکنار شود.

چه امانتیای بود؟
اعامیه و اینجور چیزها .آقای الجوردی در بازار یک نیممغازه داشت آنجا با هم آشنا
شدیم و امانتی را به ایشان دادم که پنهان کرد .این اولین دیدار من با آقای الجوردی
بود.
چه سالی بود؟
دقیق یادم نیست نیمههای دهه  40بود .بعد در زندان ایشان را دیدم .در بند 8-7-1
بودیم که ایشان را آوردند .بازجوییاش تازه تمام شده بود و طبق معمول اذیتش هم
کرده بودند .اوایل انقاب که من وارد تهران شده و نماینده شده بودم چون یک مقدار
بیکاری داشــتم ،از من دعوت کرده بودند که به اوین هم بروم و از تجربیاتم استفاده
شود .در آنجا در مورد برخی کارها نظراتی دادم و بعد مشاهده کردم آقای الجوردی این
نظرات را خیلی جدی نمیگیرد و من هم برگشتم .طبعا آنجا هم مواردی را میدیدم.
چه مواردی؟
بازجویی کردن و گاهی تندرویهایی که شاهد بودم .بعد از مدتی آقای فهیم کرمانی
که نماینده کرمان و از زندانیان ســابق و شکنجهشدههای قبل از انقاب و از فضای
قم است ،مدتی ماموریت پیدا کرده بود که اوین را بررسی کند .ایشان به این نتیجه
رسیده بود که تندرویهایی انجام میشود .ایشان گزارش را به بیت امام رساند و امام
براساس گزارشهای ایشان تصمیم گرفتند به این مسئله رسیدگی کنند .لذا روسای
ســه قوه را به دفترشان دعوت کردند ،عاوه بر رئیسجمهور ،آقای موسوی هم بود.
روسای دو قوه دیگر آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی هم بودند .افراد
دیگــری هم بودند مثل آقای محمدی گیانی ،آقای الجوردی ،آقای فهمیم و از من
هم دعوت کرده بودند .احتماال به خاطر اینکه فکر میکردند من چون آنجاها را دیدهام
اطاعاتی دارم .اول صبح که رفتم امام در اتاقشان خیلی گرفته و ناراحت نشسته بودند.
همه سام میکردند و کنار مینشستند امام هم سرشان پایین بود و چیزی نمیگفتند.
آقای هاشمی طبق معمول چون با امام خودمانی بود سر صحبت را باز کرد که آقا یک
چیزی بگویید اینطور که نمیشود .امام از این نحوه برخورد خندهشان گرفت و گفتند
گزارشهایی آوردهاند و میخواهیم ببینیم نظرات به کجا میرسد و بنا شد آقای فهیم
گزارش بدهند .خیلی در ذهنم نیســت که ایشان چه گفتند ،ازجمله اشاره کرد به
تعزیرهاییکهمیکردند.
گزارش ناراحتکننده بود .یک مقدار بحث شد ،آقای الجوردی کمی توضیح داد و دفاع
کرد .بقیه هم حرفهایی زد .در آن جلسه برخی مثل آقای هاشمی و مرحوم حاج احمد
آقا به نحوی تقریبا از آقای الجوردی دفاع کردند .گزارش آقای فهیم ناشی از نارضایتی
از این روش بود و یادم نیست که بقیه اظهارنظر کردند یا نه.
شما هم صحبت کردید؟
کسی از من نخواست صحبت کنم اما امام از همه نظرخواهی کردند .به من که رسید

این تصمیم در کجا گرفته شده بود؟
صداوسیما این تصمیم را گرفت .استنباط این بود که با تصمیم آقای هاشمی یا حاج
احمد آقا بوده و مؤثر هم بود و نظر امام را عوض کردند و گفتند االن مصلحت نیست
ایشان جابجا شود و ایشان برگشتند.
حاج آقا رابطهتان با امام رابطه خیلی خوبی بود؟
مرید و پیرو امام بودیم و ارتباط خاص دیگری نداشتیم.
قبل از انتخاب ارتباط دیگری با ایشان نداشتید؟
خیر .قبل از انقاب ارتباط ما با امام مثل ارتباط توده مردم با ایشان بود و ارتباط ویژهای
نبود .یک بار سال  38در سفری به قم برای تماشای درس مرحوم بروجردی در صحن
حرم رفتم .در مسجد سلماسی امام درس میدادند و تا در خروجی طلبهها نشسته
بودند و امکان داخل رفتن نبــود .صدای امام از آنجا میآمد که با صدای بلند درس
میدهند ،مستشکلی هم مشغول اشکال کردن بود و امام هم جوابش را میداد .صدای
بلندی داشت و نفهمیدم که بود .با خودم دو نفر را احتمال دادم یکی حاج آقا مصطفی
بود که صدای بلندی داشت ،و مستشکل درس امام هم بود و دیگر هم آشیخ جعفر
سبحانی که صدای ایشان هم بلند بود که یقین ندارم کدامشان بود .دفعه دوم سال
42بود که امام از زندان اول آزاد شــده بود .من از مشهد به قم رفتم که امام را زیارت
کنم .چند روز در قم بودم و هر روز صبح کارمان این بود که به منزل امام میرفتیم و
ایشان را تماشا میکردیم .مردم هم گروه گروه میآمدند و در حیاط امام برایشان دست
تکان میداد و برخی سخنرانها مثل مرحوم حاج علی اصغر مروارد و دیگران سخنرانی
میکردند .از شهرهای مختلف به دیدار ایشان میآمدند .برخی شعر میخواندند ،برخی
سخنرانی میکردند ،امام هم آنجا بودند و علما روبهروی امام در جایگاه بودند ،گاهی
مرعشی نجفی و گاهی گروههایی که از استانها میآمدند مثل مرحوم حاج مجتبی
قزوینی و دیگران .این برنامه هر روز صبح و عصر بود .جمعیت هم خیلی خیلی زیاد
بود .یک روز هم امام تصمیم گرفتند هیئتی که از مشهد آمده بودند را بازدید کنند و
گفتند بازدید منزل آقای خزعلی باشد که خود ایشان مشهدی بود و به عنوان میزبان
قرار شد به آنجا بروند .شنیدم امام بناست برای بازدید بیایند با همه هیئت همراه حاج
مجتبی قزوینی که از مشهد آمده بودند و هفت ،هشت نفر بودند و من در کوچه آدرس
منزل آقای خزعلی را از حاج آقا مصطفی گرفتم و گفتم امام چه زمانی به آنجا میروند؟
گفت همین االن میروند .ما دویدیم و وقتی به در خانه رسیدم که وارد گودی شوم و
به داخل منزل بروم دیدم امام تازه رسیدهاند و همان زمان عکسهایی هم گرفته شد
که موجود است .آن زمان  15 ،14ساله بودم .آنجا در حیاط نشستیم .آقای مرعشی
هم نزد امام نشسته بودند .یک نفر از مشهدیها (یادم نیست چه کسی بود) بلند شد
به امام خوشامد گفت و تشکر کرد .امام به آقای ناصر مکارم رو کردند که جوانی ،37
 38ساله بود و امام فرمودند از طرف ما از هیئت خراسان تشکر کنید .ایشان هم تشکر
کرد و تمام شــد و اینکه چطور تمام شد خاطرم نیست .از آن مجلس در حیاط هم
عکسهایی موجود است.
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این عکسها منتشر نشده؟
در برخی جاها دیدم که چاپ شده .خودم این عکسها را ندارم .بعد از آن امام را زیارت
نکردم تا زمانی که  12بهمن  57به تهران برگشتند.
حاج آقا در مورد مذاکرات ایران با آمریکا در دهه  60با حضور آقای
روحانی اطالعی دارید؟
خیر.
با آقای روحانی ارتباطی نداشتید؟
خیرارتباطینداشتیم.
در بحث مجمع عقال...
مجمع عقا که مربوط به یک نفر نبود .در آن جلسه عمدتا آقای یزدی افراد را دعوت
میکرد و ما را هم مثل اینکه جزو عقا قبول داشــتند که دعوت کرده بودند .در آن
جلسات خیلی بحثها میشد که متأسفانه االن به خاطر ندارم .در مورد جنگ و مسائل
جنگ هم اظهارنظرهایی میشد که کمی با متن آنچه در وضعیت حاکم انجام میشد
متفاوت بود و اعتراضهایی نهفته بود .جزئیات را متأسفانه به یاد ندارم.
در دوره دهه  70به اینطرف بخصوص آن اوایل حضور سیاســی شما
بسیار کمرنگ شد .علت چه بود؟
نمیدانم منظور از کمرنگی چیست .آن سالها دوره چهارم بود .ما در دوره چهارم به
مجلس نیامدیم .البته من روزنامه جهان اسام را از سال  69شروع کرده بودم و فعالیت
ما در چارچوب روزنامه بود.
یعنی تا مجلس ششــم را میفرمایید؟ اینکه در فضای سیاســی مؤثر
باشید...
مؤثر بودن یا مطرح بودن باید تعریف شود .برخی زیاد حرف زدن ،مطرح بودن ،حضور
داشتن در اینجا و آنجا و سخنرانی را دلیل بر حضور میدانند .خب در این زمینه اگر
بخواهیم همین االن هم میتوانیم بگوییم من حضور ندارم چون زیاد مصاحبه نمیکنم.
سخنرانی هم سالهاست نمیکنم .اینجا و آنجا هم غالبا نمیروم .نه فقط به خاطر کرونا،
قبلش هم نمیرفتم .آیا این به معنای عدم حضور است؟ خیلیها میگویند شما مدتی
اســت حضور ندارید منظورشان این است که مدتی است خبری از شما نداریم ،خب
نداشته باشید .ولی معنیاش عدم حضور نیست .حضور در صحنه سیاست معنایش این
نیست که همه آدم را ببینند .خب اگر اینطور باشد فان آدم که هر شب در تلویزیون
دیده میشود ،خیلی حضور دارد.
خب منظور کنش و فعالیت سیاسی است.
بله کنش سیاسی یعنی فعالیت .فعالیت گاهی آرام و نرم است .یعنی فعالیت سخت
نیست ،نرمافزاری است .به نظر خودم من این فعالیت را لحظهای ترک نکردم یعنی
دغدغه در ذهن من دائما بوده و تا زمانی هم که میتوانستم فعالیت میکردم.
ولی حاج آقا شما هیچگاه با مجمع روحانیون مشارکت کنار نیامدید.
کنار نیامدن نبود ،با آنها کار نمیکردیم .آنها درواقع کنار نمیآمدند .مجمع روحانیون
که حاال داستانش مفصل است و لزومی ندارد واردش شویم...
اگر الزم میدانید وارد شوید.
نه ،عرض کردم که الزم نمیدانم .مشارکت هم حزبی بود که به وجود آمد و از همان
اول اندیشههایی داشتند که معلوم بود تیپهایی مثل ما را قبول ندارند و برای مقاصد
خاصی که خودشــان بهتر میدانند آمده بودند و با مقاصد و نیت ما کاما متفاوت
بود .نه میتوانیم نظر خوب بدهیم نه خوب ،و نه میتوانیم بگوییم چه بود .میتوانیم
بگوییم با نظرات و آرا ما کارش متفاوت بود و به همین دلیل دلشان نمیخواست با
ما کار کنند.
منظور من از کمرنگ شــدن نقش حضرتعالی این بود که در مناصب
اجرایی میشود گفت عمال از دهه  70به این سو محو شدید.
من از اول هم مناصب اجرایی نداشتم.
به هر حال نمایندگیهایی از سوی آقایان داشتید.
آن که منصب اجرایی نیست منصب نمایندگی است .من فقط از اول انقاب تا آخر فقط
در چهار دوره مجلس نماینده بودم با رای مردم و بدون دخالت حکومت و حاکمیت .و
دیگر هیچ سمت دیگری نداشتم.
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بهانهای بودند و باالخره این روزنامه را به تعطیلی کشاندند .تعطیلکننده در این ماجرا
دستگاههایقضائیبودند.
و کار سیاسی میکردید.
بله .ناچار باید مباحث سیاسی هم میآوردیم چون روزنامه دیگری نداشتیم و ارشاد به ما
تذکر داد که نباید این کار را بکنید و نام روزنامه را عوض کنید و بکنید حیات نو سیاسی
یا اجتماعی که ما نامش را حیات نو اجتماعی کردیم و مشکل برطرف شد .مدتی هم
حیات نو اجتماعی داشتیم تا رسید به دوران بعد از سال  .88دوران احمدینژاد بود که
یادم نیست به چه بهانهای ،شاید برخی از بیانیههای آقای موسوی را چاپ کرده بودیم
یا مورد دیگری که نگفتند دلیلش چیست یا من یادم نیست.
شما بیانیهها را منتشر میکردید؟
بله .این روزنامه را هم تعطیل کردند .شد سومین مورد.
حاج آقا من گزارهای در ذهنم هســت در مورد حمله به شما با پنجه
بوکس در ایام تندرویهای لباس شــخصیها در دوران اصالحات .صحت
داشت؟
کجا؟
دقیقا خاطرم نیســت .اما حمله با پنجه بوکس در ذهن من باقی مانده.
درست است؟
تقریبا .خودم پنجه بوکس را رویت نکردم اما آثارش روی صورتم بود و همه تشخیص
دادند.
جریان چه بود؟
دوســتان از ما دریافت کردند که به مناســبت  22بهمن در مســجد محمدیه قم
ســخنرانی کنیم .من هم آن موقع عینک داشتم .وارد شدیم دیدیم جمعیت انبوه
نشستهاند .به محض اینکه پشت تریبون رفتم و هنوز بسماهلل را نگفته بودم دیدم از
روبهرو چیزهایی به سمت من پرت میشود .چیزهای مختلفی بودُ .مهر بود .انگار از
نماز فراغت پیدا کرده و احســاس کرده بودند مهرها باید مصرف شود ،به سمت ما
میآمد و نشانهگیریهای خوبی هم داشتند .برخی از جزوههای قرآن بود که اینها
را به صورت تیغی پرتاب میکردند و از طریق تیزی به ســر و صورت ما میخورد و
یــک عده از جوانان طفلکی هم کــه برای دفاع جلوی ما را گرفته بودند آنها هم به
اندازه کافی ضربه خوردند .شــروع کردند به زدن و شعار هم میدادند که صدای ما
به آن سمت نرود .یعنی در قسمتی ایستاده و راه را بسته بودند تا با جمعیتی که در
سمت در خروجی مسجد بودند نتوانیم حتی تماس فیزیکی یا چشمی داشته باشیم.
جلو را بســته بودند و همینطور شــعار میدادند .همینطور زدند و زدند و ما دیدیم
اینها اجازه نمیدهند سخنرانی کنیم .گفتیم خب حاال که اینطور است بیرون برویم.
البته تفسیرهای دیگری هم دارد که نمیخواهم نام برخی از دوستان را بیاورم خدا
رحمتشان کند .من کنار دیوار ایستاده بودم و کمی در پناه بودم .ولی احساس کردم
اگر بخواهم از همین جمعیت رد شــوم از چند طرف حمله میکنند .گفتم با این
کیفیت نمیشود ،ماموری باشد که راه را باز کند .گفتند از همینها ،گفتم نه فقط از
شهربانی باشند که من از لباسهایشان بشناسم اینها مأمور هستند چون بقیه معلوم
نبودند .باالخره چند نفر از اینها راه را باز کردند .محافظی هم ما داشــتیم که پشت
سر من حرکت میکرد .از جلو که همینطور میزددن و به سمت عمامه مشت و لگد
میآمد .از پشت سر هم چون محافظ ما مانع بود ،خودش میگفت آنقدر با بیسیم به
پشت گردن و دست من زدند که دستم بیحس شده بود .نفرات بیسیم هم داشتند.
باالخره خودمان را به در خروجی که از ســمت قهوهخانه بود رساندیم .حاال در این
اوضاع عینک من هم افتاد و من جایی را درســت نمیدیدم .همین که وارد شدم و
میخواستم بپیچم بیرون بیایم ،یک مشت محکم زیر چشم من خورد .به گونهای بود
که همه احساس کردند این همان پنجه بوکس بوده چون زد و زیر چشمم شکافته
شد و خون آمد .من اگر طرف را میدیدم که ولش نمیکردم(باخنده) ،میتوانستم از
عهدهاش بربیایم .بدون معطلی مشتم به نقطه مقابل رفت که بزند ،دیدم یک سرباز
است که ایستاده و معلوم نیست که کار او باشد و دستم را کشیدم .ظاهرا کسی که
زده بود فرار کرده بود و من هم چشمم جایی را درست نمیدید .باالخره بیرون آمدیم.
در ماشــین که نشستیم به همان ماشین هم حمله میکردند و وقتی راه افتادیم تا
مدتها ضاربین و گروه مفصلی که بودند ماشین را تعقیب میکردند .آن شب ما شام
منزل داماد آیتاهلل صانعی رحمت اهلل علیه دعوت بودیم .آنجا رفتیم و خون هم از
صورتم میآمــد .در یک اتاق مجلس روضه بود من را به اتاق دیگری بردند و حالم
کمکم بد میشد حالت بیهوشی و بیحالی دست داده بود و آقای صانعی آمد روبهروی
من نشست و شروع کرد...

چرا اینطور بوده؟
چه عرض کنم؟ برنده شدیم دیگر .رکورددار بودن که بد نیست .عواملی دست به دست
هم داده .روزنامه اول جهان اسام بود که در دولت آقای هاشمی توقیف شد.

به شوخی کردن.
خیر خیلی ناراحت بود .روبهروی من نشست و شروع کرد سخنرانی کردن .خیلی برای
من جالب بود .میگفت شما غصه نخورید ،جد عزیز شما هم مثل شما چنین شد و
ســخنرانی جالبی کرد که چنین رفتاری را با جد شما هم کردهاند .من در این حال،
ته دلم از حالت آقای صانعی خندهام گرفته بود .خدا ایشان را رحمت کند .خیلی با
هیجانصحبتمیکرد.

به چه دلیل؟
دلیلش را از آقایانی که تعطیل کردند بپرسید .وزیر ارشاد وقت و عواملی که بودند.

در چه برهه تاریخی بود؟ کنش خاصی صورت گرفته بود؟
 22بهمن سال  80-79بود.

حاج آقا فکر میکنم شما رکورددار توقیف روزنامه در کشور باشید.
بله این درست است.

بله.

وزیر ارشاد وقت آقای میرسلیم بودند؟

علتش را میفرمایید؟
علت را به ما نگفتند .هیچ توضیحی ندادند .فقط گفتند طبق ماده فان ،ماده را نگاه
کردیم دیدیم چیز خاصی نیســت .تا آخرش هم دوســتان ما هر وقت برخی از آن
عوامل را در ارشاد پیدا کردم و پرسیدم باالخره چه بود ،جواب درستی ندادند .بابت آن
تعطیلی با پول آن زمان حدود  850-800میلیون تومان متضرر شدیم .یعنی در سال
 .73مدتها گذشت و به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم و رسیدگیهایی که نشد
و بعد شد ،نهایتا گفتند شما محق بودید ،حق با شما بوده .گفتیم خب حاال که اینطور
است ضرر و زیان ما را چه کسی میدهد .تا االن هم کسی جواب نداده .و ما این مبلغ
را به نرخ آن زمان...
فکر میکنم دالر آن زمان  400تومان بوده.
حاال دالر از آن زمان تا به حال یقینا هزار برابر بیشتر است.
خیر ،آن زمان دالر  400تومان بوده و االن اگر  25هزار تومان باشــد،
حدود دو میلیون دالر ضرر و زیان شما است.
حاال نصفش را هم به ما بدهند خوب است .هیچ به روی مبارک هم نیاورند تا االن .ضرر
و زیانی بود که به ما وارد شد به جز ضرر فرهنگی و مطبوعایت که بسیار بسیار دوستان
ما از استانها زنگ میزنند و برخی در تلفن گریه میکردند که این چه اتفاقی بود که
افتاد ،ولی افتاد .بعد که حاکم شدیم دوباره شروع کردیم ولی خب نتوانستیم چون
امکانات مالی نبود .روزنامه چیزی نیست که هر لحظه بتوان ایجاد کرد .هزینههای اولیه
و سرعت اولیه دارد که ما زحمت کشیدیم مثا شش ماه اول ضرر دادیم تا از این گردنه
باال کشیدیم و داشت سر به سر میشد که یک دفعه از کمر قطع کردند .این را دوباره
راهاندازی کردن کار بسیار سختی است کسانی که در روزنامه هستند میدانند .به هر
حال نتوانستیم .بعد از مدتی گفتند همان روزنامه را ادامه بدهید و ما اسمش را عوض
کردیم به نام حیات نو که شروع کردیم و با استقبال زیادی مواجه شد.
در دولت اصالحات؟
در دولت آقای خاتمی .آن زمان شروع کردیم و بسیار استقبال شد .تیراژ بسیار باالیی
داشت یعنی تیراژ ما از تمام روزنامههای آن زمان بیشتر بود حتی از همشهری .منتها
همشهری فقط در تهران تیراژش از ما بیشتر بود.
تیراژ چقدر بود؟
باالی  250هزار تا .البته گاهی اوقات بیشتر هم میشد.
در ایام انتخابات که بیشتر میشد.
بله خیلی بیشتر میشد .آن روزنامه هم با بهانه واهی به دنبال تعطیلیاش بودند .دنبال

کنش خاصی از طرف شما ایجاد شده بود؟
خیر همان کنشی که هست .به هر حال در همین بیکاری و کمرنگی این کارها را
کردند اگر پررنگ بود چه میشــد .آنجا صحبت از این بود که این را (زیر چشمم)
چه کار کنیم .گفتند از بیمارستان گروهی را بیاورید که بخیه بزنند .گفتم به نظرم
مصلحت اســت که خودم به بیمارســتان بروم گفتند چرا؟ گفتم چون هم وسایل
فراهم هست و هم اینکه در ورودی بیمارستان ثبت میشود و اگر کسی را بیاوریم
نمیتوانیم اثبات کنیم چنین اتفاقی افتاده اما وقتی به بیمارستان برویم آنجا ثبت
میشود .به بیمارستان نکویی قم رفتیم .یکی دو نفر از پزشکان بودند که برخی از
بچههای تحکیم هم بودند و بخیه خیلی خوبی هم زدند که اصا اثرش نماند .از آنجا
ما را به منزل آقا صادق کامان آوردند که شب آنجا خوابیدیم .بچههایی که همراه ما
بودند و بچههای آنها روی پشتبام رفته بودند چون بیم حمله بود .خاصه خوابیدیم
تا فردا که قبل از بعدازظهر به سمت تهران حرکت کردیم .چون چشم من هم ضربه
خورده بود نزد دکتر هم رفتیم و بررسی کرد .عده دیگری که بعدا متوجه شدند هم
منزل به دیدارمان آمدند.
از شما دلجویی شد؟
خیر .سه ،چهار روز بعد از حمله در روضه چهارشنبهای که داشتیم ،آقای محتشمی
سخنران بود و مفصل راجع به این موضوع صحبت کرد و خیلی به همه کسانی که از
اینجور کارها میکنند حمله کرد و راجع به ما هم صحبت کرد حفظاهلل .در نهایت این
(زخم) خوب شد و تمام شد.
از شما دلجویی نشد؟
خیر اصا .البته االن چقدر از موضوع گذشته؟
حدود بیست و خردهای سال.
در واقع تنها موردی اســت که یک رسانه راجع به این موضوع از من سؤال میکند و
بسیاری از این رسانهها در گذشت ایام در این بیست سال عمدا یا سهوا این موضوع را
مسکوتگذاشتهبودند.
بحث دولت اصالحات شــد؛ احمدینژاد به نظر میرسد که سوار بر
موجی شــد که جریان اصالحات علیه آیت اهلل هاشمی درست کرده بود.
قبول دارید که باالخره تقصیر یا قصور جریان اصالحات بود؟
در تاریخ همیشه حوادث روی هم اثر میگذارد و این یک چیز بدیهی و روشن است.
میشود خیلی راحت نتیجه گرفت که ما در دوران اصاحات (البته دوران اصاحات
که از قبل بوده) ،همان دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی ،بعضا در همه جا یا برخی
جاها دچار خطا و اشــتباهاتی بودیم که مسیر اصاحات را به صورت صحیح هدایت
نکرده و به حوادثی شبیه انتخاب مثا رئیسجمهور بعدی منجر شده .این هست اما
اینکه اندازهگیری کنیم کدام اشتباه ،کدام کار ،کدام مقصر ،کار آسانی نیست.
ادامه در صفحه 9
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وزیر تعاون احمدینژاد نامزد ریاست جمهوری شد

وزیر سابق تعاون در یک نشست خبری برای انتخابات  ۲۸خرداد ریاست جمهوری اعالم
نامزدی کرد.به گزارش ایلنا ،محمد عباسی مشارکت در انتخابات را عزت بزرگ توصیف کرد
و گفت :از معلمی ساده شروع کردم و در دولتهای نهم و دهم به وزارت رسیدم و مشاور
رییس جمهور در امریکای التین بودم.وی وضع موجود جامعه را نگران کننده توصیف کرد
و انگیزه خود از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نوسازی نظام اجرایی دانست.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
سیدمحمد غرضی دولتمرد سابق و عضو کابینه سازندگی
برای انتخابات  ۲۸خرداد ریاست جمهوری اعالم نامزدی
کرد«.ســیدمحمد غرضی» در گفت وگو با ایرنا با اعالم
این خبر ،گفت ۸۰ :سال است که سرباز انقالب و مردم
هســتم و «برای خودم مسمی (لقب و شناخته شدن)
ندارم چون کسانی که مسمی دارند طلبکار میشوند ».وزیر پیشین
پســت ،تلگراف و تلفن ادامه داد :چپ و راست و مستقل و نه هیچ
چیز دیگری برای من مســمی نمیشــود و جزو بینام و نشانها

 -۲33۰دولــت روحانی تمام تالش خود را
برای حل مشــکل برجام بکنــد .در صورت
پیروزی در این مورد شــاید آقای روحانی با
خاطره خوش پاستور را ترک کند)۱/۱5( .
 -۲3۲5متاســفانه فدراسیون فوتبال آسیا
با ما سرســتیز دارد .بــه هیچوجه میزبانی
مسابقات را به ما نمیدهد)۱/۱5( .
 -۲3۲۲من اگر جای آقای محمود فکری بودم
مدتی از فوتبال کنارهگیری میکردم بعد برای
مربیگری تصمیمگیری میکردم)۱/۱5( .
 -۲3۲۰واقعــا وقتی بــه قیمتهای فعلی
خودروهــا نــگاه میکنیم از تعجب شــاخ
درمیآوریــم .در عرض دوســال قیمتها
نجومی شدند .علت این هرج و مرجها در بازار
خودرو چیســت؟ کی باور میکرد دناپالس
 3۱5میلیون شود؟ ()۱/۱5
 -۲3۱۰وزیــر جهاد میگوید تولید مرغ در
کشور به اندازه کافی است .اگر چنین است
چرا وضعیت بازار مرغ به هم ریخته اســت؟
عوامل این وضع چه کسانی هستند؟ ()۱/۱5
 -۲3۰۱مدیــر روزنامه کیهــان توجه کند
که گاهی حرفهایی نزند که تاریخ مصرف
گذشته است)۱/۱5( .
 -۲۲55مــا حتی قدرت خرید لوازم خانگی
تولید داخل هــم نداریــم .تولیدکنندگان
بیش از حد تصور قیمتهــا را باال بردهاند،
نمیتوانیم یک یخچال ایرانی هم بخریم .باید
یخچال کهنهمان را تعمیر کنیم .پول خرید
یک یخچال را در چند سال پیش فقط برای
تعمیر یخچال دادم)۱/۱5( .
 -۲۲5۰مــن مخالف دولــت آقای روحانی
نیستم .اشــکاالتی هم به آن دارم .هر چند
میدانم زحمات زیادی را هم در ایام تحریمها
کشیدند ،اما دولت در کنترل نرخها در بازار
موفق نبود)۱/۱5( .
 -۲۲۴۱کاندیداهای انتخاباتی سال ۱۴۰۰
برای کســب رای مردم با توجه به شــرایط
فعلی و مشکالت مردم کار بسیار سختی در
پیش رو دارند)۱/۱5( .
 -۲۲3۱کاش همیشــه ســریالهای مثل
پایتخت یا نون خ نمایش داده میشد تا مردم
سرگرم شــوند .سریال نون خ واقعا جذاب و
دیدنی است)۱/۱5( .
 -۲۲۱۲برجام باید احیا شــود .تحریمهای
ظالمانه باید لغو شود .این حق مردم ما پس
از سالها رنج حاصل از تحریمهاست)۱/۱5( .
 -۲۲۱۰یکی از اشکاالتی که به انتخابات وارد
شــد عدم تنوع در کاندیداهاست .باید افراد
جدید وارد میدان شوند تا به انتخابات رونق
بدهند)۱/۱5( .
 -۲۲۰3علــت مشــکالت تحریمهــا یــا
ناکارآمدی یا هرچیز دیگری است باید این
مشکالت رفع شوند مردم دیگر طاقت تحمل
فشار را ندارند)۱/۱5( .
 -۲۱5۴دولــت خودش مســتقیم واردات
واکسن کرونا را انجام دهد .واگذاری این کار
به بخش خصوصی امکان دارد باعث هرج و
مرج در بازار شود)۱/۱5( .
 -۲۱5۱مدیر روزنامه کیهان به این موضوع
توجه کننــد همانقدر که بایــد به تولید و
توانمندی داخلی اتکا کنیم باید از بازارهای
جهانــی و تعامــل و تجــارت جهانی هم
جوابیه 1

گرهگشایی بشود تا بازار به رونق اصلی خود
بازگردد)۱/۱5( .
 -۲۱۴۹ســقف افزایش قیمتهــا در تمام
حوزههای بازار پر شده و قدرت خرید مردم
قفل شــده اســت .اگر فکری به حال این
وضعیت نشــود مردم و بازار و کســبه همه
آسیبهای جدی میبینند)۱/۱5( .
 -۲۱۴5واقعــا بــازار مــرغ چــه ربطی به
تحریمها دارد؟ نباید همه چیز را به تحریمها
گره زد)۱/۱5( .
 -۲۱3۱مــا که متوجه نشــدیم علت صف
مردم برای دیدار بــا احمدینژاد در جلوی
منزل ایشــان برای چه بود؟ شاید هم یک
حرکت نمایشی از سوی برخی طرفداران وی
بوده؟ ()۱/۱5
 -۲۱۲۱حــاال نوبت کرونــای جهش یافته
ترکیه شــد خدا به خیر کند .با این ویروس
مرموز که جهــت مییابد تغییــر ماهیت
میدهد .آیا راهی اساسی برای مقابله با این
ویروس وجود ندارد؟ ()۱/۱5
 -۲۱۲۱برای واکســینه کــردن مردم باید
سرعت عمل بیشتری صورت بگیرد .شرایط
خاص کرونایی ایجاب میکند هرچه سریعتر
به مردم واکسن بزنند)۱/۱5( .
 -۲۱۱۲همــه ما مردم منتظر هســتیم در
سال جدید سال بهتر و همراه با گشایشهای
اقتصادی پیش رو داشته باشیم .ما که برای
چنین روزهایی دست به دعا هستیم)۱/۱5( .
 -۲۱۰۲یــک مقام آمریکایــی گفته دنبال
حفظ تحریمها به عنوان اهرم فشار نیستیم.
اگر چنین ادعایــی دارند باید ثابت کنند با
حرف که این ادعا ثابت نمیشود .تحریمها
را لغو کنند)۱/۱5( .
-۲۰5۴امیدواریمدولتآمریکابهیکعقالنیت
برســد دســت از لجاجت بردارد و به برجام
بازگردد .این به نفع کل جهان است)۱/۱5( .
 -۲۰5۱آیــا مجــوز واردات واکســن با ارز
اشــخاصی برای واردکننــدگان غیردولتی
باعــث گرانتــر شــدن قیمت واکســن
نمیشود؟()۱/۱5
 -۲۰۴5کسانی که آقای جهانگیری معاون
رئیسجمهور میگوید کار دولت را ســلب
میکنند چه کســانی هستند؟ شفافتر به
مردم بگویند ()۱/۱5
 -۲۰۲۱متاسفانه با وجود هشدارهای وزارت
بهداشــت ،برخی از مــردم هیچ توجهی به
دســتورالعملها ندارنــد .رعایت پروتکلها
کاهش یافته .تکلیف چیست؟ برخورد جدی
بکنند .جان مردم در میان است)۱/۱5( .
 -۲۰۱۲آنچه مشــخص اســت بــه زودی
وضعیت تهران هم قرمز میشــود .اما هنوز
برخــی افراد بیمســئولیت حتی ماســک
نمیزننــد و در مالءعام عطســه و ســرفه
میکنند)۱/۱5( .
 -۲۰۱۰اینکه در ســریال «نون خ» در یک
سکانس خاص یادی از هنرمندان در گذشته
شــده است بسیار حرکت ســتودنی و قابل
ارزش اســت و باید در آثار دیگر هم یادی از
پیشکسوتان هنر بکنند)۱/۱5( .
 -۱۹53مــا مردم میترســیم پای دالالن
هم به واکســن کرونــا باز شــود و همین
یک مشــکل مضاعف برای مردم درســت
کند)۱/۱5( .
پیامهای مردمی در صفحات ۸-۲

پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام مردمی

بــا عنایت به مطلب مندرج در آن روزنامه به
تاریخ  ،۹۹/۱۰/۰۱با موضوع «توقف طوالنی
در میدان بهارستان» به استحضار میرساند؛
ناوگان اتوبوســرانی پایتخت براساس برنامه
زمانبنــدی و میزان تقاضای ســفر از طریق
سیستم هوشــمند ناوگان مدیریت شده و

با کمترین انحــراف به شــهروندان گرامی
خدمترسانیمینماید.
مزید اســتحضار؛ به عوامل خــط موردنظر
شــهروند گرامی در خصوص نظارت بیشتر
بر اجرای دقیــق برنامه زمانبندی و خدمات
رسانی مطلوبتر توجه الزم داده شد.

جوابیه 2

پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام مردمی

با عنایت به مطلب منــدرج در آن روزنامه به
تاریخ  ،۹۹/۱۲/۱۹با موضــوع «اتوبوسهای
مسیر میدان شهداء -خاوران» ،با اشاره به اینکه
تمامی اتوبوسها از ابتدای شیوع ویروس کرونا
قبل از هر بار مسافرگیری ضدعفونی شده و در
پایان شیفت کاری نیز با اعزام به توقفگاهها از
لحاظ نظافت و اقدامات فنی مورد بازبینی قرار
میگیرند و همچنین با تاکید بر اینکه سرعت
حرکت اتوبوسها تابع شرایط مختلفی است و

حفظ سالمت شهروندان و رانندگان در اولویت
خدمترسانی این شرکت است ،اعالم میدارد:
به عوامل خط موردنظر شــهروند گرامی در
خصوص نظارت بیشتر توجه الزم داده شد.
شــایان ذکر است؛ از شهروندان گرامی تقاضا
میشــود ،با رعایت نکات بهداشتی و حفظ
نظافت اتوبوسهــا ،خدمتگــزاران خود در
اتوبوســرانی را جهت ارائه خدمات مطلوبتر،
یارینمایند.

جوابیه 3

پاسخ منطقه  19شهرداری به یک پیام مردمی

احتراما ،ضمن تشــکر از انعکاس مشکالت
شهروندان محترم؛ بدینوســیله در پاسخ به
پیام منتشر شــده در آن نشریه وزین مورخ
( ۹۹/۱۲/۲۸ستون ارتباطات مردمی) مراتب
جوابیه به شرح ذیل جهت استحضار حضورتان
ایفاد میگردد :در خصوص پیام مردمی منتشر
شــده در روزنامه آفتاب یزد مورخ ۹۹/۱۲/۲۸
با موضوع جایگزینی درختان جدید به جای

درختان خشکیده در خیابان شهید زلفی ،به
استحضار میرساند« :طی بازدیدهای مستمر
ناظران و کارشناسان فضای سبز در طول سال،
چنانچه هر درختی آســیب دیده و از لحاظ
آفات و بیماری خطرآفرین باشــد نسبت به
طرح موضوع در کمیسیون ماده هفت حفظ و
گسترش فضای سبز اقدام و پس از صدور رای
اقدام متناسب صورت میپذیرد».

هستم.غرضی  ۸۰ســاله که پیش از این دو بار دیگر
نامزد ریاست جمهوری شده بود درباره نامزدی خود
در انتخابات ریاســتجمهوری  ،۱۴۰۰گفت که در
 ۴۰سال اخیر در سنگرهای مختلف خدمت کردهام
و شــیوه کار من مشخص است .بدون برنامه کاری از
پیش نمیرود اما برنامه خود را نمینویسم چون مردم فرصت خواندن
ندارند و به عملکرد افراد در گذشــته رجوع میکنند .همانطور که
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری در سال  ۹۶با ارائه

برنامهای یک قرن گذشته را مرور کردم و گفتم که همه دولتهای
بعد از مشــروطه طوری عمل کردند که از چشــم مردم و نخبگان
افتادند ،برنامه من این اســت که به مردم بگویم که با این روشها
مخالفم و به سمتی میروم که حقوق عامه را بر حقوق خاصه ترجیح
داده شود.وزیر پیشین نفت در ادامه همین مصاحبه ،خود را بدهکار به
انقالب اسالمی معرفی کرد و خاطرنشان کرد :نمیگویم بهترین بودم،
اما خدماتم به مردم رسید و حقوق عامه را تامین کرد .به جای اینکه
خط تلفن به مدیر کل بدهم به مردم و عادی تلفن دادم.

هشدار حوثی های یمن به ایران درباره برجام:

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

اعالم نامزدی غرضی برای انتخابات ریاست جمهوری

اشتباه دوره قبل را تکرار نکنید
اگر عقب بنشینید باید درباره موشک هایتان هم مذاکره کنید

یکی از رهبران ارشد جنبش انصار اهلل یمن (حوثی ها) به مقامات
جمهوری اسالمی ایران هشــدار داد که اشتباه دوره قبلی درباره
اجــرای برجام بدون گرفتن تضمین اجرای کامل توافق از ســوی
دیگر طرف ها به ویژه آمریکا را تکرار نکنند.
به گزارش عصرایران به نقل از وب ســایت "میدل ایست مانیتور"،
" محمــد علی الحوثی" از رهبران ارشــد جنبــش انصاراهلل یمن
همزمــان با مذاکرات بین ایران و دیگــر اعضای گروه  ۴+۱درباره
برجام و حضور دیپلمات های آمریــکا در مذاکرات وین ،به ایران
هشــدار داد تا زمان کسب اطمینان از اجرای کامل برجام از سوی
دیگر طرف هــا به ویژه آمریکا ،به تعهدات خــود در قالب برجام
بازنگردد.او در توییتی نوشت ":اگر ایران قبول کند که غنی سازی
اورانیوم را قبل از اجرای توافق از ســوی طرف های دیگر متوقف
کند ،اشــتباه توافق قبلی را تکرار می کند ،که با وجود تضمین ها

اجرا نشد و بعدا ممکن اســت مذاکرات به برنامه موشکی [ایران]
مرتبط شــود".او افزود" ":اساس هر توافقی اجرای عملی آن است،
فقــط گفتگو و امضا کافی نیســت ،همانطور کــه ایاالت متحده

و متحدانــش با توافــق نامه های قبلی خــود از جمله توافق نامه
"اســتکهلم" برخورد کردند ،که (به رغم مذاکره و امضا) از اجرای
عملی آن سرباز زدند".
ایاالت متحده آمریکا در مــاه می  ۲۰۱۸با امضای ترامپ به طور
یکجانبه از توافق هســته ای با ایران موسوم به برجام خارج شد و
همه تحریم های سابق هسته ای به عالوه بسیاری دیگر از تحریم
ها را علیه ایران اعمال کرده است.
ایران یک ســال پس از تحمل تحریم هــا و اجرای کامل تعهدات
هســته ای خود در قالب برجام ،برای متــوازن کردن امتیازات و
تعهــدات برجام ،بــدون اینکه از این توافق خارج شــود ،تعهدات
هســته ای خود در قالب این توافق را در پاسخ به خروج یکجانبه
آمریکا و نقض تعهدات از سوی واشنگتن ،به حالت تعلیق درآورده
و به سرعت برنامه هسته ای خود افزوده است.

فعال سیاسی اصولگرا:

اگر جمهوری اسالمی به دنبال مشارکت است ،باید احمدی نژاد را تایید صالحیت کند
اگر آقای رئیسی کاندیدا شود قالیباف کاندیدا نمی شود و اگر وی نیاید آقای قالیباف کاندیدا می شود
ولی بروی آقای قالیباف در جبهه اصولگرایان زمینه شکل گیری اجماع وجود ندارد

سید حسین نقوی حسینی با اشاره به نزدیک شدن به زمان ثبت نام
داوطلبین انتخابات ریاســت جمهوری گفت :با توجه به تدارکات و
تحرکاتی که در دو جبهه اصالح طلبان ،اصولگرایان میبینیم فکر می
کنم طی ۱۷الی ۱۸روز آینده تقریبا تکلیف روشن می شود .ما شاهد
رقابت چهار جریان اصولگرایان،اصالح طلبان ،معتدلین و طرفداران
دولــت جوان انقالبــی در انتخابات این دوره هســتیم.این نماینده
اصولگرای مجالس نهم و دهم در گفتوگــو با عصرایران ادامه داد:
به نظرم جبهه اصالحات روی یک نفر توافق می کند و امکان توافق
آنها آســان تر است .کاندیدای رای آور مقبول را بیشتر می پسندند
تا اینکه بروی فرد جناحی خاص خودشــان تاکید کنند.گذشته هم
همین را نشان می دهد که باالخره آنها معتقد به کسی هستند که
رای بیاورد  .این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد :اعتدالیون نیز به
دنبال آقای الریجانی هستند که البته وی بین اصولگرایان سنتی هم
رای دارد اگر اجماعی از اصالح طلبان هم حول وی شکل گیرد یعنی
دوجریان اعتدال و اصالحات از وی حمایت می کنند و قطعا جبهه
قوی بین آنها تشکیل می شود  .نقوی حسینی گفت :اگر آقای رئیسی
نامزد شود در بین اصولگرایان یک وحدت فراگیر بوجود می آید البته
وی در بین اعتدالیون نیز طرفدارانی دارد البته او پایگاه مردمی خوبی
دارد چراکه معتقدند در قوه قضاییه به خوبی عمل کرده است .اما اگر
یادداشت

«گاندو  »2و یک پرسش
از آقای داریوش فرهنگ
مهرداد خدیر
روزنامه نگار

توقف پخش سریال «گاندو  »۲-دو روز پس از آن که محمد جواد ظریف
وزیر خارجۀ ایران در «کالب هاوس» آن را «کامال دروغ» توصیف کرد و
در آستانۀ مذاکرات ایران در وین ،از خبرهای قابل توجه این روزهاست.
البته گفته شده «گاندو »۲-نیمه کاره بوده و برای توقف آن  ،فشاری وارد
یا توصیه ای نشده و عجله برای نمایش یک سریال نیمه کاره احتماال به
خاطر تأثیرگذاری بر افکار عمومی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری یا
بیم احیای برجام در همین مدت بوده و به همین خاطر ادامۀ آن به بعد
از انتخابات ،موکول شده و همین «عذر بدتر از گناه» نشان میدهد چه
اهدافی پشت سر این سریال جهتدار بوده است.
گاندو –  ۲میخواهد /میخواســت در قالــب دیالوگ و نه با گرههای
داستانی و پیشبرد درام" ،برجام کوبی" کند تا بدانیم دیپلماسی و مذاکره
خوب نیست و تقدیر و سرنوشت محتوم ما همین تحریمهاست و تالش
برای رفع آنها یا جاهالنه است یا خائنانه و از دیپلماتها تصویر جاسوسانی
را ارایه میدهد که شاید خودشان هم ندانند در حال جاسوسیاند و همۀ
امور عالم را باید از دریچۀ امنیتی و توطئه انگارانه تحلیل کرد.
این یادداشت البته در نقد سریال متوقف شدۀ «گاندو »۲-نیست چنان
که از تیتر هم هویداست ،به قصد طرح پرسش از تهیه کننده و کارگردان
و نویسنده و حامیان آن هم نیست .تنها به قصد پرسشی است از بازیگر
و کارگردان کهنهکار -آقای داریوش فرهنگ –که در این مجموعه ایفای
نقــش میکنــد .آدمی که بیش از  3۰ســال قبــل و در فضای دهۀ
 ۶۰خورشیدی سریال «سلطان و شبان» را کارگردانی و در حافظۀ جمعی
مردم ثبت کرده ،کسی که تئاتر خوانده و با گروه تئاتری «پیاده» وارد کار
هنری شده ،مردی که سالها با «سوسن تسلیمی» زیر یک سقف زندگی
کرده ،مورد اعتماد «بهرام بیضایی» بوده و در «شاید وقتی دیگر» او بازی
یادداشت میهمان

اژدهای چموش
داود مبهوت

قطعه ای تصویری از صحبت های وزیر محترم بهداشت را در شبکه های
اجتماعــی دیدم که با توجه به اســتفاده از کلماتی چون :اژدهای
چموش و ســرکش  ،ابتدائاً تصور کردم برای تغییر روحیه و مزاج
افراد حاضر در نشست ،بخش هایی از شاهنامه فردوسی عنوان می
شود .به خصوص آن قســمت که با احساس درباره افسارگسیخته
شــدن اژدهای چمــوش( در شــاهنامه دیو ســپید) و از کنترل
خارج شــدن موقتی اش از دســت متولیان امر ایراد می گردید.
بخش دراماتیک سخنان ایشان هم آن قسمتی بود که تاریخی نیز
برای به دســت آوردن مهار دوباره این دیو افســار گسیخته معلوم
نشد .با پیشــرفت بحث دریافتم که آن اژدهای سهمگین تمثیلی
اســت برای ویروس کرونا و صحبت ها جدی و پای مرگ و زندگی
انســان ها در میان اســت .افرادی که توصیه هــای عاجزانه وزیر
بهداشــت و دیگر مدیران زیر مجموعه را به جان و دل نشــنیده ،
کوله بار ســفر بســتند و رفتند و در بازگشت چیزی جز گسترش
ویروس جدید و جهش یافته را به سوغات نیاوردند .در باره این افراد

آقای رئیســی کاندیدا نشود در جبهه اصولگرایان انشقاق بوجود می
آید چون همه افرادی که مدعی نامزدی هســتند کاندیدا می شوند
و فقط با حضور آقای رئیسی آنها حاضرند که ائتالف کنند.اگر آقای
رئیسی کاندیدا شود قالیباف کاندیدا نمی شود و اگر وی نیاید آقای
قالیباف کاندیدا می شود ولی بروی آقای قالیباف در جبهه اصولگرایان
زمینه شکل گیری اجماع وجود ندارد ممکن است برخی از کاندیدا
بگویند از وی حمایت مــی کنند ولی قطعا اجماعی که حول آقای
رئیســی شکل می گیرد قطعا حول آقای قالیباف شکل نمی گیرد.
وی تاکید کرد :دولت جــوان انقالبی به دنبال کاندیداتوری نیروی
جوان هستند مثال سعید محمد یکی از مصداقها میتواند باشد البته
تنها مصداق وی نیست ،بعضی از کسانی که در جریان دولت جوان
انقالبی فعالیت می کنند این ادعا را دارند که منظور ما این نیســت
که رئیس جمهور خودش جوان باشد بلکه باید دولت جوان معرفی
شود در واقع این جریان به دنبال اصولگرایان یا اصالح طلبان نیست
بلکه جریان جدیدی هستند که اتفاقا قوام هم دارند و در محیط های
اجتماعــی پایگاه قوی دارد چراکه بخشــی از مــردم معتقدند که
باید تیپ های جدید و نو در صحنه سیاست حضور یابند.این نماینده
اصولگرای مجالس نهم و دهم اظهار داشت :آقای احمدی نژاد نیز به
صورت مستقل و بدون وابستگی به جریان خاصی فعالیت انتخاباتی

و با «واروژ کریم مســیحی» کار کرده و در «هزار دستان» علی حاتمی
حضور داشته با دیگر بازیگران گاندو متفاوت است یعنی باید باشد و از
این رو با او کار داریم نه با دیگران .چرا که اهداف و مقاصد سازندگان و
پخش کنندگان و حامیان ،واضح و اظهرمنالشمس است .سالهاست که
دو تفکر مقابل هم قرار دارند :یکی در پی گشــودن دریچه های تعامل
در عین حفظ منافع ملی است و دیگری به تعامل با دنیا خوشبین نیست
و هر گونه مذاکره و تفاهم را نفی میکند و تنها وقتی حاضر به گفت و گو
می شــود که بقا در مخاطره باشــد و دوست هم ندارد از تجاربی چون
پایان گروگانگیری  ۴۴۴روزه آمریکاییها به رغم شــعار محاکمۀ آنها،
قبول قطعنامۀ  5۹۸پس از  ۸سال جنگ و اصرار بر ادامه جنگ تا سقوط
حزب بعث و توافق وین در سال  ۱3۹۴درس بگیرد و همچنان بر همان
طبلها میکوبد و دوســت دارد به مخاطب این گونه القا کند که رفتن
ترامپ هم نباید ما را به رفع تحریمها و مراوده با جهان خوش بین کند
و سرنوشت ما همین است و هیچ یک از مشکالت اقتصادی و سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی به انزوا و تقابل ربطی ندارد و اگر آن نگاه ،قدرت
اجرایی را در دست بگیرد همۀ مشکالت حل میشود .به گواه پیشینه
فکــری و هنری میتوان گفت «داریوش فرهنگ» از جنس همان نگاه
اول اســت ولی به رغم آن که هیچ تعلق ایدیولوژیکی با داستان گاندو
ندارد بازی در آن را میپذیرد .شــاید گفته شود مگر منحصر به اوست
و مثــال امین حیایی هم در فالن فیلم بازی نکرد یا برخی دیگر؟ امین
حیایی را اما فقط با عنوان بازیگر میشناسیم نه اهل فکر مستقل و قلم
و مهمتر این که توجیه آنهــا این بود که در فیلم مورد بحث ،داخلیها
را متهم نکرده بودند .اساســا شیوۀ آقای ابوالقاسم طالبی این است که
در هر اتفاقی به دنبال دســت انگلستان است و داخلی حتی در سریال
دیدنی «به کجا چنین شتابان» هم میخواست ثابت کند اختالسها و
کالهبرداریها هم زیر سر انگلیسیهاست تا دوباره به عنوان سرمایهگذار
بازگردند! "گاندو  "۲اما یک پروژۀ کامال مشــخص است و بعید است
آقای داریوش فرهنگ نداند داستان چیست اما در آن بازی میکند .پس
دو فرض محتمل است :یکی این که مانند مرحوم حسین قندی استاد
فقید روزنامهنگاری بگوید «ما مرده شــوریم ،کار خودمان را میکنیم و
بی مســئولیت باید گفــت که آخر تا به کی و با چــه عنوانی باید
نصیحت انجام شود تا اثر گذار باشد؛ نصیحتی که بی توجهی به آن
تنها باعث به خطر افتادن جان خود و دیگران می شود .آیا نشنیدن
این نصایح دلســوزانه خــدای ناکرده چیزی جــز موجبات غم و
ناراحتی و نتیجتاً پشیمانی را برای بستگان مبتال و همچنین تالش
بیشــتر برای پرسنل پزشــکی در پی نخواهد داشت؟ در خصوص
زحمات شــبانه روزی عزیزان کادر پزشکی و پرستاری زبان قاصر
اســت چراکه در خط مقدم مبارزه با این ویروس از جان و دل مایه
می گذارند و شــاهد آن هم شهدایی است که در طول این مسیر
سخت تقدیم میهن عزیزمان کرده اند و میزان اجرشان را تنها ایزد
منان می داند و بس .امــا در کنار توقعی که از افراد جامعه درباره
رعایت موارد بهداشــتی می رود  ،سر ســخن با متولیانی است که
هر از چند گاه ظاهر می شــوند و وعدهایی را درباره تامین واکسن
جهــت تزریق و مبارزه با این بیماری بــه مردم می دهند و آن ها
را امیــدوار می کنند ،اما در عمل به فرموده برخی دیگر از مدیران
همان مجموعه هنوز خبری از تزریق به این زودی ها نیست .مرجع
این ادعا هم آن که انصافاً از زمان اعالم خبر تهیه واکســن تاکنون
چند بار زمان تزریق عمومی تغییر یافته اســت و چه مقدار تناقض
در ســخنان این مدیران می شــنویم؟ یک بار خبر از پایان خرداد
بود ،دفعه دیگر پایان شــهریور است و اگر زنده باشیم باید ببینیم

مــی کند که قطعا رای دارد یعنی اگــر احمدی نژاد فرصت حضور
در عرصه انتخابات پیدا کند و تایید شــورای نگهبان را بگیرد رای با
احمدی نژاد است و مابقی بعد از وی قرار می گیرند و نظر سنجی هم
همین را نشان می دهدوی افزود :اگر مقام معظم رهبری را مستثنی
کنیم باید بگویم تنها ریس جمهوری که بعد از دفاع مقدس وقتی
بــه خیابان مــی آید مردم التمــاس می کنند که دوبــاره برگردد
احمدی نژاد است ،مردم به هیچ کدام از روسای جمهور سابق نمی گویند
که برگــردد ولی به احمدی نژاد می گویند که برگردد .وی در مورد
اینکه رقابت نهایی بین کدام کاندیداست گفت :تا اینجا حدس و گمانم
این است که محور رقابت بین الریجانی و رئیسی است .نقوی حسینی
همچنین در مورد نگرانیهایی که در رابطه با میزان مشارکت وجود
دارد گفت :اگر جمهوری اسالمی ایران به دنبال افزایش مشارکت در
انتخابات اســت باید احمدی نژاد را تایید کند اگر احمدی نژاد تایید
شود درصد مشارکت باال می رود چراکه پایگاه اجتماعی احمدی نژاد
بسیار باالست .وی خاطر نشان کرد :اگر احمدی نژاد تایید صالحیت
نشود و الریجانی کاندیدا شود می تواند قشر خاکستری جامعه را پای
صندوق بیاورد آقای رئیسی هم پایگاه خوبی بین اصولگرایان دارد و به
نظرم با کاندیداتوری این دو نیز مشارکت خوب می شود.ولی با حضور
احمدی نژاد است که میزان مشارکت می تواند باال رود.

|

قدردانی مجلس از پخش سریال «گاندو»

 ۲۳۳نماینده مجلس در بیانیــه ای از برنامه های نوروزی
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران به ویژه پخش سریال
«گاندو  »۲تشکر و قدردانی کردند.

بــه زندگی میت کار نداریم» .با ایــن توجیه که روزنامهنگار تنها روایت
میکند و قضاوت با خواننده اســت .اصل حرف و «روزنامهنگاری بماهو
روزنامهنگاری» درست اســت اما آیا روایت به قصد روایت است یا برای
کشف حقیقت؟ به هر حال در ارایۀ خدمات به مخاطب باید به شعور و
سلیقه و انتخاب و ترجیح او باید احترام گذاشت .با فرض اول و در توجیه
یا دفاع باید بگوید بازیگر ،مسؤول خط و ربط سناریو و برداشت بیننده
نیست .مردهشور (مردهشوی) است .اما بعید است چنین حرفی بزند .چون
در این صورت چند دهه اعتبار خود و ســختگیری در انتخاب نقش و
پارهای اظهارنظرهای روشنفکرانه را زیر سؤال میبرد .فرض دوم این است
که زندگی چنان پرخرج و برای برخی چنان پرهزینهتر شده که اساسا به
جنبههای دیگر نیندیشیدهاند .هزینه های عمومی باال رفته چه رسد به
کسانی که بخواهند خاصتر و مرفهتر هم زندگی کنند .با این نگاه هم
دست کم گزینههایی که نیروهای داخل را متهم نمیکنند و نقش آفرینی
در فیلمهای امنیتی علیه «داعش» اخالقیتر نیست؟ مثل حمید رضا
پگاه و امین زندگانی که در فیلمهای خاص بازی میکنند ولی آدم بَدهای
داستان،داعشیهاو تروریستهاهستندنهسیاستمدارانودیپلماتهای
ایرانی .وقتی ظریف می گوید گاندو از اول تا آخر ،دروغ است ،یعنی آقای
فرهنگ در یک «دروغ» بازی کرده .بله ،می دانیم خود آقای ظریف هم
به اقتضای مسؤولیت ،هر راست را نمیگوید ولی به منفعت ملی و خیر
عمومی میاندیشد .سینما اساسا هم راست نیست و در واقع دروغ شیرینی
است اما نه دروغی که به روح وروان مخاطب چنگ بزند و خیر عمومی و
صلح را به مخاطره اندازد .کاش این روزها داریوش فرهنگ ،یک بار دیگر
سریال «سلطان وشبان» ساختۀ داریوش فرهنگ را تماشا کند/.عصرایران

تاریخ بعدی کی خواهد بود.در ادامه باید افزود همان کادر پزشکی
و یا ســالمندانی که وعده داده شــده بود که بیشتر آن ها تا پایان
اسفندماه سال قبل واکسن دریافت خواهند کرد آیا واکسینه شده اند؟
در حال حاضر صحبت از کاربردی شــدن واکســن های در دست
تولید تا پایان شهریور برای عموم است .با وضع موجود و سه رقمی
و یا بنــا برگفته برخی از مدیران مســئول در صورت چهار رقمی
شدن میزان فوتی ها چگونه می توان بدون واکسیناسیون در زمان
مناســب آمار مرگ و میرها را پایین آورد؟ به بخش خصوصی هم
اعالم شد که در واردات واکسن دخالت کنند و هرچقدر می توانند
واکسن وارد کنند اما مثل روز روشن است هنگامی که کشورهای
اروپایی خود برای تامین واکســن در رقابت هســتند آیا نوبت به
وارد کننده داخلی خواهد رسید؟ درباره خط تولید واکسن روسی
و کوبایی هم که اطالع رســانی شد ،بد نیست عنوان گردد که در
چه مرحله ای اســت و کی بهره برداری خواهد رسید؟ به احتمال
زیاد مدیران فعلی بهداشتی به علت نزدیک شدن پایان عمر دولت
حاضر نتوانند رمان تزریق واکسیناســیون عمومی را قیچی کنند،
اما این عزیزان قطعاً می دانند که افکار عمومی و تاریخ آینده ،نحوه
عملکردشان را در کنترل این بیماری تجزیه و تحلیل می کنند و
درباره آن به قضاوت خواهند نشست ،آنچنان که هم اکنون در باره
عملکرد گذشتگان قضاوت می کنند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  30001414۲7در میان بگذارید.

اعتراضهابهمستندیدرباره«شهیدآوینی»
حاش��یههای پخش مس��تندی درباره «ش��هید مرتض��ی آوینی» از
تلویزیون همچنان ادامه دارد و عاله بر همسر این مستندساز جنگ،
س��ازنده مس��تند «انحصار ورثه» ه��م به دلیل اس��تفاده بیاجازه از
اثرش ،خواس��تار توقف پخش این فیلم شده است .چند شبی است
که مجموعه مس��تندی هفتقس��متی با نام «آقا مرتضی» محصول
سازمان هنری رسانهای اوج و به کارگردانی سیدعباس سیدابراهیمی
و تهیهکنندگ��ی مهدی مطهر از تلویزیون در حال پخش اس��ت که
تاکیدش بر "روایتی بدون سانس��ور از زندگی ش��هید آوینی" است.
اما این مس��تند س��بب اعتراض خانواده آوینی و نیز یک مستندساز
ش��ده که از بخشهایی از فیلمش یعنی «انحصار ورثه» در مجموعه
«آقا مرتضی» بدون اجازه اس��تفاده شده است .محمدعلی شعبانی -
کارگردان مس��تند «انحصار ورثه»  -در گفتوگویی با ایس��نا با بیان
اینکه حتما بابت اس��تفاده بدون مجوز از فیلمش پیگیری حقوقی
انجام میدهد ،بیان کرد :به دلیل زمانبر بودن پیگیری حقوقی ابتدا
بنا را بر این گذاشتیم که نامهنگاریهایی را با تلویزیون و سازمان اوج
انجام دهیم ،چون به هر حال پیگیری حقوقی زمان بیش��تری وقت
میخواهد و تا به نتیجه برسد بقیه قسمتهای مستند هم پخش شده
است؛ در حالی که میخواهیم هرچه سریعتر پخش ادامه قسمتهای
این مجموعه متوقف ش��ود .او افزود :همه امید من این است که نامه
خانم امینی (همسر شهید آوینی) راهگشا باشد و این دوستان دست
کم رفتاری را که با من داشتند ،با خانواده آقای آوینی نداشته باشند
چون وقتی با دوستان در اوج و نیز با تهیهکننده این مستند صحبت
کردم ،به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد آقایان و در واقع رویکردی
که داشتند ،احساس شهروند درجه دو بودن در من ایجاد شد .آنها
میگفتند این حرفها (اعتراضهای شعبانی و خانواده شهید آوینی)
قرون وسطایی است و شهید متعلق به همه است .در واقع ملغمهای
از "همینی که هس��ت" را دیدم .او ادامه داد :اینها در حالی است که
وقتی کس��ی از دنیا میرود همه امور حقوقیاش بر عهده خانوادهاش
قرار دارد و امیدوارم این حقوق بدیهی محترم شمرده شود چون من
اندوه عمیق خانم امینی را دیدم و اگر االن این در بسته نشود ،از فردا
دیگر جلو چیزی را نمیشود گرفت .در اینباره مریم امینی  -همسر
س��یدمرتضی آوینی  -هم با اش��اره به نامهای که برای توقف پخش
مستند «آقا مرتضی» به معاون سیما (حمید شاهآبادی) نوشته است،
بیان کرد :من در این نامه ذکر کرده بودم که انتظار پاسخ فوری شما
(شاهآبادی) را دارم ولی هیچ جوابی نگرفتهام .با این حال حتما پیگیری
حقوقی میکنم .در نامه هم نوشته بودم و میخواستم تلویزیون پای
خود را از ماجرا کنار بکشد که ما فقط با تهیهکننده مستند کار داشته
باشیم اما به هر حال جریان هنوز ادامه دارد .او افزود :دلیل درخواست
ما کامال واضح و روش��ن اس��ت .این نمیشود که یک نفر جزئیاتی از
زندگی خصوصی ش��خصیتی بزرگ را بدون اطالع خانوادهاش فیلم
کند و به خ��ورد مردم بدهد؛ آن هم با این ابتذال و بدون اینکه من

آقایهاشمیازابتدادرخطمبارزهبود
ادامه از صفحه :7
البته در تحلیلهای معمولی که در مطبوعات میکنند ،بخصوص آنهایی
کهخیلیدراینمطبوعاتمدعینگاهجامعهشناسانهدارندازاینحرفها
میزنند اما انصافا کار سختی است .همینطوری صحبت کردن یا این و
آن را متهم دانستن کار سختی است اما نه شما و نه من و نه هیچکس
تردید نداریم که یکسری اعمال که خودمان انجام دادیم در حوادث بعدی
تأثیر داشت .این را میتوانیم بگوییم .و چون آن حوادث بعدی ،حوادث
مطلوبی نبوده پس معلوم میشود کارهای خوبی انجام نداده بودیم .اما
کدام کارها؟ نمیشود روی یک یک اینها تکیه کرد .ما بعد از دوره مجلس
ششم جلساتی هم داشتیم ،مدیریت جلسه با بنده بود .تقریبا نمایندگان
احزاب و گروهها هم همه بودند .این جلسات تحت عنوان آسیبشناسی
اصالحات بود و مذاکرات مفصلی داشتیم که ضبط هم شد.
مربوط به چه سالی است؟
بعد از دوره شش��م .در آن آسیبشناس��ی ،ما بحثهایی را کردیم که
یکسری تندرویها ،اتهامزدنها ،خودکامگیها که در برخی پیش آمده
بود و تصورشان این بود که آنها دارای وزن اجتماعی خوبی هستند و هر
کاری بکنند درست است...
آن زمان سوار بر قدرت بودند و خیلی آسیبشناسی...
االن هم که س��وار بر قدرت نیس��تند از آن ادعاه��ا دارند .به هر حال
بحثهای خوبی صورت گرفت .حتی قرار شد برخی از آقایانی که گفته
میشود شاید مقصر بودند آقای  Xو  Yکه من نام نمیبرم ،به جلسه
دعوت ش��وند و به اشکاالت پاسخ دهند .همه اینها ضبط شد .در این
فاصله سفری برای من به مشهد پیش آمد .رفتم و برگشتم دیدم جلسه
تعطیل شده .هر چه پرسیدم چرا تعطیل شده ،االن یادم نیست کسی
جوابی به من داده باشد.
در مورد اینکه آقای روحانی نتوانست به وعده خود عمل
کند ،نظرتان چیس��ت .س��ؤال قبلی من این بود که به نظرتان
نخواست یا نتوانست .از خودشان سؤال کنید.
وزرایشان به ایشان دسترسی ندارند چه برسد به ما.
دسترسی پیدا کنید و بپرسید.

خبر داشته باشم .اصال مگر چنین چیزی ممکن است؟ آیا قانون این
اج��ازه را میدهد که با حریم ش��خصی یک نف��ر چنین کاری کرد؟
روایت دوره جوانی ایشان (مرتضی آوینی) براساس کدام استناد است
وقتی هیچ کدام از افراد خانواده آنها را تایید نکند؟امینی اضافه کرد:
وقتی بخش اول مس��تند را دیدم واقعا احساس کردم یک تعرض به
خانوادهام صورت گرفته و زیر پا گذاشتن حریم خانواده را با پردهدری و
وقاحت باور نمیکردم .ضمن اینکه استفاده از راشهایی که متعلق به
تهیهکننده این مستند نیست هم حیرتآور است و راه را برای شکایت
صاحبان دیگر فیلمها باز میگذارد .در این راستا ،حسین معززینیا -
منتقد ،مستندساز و داماد مرتضی آوینی (که به او لقب سید شهیدان
اهل قلم دادهاند)  -هم در یادداشتی واکنشی تند به این اتفاق نشان
داد .او در بخشهایی از این یادداشت نوشته است :به این فکر میکنم
روایت «بدون سانس��ور» دیگر چه صیغهای است؟ کدام سانسور؟ در
همه سالهایی که از شهادت آوینی گذشته فقط با یک قلم سانسور
پایدار و جانس��خت دربارهاش سر و کار داشتهایم که عبارت است از
پنهانکردن این واقعیت که همان کسانی که در یک سال آخر حیاتش
او را طرد کردند و به خروج از دایره «حزباللهیها» متهمش کردند،
 ۲۸سال است زیر نامش سینه میزنند و با وقاحتی کمنظیر به روی
خودشان نمیآورند روزگاری چه نوشتهاند ،چه گفتهاند و چه کردهاند.

گسترده روایت فتح استفاده کنیم .در سالهای بعد از شهادت شهید
آوینی ،چندین مستند درباره ایشان ساخته شده بود که بخشهایی
از آنها در موسسه روایت فتح موجود بود .تهیهکننده این کارها خود
موسس��ه بود و قانونا این اجازه به ما داده شد تا از آنها استفاده کنیم.
آقای معززینیا ،کارگردان یکی از این مستندها اینگونه عنوان کرده
اس��ت که ما در مستند «آقا مرتضی» از راشهای او استفاده کردیم؛
ای��ن در حالی اس��ت که این راشها متعلق به «روایت فتح» اس��ت.
میرابراهیمی با تاکید ب��ر اینکه به لحاظ قانونی تهیهکننده میتواند
اجازه آثار را صادر کند ،درباره اعتراض محمدعلی شعبانی کارگردان
مستند «انحصار ورثه» نیز خاطرنشان کرد :تهیهکننده این مستند نیز
خانه مستند و سازمان اوج است .سازمان اوج نیز از راشهای مستند
«انحصار ورثه» برای استفاده از مستند دیگری که در همان مجموعه
در حال س��اخت بود ،استفاده کرده است .او در پاسخ به این پرسش
که آیا از نظر اخالقی خود را موظف به پرس��ش از کارگردانهای این
دو مجموعه مس��تند نمیدانس��تید ،اظهار کرد :از نظر اخالقی بهتر
میبود که این تعامل ش��کل میگرفت ،اما مش��کل این بود که ما با
هر دو این کارگردان سابقه همکاری داشتیم و تجربه خوبی نداشتیم
و میدانستیم که این قضیه نیز با مصالمت حل نمیشود و به همین
خاطر هم بنا را بر کار قانونی گذاش��تیم .میرابراهیمی درباره اعتراض
همسر شهید آوینی نیز مبنی بر پراختن به بخش خصوصی زندگی
شهید آوینی نیز گفت :ما پیشتر روی کتابی با موضوع شهید آوینی
کار میکردیم که بعدها به پژوهشهای مستند «آقا مرتضی» تبدیل
شد .برای این پژوهشها به سراغ خانم امینی (همسر شهید آوینی)
رفتیم که برخورد تندی با ما داش��تند .در واقع مشکل این است که
خانواده ش��هید آوینی تصور میکنند به غیر از خانواده ،کس��ی حق
ندارد به شهید آوینی بپردازد؛ در صورتی که شهید بُعد ملی دارد .او
در پاسخ به پرس��ش که فارغ از بُعد ملی ،آیا فکر نمیکنید که ابعاد
شخصی زندگی ش��هیدان در اختیار خانوادههای آنها قرار دارد ،بیان
کرد :درست است؛ اما سوال این است که ما در کجای این مستند به
بخشهای خصوصی زندگی شهید آوینی پرداخته ایم؟ ما به زندگی
قبل انقالب شهید آوینی پرداختیم که موضوع خانوادگی نبوده است.
اینکه قبل از انقالب شهید آوینی در جمعهای روشنفکری بوده و شعر
میگفته و کتاب مینوشته که مسائل خصوصی محسوب نمیشود.
این مستندساز اظهار کرد :در مستندهایی که پیشتر ساخته شده بود
به تمام ابعاد ش��خصیتی شهید آوینی پرداخته نشده بود و ما تالش
کردیم که در مس��تند «آقا مرتضی» چنین کاری انجام دهیم .او در
پاسخ به این پرسش که آیا برنامهای برای جلب رضایت خانواده شهید
آوینی در نظر دارید ،گفت :اگر موضع آنها این باش��د که هیچ کسی
حق ندارد درباره شهید آوینی اثری کار کند ،مگر اینکه ما اجازه دهیم،
به نتیجه نخواهیم رسید .اما اگر موضع این است که بحثهای خالف
واقع مطرح شده است باید بگویم که راویان قسمت اول برادر شهید
آوینی ،همسرشان و دو تن از دوستانشان بوده است و سوال این است
که کدام یک از این چهار نفر خالف واقع سخن گفته است؟

البد دیدهاید .حاال جوک پیدا کرده .و حاال کدامشان شانس دارند کسی
نمیتواندپیشبینیکند.

بله اما نزدیک به انتخابات ،فضا متفاوت میشود .مردم در ایام انتخابات
حالشان حال دیگری است.

به نظرتان برخورد شورای نگهبان چطور خواهد بود؟
شورای نگهبان اگر فردی پیدا شود که تفکر اصالحطلبان را نمایندگی
کن��د و آدم جان��دار و بنیهدار و بامغزی هم باش��د .البت��ه من االن در
صحنه چنین فردی را سراغ ندارم که این ظرفیت را به عنوان نماینده
اصالحطلبان برای ریاست جمهوری داشته باشد.

اما امسال سال خیلی متفاوتی است و مردم به شدت تحت
فش��ار هستند و کمرش��ان زیر بار گرانی له ش��ده و شرایط با
گذشته خیلی تفاوت دارد.
در عین حال باز راه برگشت هست.

> شهید آوینی فقط متعلق به خانوادهاش نیست

کارگردان مس��تند «آقای مرتضی» که در روزهای اخیر با حواشی و
اعتراضهای بسیاری از سوی خانواده این شهید همراه شده است ،به
بیان توضیحاتی درباره این حواشی پرداخت و اظهار کرد :مشکل این
است که خانواده شهید آوینی تصور میکنند به غیر از خانواده ،کسی
حق ندارد به این شهید بپردازد .سیدعباس میرابراهیمی اظهار کرد:
از ابتدا هدف ما این بود که مستند جامعی از شهید آوینی بسازیم و با
توجه اینکه بیش از  ۲۰سال از شهادت ایشان گذشته است ،تصمیم
گرفتیم از برخی آثاری که در باره شهید آوینی ساخته شده بود ،کمک
بگیری��م .او ادامه داد :در یک دورهای مجموع��ه روایت فتح ،مدیری
روی کار آمد که برخالف قبلیها و بعدیها موافقت کرد که از آرشیو

یعنی کسی که رای بیاورد؟
خیر یعنی بتواند بار مس��ئولیت تفکر و اندیشه اصالحطلبی را بکشد.
ممکن است رای بیاورد یا نه .آن االن موردنظر من نیست.
به نظرتان چه کسی میتواند این قابلیت را داشته باشد؟
عرض میکنم االن کسی را سراغ ندارم.
اجازه هست با شما مصداقیتر صحبت کنم؟ خیر.
سرنوشت برجام را چه پیشبینی میفرمایید؟
احتمال زیاد داده میش��ود که دولت فعلی آمریکا برجام را قبول کند.
چ��ون هنوز چند ماه به انتخابات فرصت اس��ت و احتمال دارد که در
این چند ماه آثارش ظاهر شود .برخی هم چیزهایی گفتهاند و جسته
وگریخته آثاری هم مشهود بوده ولی صاحبنظران معتقدند جناح مقابل
دلش نمیخواهد این اتفاق در دولت فعلی بیفتد که اگر افتخاری هست
نصیب این دولت ش��ود .طبعا سنگاندازی میکند تا زمانی که دولت
بعدی بیاید و دولت بعدی هم چه کسی باشد معلوم نیست اما به احتمال
دولت آینده برای همانهایی خواهد بود که همه چیزها دست آنهاست.
یعن��ی تفاوت ج��دی در چه چیزی حاصل نمیش��ود .در
سیاست یا معیشت مردم؟
تفاوت چندانی حاصل نمیشود با این تفاوت که اگر اشکاالتی در معیشت
مردم پیدا شود حداقل خوبیاش این است که به نام اصالحطلبان تمام
نخواهد ش��د اما اگر بینابین کنیم و کجدارو مریز باش��د هم آن دولت
کجدارو مریز و بینابین صددرصد به اصالحات پابند نیست هم هر اشکال
و اشتباهی بکند به نام اصالحات تمام میشود .این چیز خوبی نیست.

شما سال  92تصور میکردید آقای هاشمی ردصالحیت
شود؟ خیر.

پس ش��ما مقید ب��ه تعبیر رح��م اجارهای نیس��تید .یعنی
معتقدید نباید این کار انجام شود.
من اصال آن تعبیرات را قبول دارم و نه خوشم میآید.

واکنشتان چه بود؟
هیچی .مثل واکنش به خیلی از وقایع .باالخره یکی از وقایع بود که اتفاق
افتاد و نامطلوب بود.

حاالاینتعبیرنه.ولیباالخرهکسیکهکاندیداینیابتیاست...
تعبیرهایی که برخی به کار میبرند اینکه از کجا یاد گرفته و میگویند
را خیلی قبول ندارم.

و معتقد هس��تید که نقش آقای هاشمی در پیروزی آقای
روحانی نقش اولیه و بیبدیل بود؟
نقش خیلی باالیی بود .اندازهاش را نمیدانم.

نسبت دولت آقای روحانی را با اصالحات در چه میدانید؟
باالخره درصدی تعهد داشته.

نقش جریان اصالحات آقای خاتمی چطور؟
آن هم نقش داشت.
جریان اصالحات تا دوشنبه اظهارنظر نکرده بودند.
به هر حال مؤثر بود .بعضیها اگر در سراس��ر کشور تردیدی داشتند،
هم حمایت آقای هاش��می و هم اصالحات این تردیدها را در خیلیها
که بنا نداش��تند در انتخابات شرکت کنند از بین برد .طبیعتا اثر دارد
وقتی میگویند فالن گروه و فالن جمعیت گفتند خوب اس��ت شما
رای دهید ،حاال آدمی مثل بنده اگر مردد باش��م با خودم فکر میکنم
که بروم رای بدهم.
در مورد انتخابات  1400ریاست جمهوری پیشبینیتان
چیست؟
تمام احزاب و گروهها برای خودش��ان کاندیداهایی را به صورت معین
و گاه��ی طیفی از افراد را مطرح کردند .در روزنامههایش��ان هس��ت.
تعدادش��ان فکر میکنم از  1۰نفر به باالس��ت .و برخی هم به ش��کل
جوکمانند یک یک اینها را با وزرایی که باید داشته باشند میاندازند

فرهنگی

قابل توجه بوده؟ بد نبوده.

در مورد انتخابات نکته دیگری ندارید که صحبت کنید؟خیر.
ش��نیدم که حضرتعالی از طرف برخی چهرهها مثل دفتر
تحریک در ادوار متنوع ،برای ریاست جمهوری دعوت شدید.
آن زمان .تحکیم را یادم نیست اما یک عده از فعاالن سیاسی بودند.
هیچگاه قبول نکردید؟
خیر .سال  75دوستان اول سراغ مهندس موسوی رفتند که ایشان قبول
نکرد .حاال یادم نیست چند جلسه طول کشید .بعد سراغ من آمدند ولی
خاطرم نیست همانها بودند یا عده دیگری .که برخی را میشناختم
و اصرار کردند که ش��ما این کار را بکنید .من نپذیرفتم دالیلم را هم
برایشان گفتم و کلیت دلیل من این بود که بنده به دالیل موضعی که
داشتم و دارم و دوستان هم میدانند و تاکنون با هیچ مسئولیتی نبودم،
یکدفعه میبینند که میخواهیم این مسئولیت را به عهده بگیریم نزد
خودشان فکر میکنند میخواهیم البد کوه را از کجا بکنیم و کار مهمی
انجام دهیم .من گفتم پیشاپیش میدانم کاری نمیشود کرد و نمیتوانم
کاری کنم .و قول بیخ��ودی هم نمیخواهم به مردم بدهم .و میدانم
چیزهایی که موردنظرم اس��ت را نمیتوان��م انجام دهم بنابراین بیایم
چه کار کنم .بسیار کسانی با اینکه میدانند نمیتوانند کاری کنند در
عین حال میپذیرند که بیایند .خوشبختانه در دلم سر سوزنی نسبت
این موضوع اشتها ندارم بنابراین نمیآیم .خیلی هم با ما چانه زدند و بعد
از ما سراغ دوستان رفتند.
بنای قبول کردن هم ندارید؟ برای  1400صحبتی نشده؟
برای  14۰۰هم بعضی اینجا و آنجاگفتهاند بنده هم گفتهام این حرفها
را شوخی میبینم و جدی نمیگیرم و اصال تکرار نکنید .نه میآیم ،نه
خواهم آمد .البته خوشبختانه دو سال دیگر رسما ممنوع میشوم چون
سنم از حدی که قانون گفته عبور میکند .چند سال تعیین شده؟
 75سال را میگویند.
خب یکی ،دو س��ال مانده ولی خب به آن سن میرسم .البته آمادگی
ندارم .زمانی که آمادگی جسمانی و سنی داشتم نپذیرفتم حاال که آن
آمادگی هم نیست و سر پیری است.
پس به نظرتان چه کسی میتواند بیاید.
بنده هیچ اطالعی ندارم چه کسی میتواند بیاید.
در مورد آقای خاتمی نظری دارید یا سید حسن خمینی.
نشنیدهام که مطرح باشند.

ب��ه نظرت��ان اگر دول��ت مش��ابه بیاید به ص��الح جریان
اصالحات است؟
البته گفتم این اشکال را همچنان خواهد داشت که مثل االن اشکاالت را
به نام اصالحات مینویسند و افتخارات را به نام کسان دیگر.

به عنوان سؤال آخر ،جسارت نباشد یک شوخی هم با شما
بکنیم .شما در منزل حاج خانم را با اسم کوچک صدا میکنید؟
بن��ده حاج خانم را خیر .البته خیلی هم با القاب صدا نمیکنیم .بنده
وقتی بخواهم از ایشان نام ببرم میگویم حاج خانم .ایشان در نظر بنده
حاج خانم خطاب میشوند ولی عادت نکردهایم اسم همدیگر را ببریم.

احتم��ال میدهید جریان اصالح��ات در انتخابات 1400
شرکت نکند؟
باید به آینده نگاه کرد.

مثال فرزندان یا داماد ش��ما ،یکدیگر را به اس��م کوچک
صدا میزنند.
بله آنها چون امروزی هستند .ما امروزی نیستیم.

یعنی با شرایط فعلی نمیتوانید تحلیل کنید؟
خیر .چون در یکی دو هفته قبل از انتخابات معموال اتفاقاتی میافتد و
هیجاناتی پیدا میشود که مردم ممکن است اشتیاق پیدا کنند.

برای این میپرسم که این کار اشکال شرعی که ندارد.
نخیر چه اشکالی دارد؟ پسران و دختران ما همسرانشان را جلوی ما هم
با اسم کوچک صدا میزنند ولی ما چون مربوط به نسل قبلی هستیم
این کار را یاد نگرفتهایم.

به نظرتان با این شرایط اشتیاق پیدا میکنند؟
امیدواریم مسئولین یک مقداری عاقالنه عمل کنند و این اتفاق بیفتد.
چون االن بین مردم فضای عجیبی هست.

اخیرا بزرگواری گفتهاند ...بله خیلی چیزها گفتهاند .شما وقت
جلسه را با این چیزها نگیرید.
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اکران «هفت و نیم» در تگزاس آمریکا

فیلم سینمایی «هفت و نیم» ساخته نوید محمودی در بخش مسابقه ششمین دوره جشنواره
 Indie Meme Film Festival, Texas, USAنمایش داده خواهد شد .به گزارش ایلنا ،این
جشنواره در ماه اپریل از  ۲5فروردین تا  5اردیبهشت ماه در تگزاس برگزار خواهد شد و فیلم
«هفت و نیم» دو نمایش خواهد داشت .در پایان نمایش اصلی فیلم نوید محمودی (کارگردان)
بصورت غیر حضوری با شرکت در نشست به سواالت خبرنگاران و مخاطبان پاسخ خواهد داد.
تلویزیون
کارگردان سرال* «بوتیمار»:

شرایطمهیاباشدهمهباتلویزیونکارمیکنند

علیرضا نج��فزاده درباره رفتار دوگانه برخی افراد و
اندیشه جداسازی سینما و تلویزیون و شبکه نمایش
خانگی از یکدیگر گفت :اگر ش��رایط مناسب مهیا
باشد همه کسانی که به صداوسیما انتقاد میکنند،
در تلویزیون کار میکنند .به گزارش ایلنا ،این روزها
تالش برای ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی
افزایش یافته و س��ینماگران و بازیگران س��ینما و
تلویزیون برای ساخت و بازی در این حوزه در حال
رقابت شدیدی با یکدیگر هستند .مدیایی که طی
چند سال اخیر به دلیل پول زیاد و سرمایهگذاری که
در این حوزه انجام شده از طرف هنرمندان و خصوصا
سینماگران پرطرفدار شده است .سرمایهگذاری در
س��طح کالن و تا حدی مخاط��ب دار بودن حوزه
نمایش خانگی باعث شده که عده زیادی به حضور
در ای��ن حوزه عالقهمند ش��وند از س��ویی دیگر با
پیدایش و ظهور شبکه نمایش خانگی شکاف بین
تلویزیون و س��ینماگران و هنرمندان بیشتر شده و
کسانیکهبههردلیلیازطرفتلویزیونممنوعالتصویر
یا ممنوع الکار هس��تند فضای مناسبی در شبکه
نمایش خانگ��ی برای فعالیت خود پی��دا کردهاند؛
فضایی که هم پول بهتری دارد هم از محدودیتها و
ممیزیهای دست و پا گیر تلویزیون خبری نیست.
حال باید دید که مسئولین صداوسیما چه تصمیمی
در ای��ن باره خواهن��د گرفت و به دلیل از دس��ت
دادن مخاطب (اگر برایشان اهمیتی داشته باشد)،
تغییر نگرش در نوع ساخت و محتوای سریالها و
برنامههای تلویزیونی خواهند داد یا خیر .به بهانه این
موضوع به سراغ علیرضا نجفزاده ،کارگردان سریال
«بوتیمار» که به تازگی مراحل تولید را پش��ت سر
گذاشته و اگر «گاندو» در کنداکتور قرار نمیگرفت
قطعا یکی از گزینههای نوروز شبکه سه بود ،رفتیم
و با او درباره تفاوت شبکه نمایش خانگی با تلویزیون
صحبتکردیم.
*به چه دلیل چند وقتی اس��ت که کارگردانها و
بازیگران و کال عوامل فیلمها و سریالها به نمایش
خانگی عالقهمند شدهاند و برای حضور در این حوزه
نوعی رقابت بین آنها شکل گرفته است؟
شبکه نمایش خانگی در این روزها و به دلیل تعطیلی
سینما و شیوع بیماری کرونا با استقبال مخاطبان
روبرو ش��ده و به همین دلیل فعالیت در این عرصه
برای سینماگران بیشتر شده است .تولید بر اساس
عرضه و تقاضا شکل میگیرد هر گاه تقاضا بیشتر
شود ،قطعا فعالیتها هم در آن حوزه بیشتر خواهد
شد تا بتواند پاسخگوی خواست مخاطبان باشد .این
فعالیتها فضا را تا حدی رقابتی کرده است که این
موضوع میتواند در کیفیت محصوالت تولیدش��ده
نیز تاثیرگذار باشد .ش��بکه نمایش خانگی در این
س��الها خصوصا یک سال اخیر رشد قابل توجهی
داشته اس��ت ،اما بایستی قبول کنیم که هنوز هم
تاثیرگ��ذاری تلویزیون از ش��بکه نمایش خانگی و
سینما بیشتر اس��ت .هنوز هم تلویزیون مخاطبان
زیادی در س��طح کشور دارد و میزان مخاطب آن با
سینما و شبکه نمایش خانگی قابل مقایسه نیست،
اما تلویزیون بایستی هم فضای بازتر و هم از لحاظ
مالی حمایتی بیشتری از تولید سریالها داشته باشد
تا بتوان به درستی رقابت کرد .در نظرسنجی که در
فضای مجازی انجام شده سریال «نون خ» توانسته
نظر اکثر مردم را جلب کند و در نظرسنجی که بین
تمام سریالها چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش
خانگی انجام شده بیشترین آرا و میزان مخاطب را
ب��ه خود اختصاص داده اس��ت .تلویزیون هنوز هم
تاثیرگذارترین رسانه است و اگر کسی این موضوع
را انکار کند در حقیقت به خودش دروغ گفته است.

*آیایکیازعلتهایتمایلبرنامهسازانوفیلمسازان
به شبکه نمایش خانگی به دلیل سود مالی بیشتر و
سرمایهگذاریامنترنیست؟
تلویزیون داخل ایران در همه ش��هرها و روستاها و
حتی ایرانیهای خارج از کشور بیننده دارد اما باید
بتوانیم از این پتانسیل برای تولید بهتر و جذابتر
سریال ها و برنامهها استفاده کرد .با سرمایهگذاری و
تولید محتوای درست میتوان رضایت این مخاطبان
را جل��ب ک��رد .باید قبول کرد که با دس��ت خالی
نمیشود رقابت کرد .حمایت از شبکه نمایش خانگی
زیاد اس��ت و پولهای زی��ادی در این حوزه هزینه
میشود .جدای از اینکه به حق است یا خیر ،نوعی
بازار است و بازار فعالیت ،رقابت مالی را به همراه دارد.
*یک فض��ای دوقطبی بین فع��االن و هنرمندان
سینما و تلویزیون وجود دارد که شاید از گذشته هم
وجود داشته است .اینکه نوعی تقابل بین سینما و
تلویزیون هست و مثال به بازیگرانی که در تلویزیون
کار میکنند ،در سینما نقش نمیدهند و یا بازیگری
که یک س��ال است نقشی در سینما به او پیشنهاد
نشده ،حاضر نیست در سریالهای تلویزیونی بازی
کند .آیا شما با چنین نگاهی موافق هستید؟ هیچگاه
سینما مقابل تلویزیون و یا تلویزیون در مقابل سینما
نبوده و نمای��ش خانگی هم قطعا اینگونه اس��ت.
سینما ،تلویزیون و شبکه نمایش خانگی در کنار هم
میتوانند در یک رقابت سالم برای رضایت مخاطبان
تالش کنند .اگر بخواهیم سینما ،تلویزیون و شبکه
نمایش خانگی را مقابل هم بدانیم این تقابل از بنیان
و اساس اشتباه است .همه ما چه در سینما و چه در
تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی برای خدمترسانی
به مردم و پیش��رفت هنر در کنار هم هس��تیم .هر
هنرمندی دوس��ت دارد کار او برای مخاطب عرضه
شده و دیده شود .به اعتقاد من هنوز و در حال حاضر
بیشترین مخاطب را تلویزیون دارد ،پس هیچ کس
بدش نمیآید که در رسانه پر مخاطب کار کند ،اما
بایستی ش��رایط هم مهیا باشد .تلویزیون همیشه
زمینه س��از حضور هنرمندان در سینما بوده است.
در طول سالها میبینیم که بازیگران بزرگ سینما
چه کس��انی بودهاند ،خیلی از بزرگان ما چه در ژانر
کمدی و چه درام از تلویزیون رشد کردند .بزرگانی
مثل استاد اکبر عبدی به عنوان یکی از کمدینهای
بزرگ ما ،ابتدا از طریق تلویزیون دیده شد و استاد
پرویز پرستویی س��الها زحمت کشید و کار کرد،
اما م��ردم در پی حضورش در تلویزیون با او ارتباط
بیشتری برقرار کردند .اصغر فرهادی هم از تلویزیون
شروع کرد .این حرفهایی که امروز میشنویم نوعی
ادای روشنفکری است ،مثالی هست که شام عروسی
و ع��زا را میخورند و درب��اره کیفیت آن که بد بود
و خوب بود صحبت میکنند .متاسفانه عدهای این
اخالق ناپسند را دارند که در تلویزیون کار میکنند،
دیده میشوند و با مخاطب ارتباط برقرار میکنند،
بعد پشت تلویزیون حرف میزنند .همین افراد اگر
شرایط برایش��ان فراهم شود همه در تلویزیون کار
خواهند کرد .این مرزبندیها که تلویزیون ،سینما
و ش��بکه نمایش خانگی از یکدیگر جدا هس��تند،
اشتباه است ،مگر شبکه نمایش خانگی و سینما به
کشور دیگری تعلق دارد .علیرغم ژست روشنفکری
که دوس��تان گرفتهاند ،ب��دون تع��ارف تلویزیون
پر مخاطبترین رسانه است البته که تلویزیون هم
با توجه به حض��ور فضای مجازی و عصر ارتباطات
که در آن قرار داریم بایس��تی خود را به روز کند و
در تولید سریالها و برنامههایش تغییر نگرش داشته
باشد .تلویزیون باید از لحاظ سرمایهگذاری و محتوا
سطح خود را ارتقا دهد.

کوتاه از هنر

«ایران»۱۵۰۰
بهشبکهنمایشخانگیمیآید

اولین س��ریال علیرضا کری��مزاده با ب��ازی رضا
شفیعیجم و محمدرضا هدایتی ،تابستان امسال
از نمافیل��م پخ��ش میش��ود .به گ��زارش ایلنا،
تصویربرداری سریال «ایران  »15۰۰به کارگردانی
و تهیهکنندگی علیرضا کریمزاده از اواخر اسفندماه
 ۹۹در سکوت خبری آغاز ش��د« .ایران »15۰۰
(اسپینجر) نخستین س��ریالی است که در سال
 14۰۰از س��وی س��ازمان تنظیم مقررات صوت
و تصویر فراگیر (س��اترا) موفق به دریافت مجوز
س��اخت ش��ده و این روزه��ا با حف��ظ و رعایت
پروتکلهای بهداشتی در حال تصویربرداری است.
این سریال که یک سریال طنز -فانتزی است ،در
 1۶قس��مت  45دقیقهای تابس��تان  14۰۰برای
پخش از پلتفرم نمافیلم آماده و تولید میشود.

لینداکیانیبهترینبازیگرزن
درجشنوارههند

لیندا کیانی از جشنواره هندی جایزه بهترین نقش
مکمل زن را برای حضور در فیلم سینمایی «مرده
خ��ور» دریافت کرد .به گزارش ایلنا او این جایزه
را برای ایفای نقش عطیه در فیلم «مردهخور» به
کارگردانی صادق صادق دقیقی به دس��ت آورد.
لیندا کیانی پیش از این جایزه بهترین بازیگر زن
را برای فیلمهای «س��ایه» به کارگردانی روح اهلل
حجازی و «دو ش��ب و س��ه روز» به کارگردانی
مرجان اش��رفی زاده از جش��نواره فیلم «یاس»
و جای��زه بهتری��ن بازیگ��ر زن را از دوازدهمین
جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو آمریکا
ب��رای فیلم کوت��اه «کالس رانندگی» س��اخته
مرضیه ریاحی به دست آورده بود.

«حبسمجرد»
بهمراحلفنیرسید

با اتمام فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «حبس
مج��رد» مراح��ل فنی این اث��ر ب��ه کارگردانی
محمدحس��ام حدادیان آغاز شد .به گزارش ایلنا،
«حبس مجرد» اولین فیلم بلند حدادیان است که
فیلمبرداری آن در تهران انجام شده و با تکمیل
مراحل تدوی��ن و صداگذاری و موس��یقی برای
حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی و اکران
عمومی آماده نمایش میشود .این اثر با موضوعی
اجتماعی و در فضایی شهری نوشته و تولید شده
و به مسئله و معضلی بکر در یک خانواده پرداخته
اس��ت .در خالصه داس��تان این فیلم سینمایی
آمده است« :وحید برای فرار از پرداخت مهریه و
فعالیت در یکی از سایتهای شرطبندی تصمیم
به فرار و خروج غیر قانونی از کشور را دارد که در
این مسیر با مشکالتی روبرو میشود».

فیلمنامهنویس
«اوشین»درگذشت

«س��وگاکو هاش��یدا» فیلمنامهنویس مش��هور
ژاپن��ی و س��ریال «س��الهای دور از خان��ه»
درگذشت .به گزارش ایسنا« ،سوگاکو هاشیدا»
فیلمنامهنوی��س نامدار ژاپنی که بیش��تر برای
سریال «اوش��ین» یا «س��الهای دور از خانه»
به شهرت جهانی رس��ید بر اثر ابتال به سرطان
لنفوم در  ۹5سالگی درگذشت« .پینکو ایزومی»
هنرپیشهای که در بسیاری از آثار «هاشیدا» از
جمله «س��الهای دور از خانه» حضور داش��ت
اعالم ک��رد ای��ن فیلمنامهنویس مش��هور روز
یکشنبه در خانهاش واقع در «اتامی» درگذشته
است.

چهارشنبه ۱8فروردین ۱۴۰۰شماره598۴
یادداشت

چه سرطانهایی
در بین زنان رایج است؟
فاطمه قائم مقامي
فوق تخصص سرطان هاي زنان

بعد از بیماریهای قلبی ،سرطان یکی ازمهمترین
عوام��ل مرگ و میر در بین بزرگس��االن اس��ت.
درحال حاضر شایعترین سرطان در کشور میان
خانمها سرطان پستان است.سرطان پستان رتبه
اول را در ای��ران و جهان دارند .س��رطان گردنه
رحم ش��اید به دلیل غربالگری ب��ه موقع ،ردیف
دوم اس��ت .طبق آمار س��ال  2012ک��ه وزارت
بهداش��ت اعالم کرده است ،سرطان گردن رحم
دوازدهمین سرطان زنان محسوب میشود ولی
سرطان تخمدان کشندهترین سرطان زنان است
ک��ه پیش آگهی خوبی ندارد .س��رطان رحم هم
چهارمین س��رطان محسوب میش��ود .با وجود
اینکه ش��یوع بیش��تری دارد ولی ب��ا درمانهای
موجود بیش از  96درصد بهبود و درمان میشود.
اما ب��ه دلی��ل آلودگیهای محیطی و نداش��تن
تحرک و تغذیه مناس��ب متاسفانه سرطانها رو
به افزایش است .حدود یک سوم سرطانها قابل
پیشگیری هس��تند ،چهل درصد قابل درماناند
اگر در مراحل اولیه شناس��ایی ش��وند .بعضي از
سرطان هاي زنان در کشورهایي شایعتر هستند
و یکسري شیوع کمتري دارند مثال در کشور ما
سرطان دهانه رحم شایعتر است چون غربالگري
ب��ه طور ع��ام انجام نمي ش��ود .کس��اني که در
روستاها زندگي مي کنند و دسترسي کمتري به
رس��انهها دارندغربالگري نمي شوند و لذا در این
س��رطان مورد غربالگري دقیقي قرار نمي گیردو
به همین دلیل دومین علت مرگ و میر را پس از
سرطان سینه تشکیل مي دهد.جهت پیشگیری
از ابتال به س��رطان به خانمها توصیه میشود که
رژیم غذایی و تغذیه مناسب و سرشار از سبزیها
و میوههای تازه داشته باشند .از شیرینی جات و
م��واد پرکالری اجتناب کنن��د و تحرک و ورزش
روزانه را نیز در برنامه روزانه خود داشته باشند.اگر
در هفته س��ه ساعت ونیم ورزش وتحرک داشته
باش��ند تا 50درصد از احتمال ابتال به س��رطان
زنان کم خواهد ش��د .انجام آزمایش��ات دورهای
و چ��کاپ مناس��ب و منظم و مراجع��ه به موقع
میتواند به افزایش بقای عمر خانمها منجر شود.
انجام تست پاپ اس��میر از سن 21تا 65سالگی
جهت تشخیص سرطان گردنه رحم خانمها باید
اقدام کنند این یک تس��ت س��لولی است .اثبات
ش��ده که ویروس "هیومن پاپیلوم��ا" و ویروس
(اچ ،پی ،وی) 99درصد در بروز این بیماری نقش
دارد .توصیه میش��ود که  25یا 30س��الگی 65
سالگی تست ویروسی هر پنج سال یکبار جهت
غربالگری و شناس��ایی انجام ش��ود .پاپ اسمیر
را س��ه س��ال یکبار میتوان انجام داد.برای این
بیماری واکسن پیشگیری هم وجود دارد .توصیه
میشود دخترها از 9تا  26سالگی و پسرها 12تا
26سالگی تزریق کنند که این واکسن چهارگانه
برای زگیلهای تناس��لی پوشش دارد70 .درصد
س��رطان گردن رحم در اثر تیپ 16و 18ویروس
مذکور ایجاد میش��ود که این واکسن مصونیت
الزم ایج��اد میکند .در کش��ورهای پیش��رفته
ثابت ش��ده تزریق این واکسن برای پیشگیری از
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بیماری و جلوگیری از اش��اعه آن میتواند مفید
باش��د چون این ویروس میتواند سرطان ناحیه
مقعد ،پروس��تات و بیضه در آقای��ان ایجاد کند.
برای باالی  15س��ال س��ه دوز تزریق میکنند:
تزریق صف��ر ،دوماه بعد تزری��ق دوم و چهارماه
بعد از تزریق دوم باید تزریق س��وم انجام ش��ود.
(در مجموع ش��ش ماه) برای س��ن زیر  15سال
دو دوز به فاصله شش ماه کافی است .بهتر است
دخترها در سنین  12تا  15سالگی واکسن تزریق
کنند که مصونیت مناسبی دهد.سرطان رحم با
خونریزی غیر طبیعی خ��ود را نمایان میکند به
همی��ن خاطر خوش خیم اس��ت چ��ون عالئم
آن زود قابل تش��خیص و پیگیری اس��ت و زیاد
خطرناک نیست .احتیاج به غربالگری ندارد ولی
در س��نین بعد از یائسگی یا 40تا 50سالگی باید
مراجعه و معاینه داش��ت که در صورت تشخیص
اولیه پیگیری کرد.برای سرطان تخمدان که دیر
تشخیص داده میش��ود و چون عالئم غربالگری
دقیق ندارد و دیر رس و غیر مشهود دارد نگرانی
وجود دارد .در خانوادههایی که سابقه این بیماری
دارند توصیه میش��ود که هر ش��ش م��اه یکبار
م��ورد معاینه قرار گیرند .س��ونوگرافی واژینال و
بررسی آزمایشگاهی تومور مارکر توصیه میشود.
در مورد سرطان سینه اگر خانمها سابقه سرطان
س��ینه دارند از  35س��الگی و اگر س��ابقه ندارند
از 40س��الگی تحت معاینات ش��خصی و توسط
پزش��ک قرار گرفته و س��ونوگرافی و ماموگرافی
پستان ش��وند .فواصل ماموگرافی و سونوگرافی
هر دوس��ال یکبار باشد و در سنین باالتر هرسال
یکبار بهتر است انجام ش��ود .مراحل درمان در
هر گروهي از س��رطانها تفاوت مي کند .بیشتر
تشخیص "سریع تر" ارزشمند است.مرگبارترین
سرطان زنان ،سرطان تخمدان است که مبتالیان
در مراحل پیش��رفته بقاي عمر پنج س��ال دارند
ولي اگر زود تش��خیص داده ش��ود ممکن است
عالج پذیر باش��ند و عمر طبیعي داشته باشند.
وقتي زنی پس از تش��خیص س��رطان ده س��ال
بیش��تر عمر کند یعني عالج یافته است.ریسک
ابتال به سرطان تخمدان در خانمهایی که سرطان
سینه دارند دو برابر است .برخی سرطانها با هم
وابستگی دارند .مثال سرطان تخمدان ،روده ،رحم
و سینه با هم ارتباط دارند .ممکن است در فامیل
به دلیل وجود ژن این سرطانها هر کدام از این
س��رطانها خود را به ش��کل یک بیماری نشان
دهد .توصیه میشود مشاوره و بررسی الزم برای
شناخت مستعد بودن افراد در یک خانواده برای
ابتال به نوعی از سرطان اعالم و اقدام الزم صورت
گیرد .یکي از مسائلي که در ایجاد سرطان هاي
زنان موثر است چاقي است .باید از چاقي اجتناب
ک��رد از طریق ورزش ه��اي روزانه ،اس��تفاده از
رژیم هاي غذایي کم چربي ،استفاده از سبزیجات
و میوه جات (تاکید مي ش��ود پنج نوبت از میوه
جات و سبزي جات اس��تفاده شود) به خصوص
س��بزیجاتي که ح��اوي رنگدانه هس��تند ،مثل
گوج��ه فرنگي و فلف��ل که مي توانن��د خاصیت
پیشگیريازسرطانداشتهباشند.استفادهازویتامین
" "Aعامل پیش��گیري از س��رطان پستان و دهانه
رحم اس��ت .آسپرین نیز دارویي است که مشاهده
ش��ده مي تواند ریسک ابتال به سرطان تخمدان را
کم کند.

توصیه

چگونه از چشمان خود در برابر تب یونجه محافظت کنیم؟

تب یونجه یک حساسیت فصلی است که به ویژه در
فصل بهار دیده میشود .در این بیماری افراد ممکن
اس��ت به چیزهای زیادی مانند گرده ها ،دانههای
درختان و علفزار حساسیت نشان دهند که در نتیجه
آن قرم��زی ،درد ،خ��ارش و آب ریزش چش��م رخ
میدهد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،،مرکز سالمت
همگانی انگلیس اعالم کرده اس��ت به طور معمول
ساالنه  18میلیون نفر در این کشور شاهد ابتال به
حساسیت تب یونجه هستند که نشاندهنده میزان
باالی همهگیری این بیماری است.از ابتدای بهار تا
اواسط شهریور ماه سطح گردههای گیاهان در هوا
به میزان قابل توجهی افزایش مییابد .این گردهها
میتوانند به راحت��ی باعث بروز تب یونجه در افراد
ش��وند .مارک شلتون ،یک چشم پزشک انگلیسی
در ای��ن باره میگوید :برخالف تص��ور ،تب یونجه
تنها یک حساس��یت معمولی نیست که چشمان
را درگیر میکند .این حساسیت میتواند منجر به
اخت��الل در خواب و تمرکز کردن فرد ،درد گوش و
سردرد و احساس خستگی و درماندگی بیمار شود.
این متخصص تاکید دارد :س��ادهترین راهکار برای
جلوگیری از ابت��ال به تب یونجه ،اجتناب از کار در
بیرون از خانه همزمان با افزایش گردههای گیاهان
در هواست .افرادی که از لنز چشم استفاده میکنند
باید بدانند که این موضوع میتواند یک الیه مقاومتی
در برابر گردهها ایجاد کند.با این حال ،لنزهای چندبار

مصرف میتوانند در صورت ابتالی فرد به تب یونجه،
باعثتشدیدعالئمبیماریشوند.همچنینتحقیقات
نش��ان داده است مصرف مشروبات الکلی میتواند
عالئم این بیماری را تش��دید کند .توجه به نظافت
در فصولی که گیاهان در حال گرده افشانی هستند
بسیار ضروری است .گردهها میتوانند در موهای سر
مخفی شده و به چشمان برسند .همچنین لباسها
به راحتی میتوانند گردهها را در خود مخفی کنند.
به همین دلیل نیز برخی متخصصان معتقدند بهتر
اس��ت به جای خش��ک کردن لباسها در بالکن یا
حیاط ،آنها را در داخل خانه خش��ک کنید.برای
کاس��تن از هرگونه تماس با گردههای گیاهان ،هم
اینک دس��تمالهای مرطوبی در بازار وجود دارند
که میتوانید با استفاده از آنها اقدام به پاک کردن
صورت و اطراف چشم خود از گردهها کنید.رایجترین
راهکار برای کاهش عالئم تب یونجه استفاده از قطره
چشم است .دو مدل قطره چشم در این مواقع تجویز
میش��ود که یکی پاککننده چشم بوده و دیگری
باعث ایجاد ثبات در سلولهای چشم میشود .در
این زمینه تنها یک متخصص چشم میتواند نوع
قطرهای که باید اس��تفاده کنید را مش��خص کند.
متخصصان میگویند اس��تفاده اشتباهی از قطره
چشم میتواند باعث بدتر شدن عالئم بیماری شود.
به طور معمول برای اثرگذاری مناسب ،افراد باید  5تا
 14روز اقدام به مصرف قطره چشم کنند.

نوآوری

ابداعآزمایشیکهویروسجهشیافتهکروناراهمتشخیصمیدهد

گروه��ی از محقق��ان س��نگاپوری ی��ک آزمایش
تش��خیصی ابداع کردند که میتواند ویروس مولد
کووید 19-را حتی پس از جهش هم تش��خیص
ده��د .نتایج این آزمایش تنها پ��س از  30دقیقه
مش��خص میش��ود.به گزارش ایرنا ،این آزمایش
( VaNGuardگارد محافظ نوکلئوتیدی) نامیده
میش��ود ،از ابزاری برای ویرای��ش ژن معروف به
«کریس��پر» ( )CRISPRاستفاده میکند که به
طور گس��تردهای در تحقیقات علمی برای تغییر
توال��ی دی انای  DNAو اصالح عملکرد ژن در
س��لولهای انسانی تحت ش��رایط آزمایشگاهی و
اخیرا ً در برنامههای تش��خیصی استفاده میشود.
از آنج��ا که ویروسها توانایی تکامل در طول زمان
دارند ،یک آزمایش تشخیصی قوی علیه جهشهای
بالقوه ابزاری اساس��ی برای ردیابی و مبارزه با این
همهگیری اس��ت.نحوه انجام این آزمایش ش��امل

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آغش��ته کردن یک نوار کاغذی به مخلوط حاوی
نمونه بینی اس��ت و میتواند س��ریع انجام شود و
از همین جهت میتواند آزمایش��ی کاربردی برای
افراد غیر متخصص باشد.تن منگ هاو محقق این
مطالعهگفت:ویروسهابسیارهوشمندهستند.آنها
میتوانن��د مواد ژنتیکی خود را جهش ،ویرایش یا
تغییر شکل دهند.وی افزود :این به آن معنا است که
آزمایشهای تشخیصی ممکن است نتوانند آنها را
شناسایی کنند .از این رو ما برای ابداع یک آزمایش
قوی و حس��اس بس��یار تالش کردیم.این محقق
یادآور شد:هدف ما توسعه آزمایشی بود که بتواند
ویروسه��ا را حتی در صورت تغییر توالی ژنتیکی
نیز شناس��ایی کند .عالوه بر ای��ن آزمایش ،انجام
مکرر آزمایش برای کمک به قطع انتقال ویروس در
جمعیت ضروری است بنابراین ما آزمایشات خود را
سریع و مقرون به صرفه توسعه دادهایم.

آفتاب یزد در گفتگو با فوق تخصص گوارش و کبد بررسی کرد

فتقهیاتالچیست؟

آفتاب یزد -گروه زندگی :انواع مختلفی از بیماری معده وجود دارد
از س��وزش در اثر تحریک اسید تا زخم و حتی سرطان ،این مشکالت
معده ش��امل نوعی اختالل یا اختالل در دیواره معده میشود شرایط
کمتر شناخته شده فتق است این میتواند حتی یک معده سالم را نیز
تح��ت تاثیر قرار دهد .فتق هنگامی روی میدهد که یکی از اندامهای
درونی بدن از میان بافت یا عضلهی نگهدارندهاش بیرون آید .برخی انواع
باد فتق از جمله فتق هیاتال عالئم خاصتری نسبت به دیگر انواع آن
دارند .این بیماری در اغلب موارد تهدید حیاتی به حساب نمیآید اما به
خودی خود نیز درمان نمیشود .گاهی حتی نیاز به جراحی خواهد بود
تا از بروز عوارض خطرناک جلوگیری ش��ود.با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب یزد در اینباره با دکتر امیر س��عید صادقی،فوق تخصص گوارش
و کبد گفتگو کرده است .وی در اینباره میگوید :فتق هیاتال ،بیماری
اس��ت که در اثر کشیده شدن قس��متی از معده به سمت باال و درون
دیافراگم در بدن اتفاق میافتد .دکتر صادقی اضافه کرد :دیافراگم دارای
یک ورودی کوچک به نام وقفه اس��ت که مواد غذایی (مری) ،از طریق
آن لوله در مس��یرخود عبور میکند تا به معده وصل ش��ود که معده
میتواند از طریق این منفذ به باال کشیده شود و فتق هیاتال در بدن رخ
دهد .این فوق تخصص در اغلب موارد عالیم فتق هیاتال در عرض یک
ساعت یا بیشتر پس از خوردن غذا در فرد به وجود میآید که مهمترین
آنها عبارتند از بروز سوزش معده که امکان دارد در برخی موارد با حمله

سیستم گوارش را
چگونهتقویتکنیم؟

یک متخص��ص طب س��نتی ایران��ی درباره
راهکاره��ای طب س��نتی پ��س از تعطیالت
ن��وروزی و خ��وردن انواع غذاه��ا و آجیلها و
مش��کل احتمالی سیس��تم گوارش��ی گفت:
معموال در ایام نوروز دچار پرخوری میشویم و
به تبع آن معده سرد و تنبل میشود به همین
دلیل چند فرمول برای بهبود سیستم گوارشی
توصیه میش��ود.علیرضا یارقل��ی در گفتگو
با ف��ارس توصیه کرد :یک قاش��ق چایخوری
انیس��ون نیم کوب ش��ده به عالوه یک قاشق
چایخوری نبات نیم کوب شده بعد از هر وعده
غذایی خورده شود .این فرمول به خاطر "حجم
کم" انیس��ون برای تقریب��ا مزاجهای مختلف
مشکل ایجاد نمیکند ضمن اینکه با کمک به
هض��م غذا و بهبود معده کمک میکند .البته
دیابتیها میتوانند به جای نبات از یک قاشق
چایخوری سماق نیم کوب شده استفاده کنند.
یارقلی در ادامه نوشیدن سکنجبین را توصیه
کرد و گفت :س��کنجبینها از نوشیدنیهایی
هس��تند که میتوانند به افرادی که در نوروز
از ش��یرینیها و تنق��الت و گرمیها به مقدار
زیاد اس��تفاده کردهاند کمک کنند .ش��ربت
سکنجبین نعناع را میتوان با با یک لیتر آب،
 1کیلو شکر 250 ،سی سی سرکه و چندبرگ
نعناع تهیه کرد .این نوشیدنی عالوه بر ایجاد
انرژی به پاکسازی بدن هم کمک میکند و به
خاطر وجود سرکه در این نوشیدنی کالری آن
موجب صدمه به بدن نمیشود .خوردن کاهو
به همراه سکنجبین مفید است و برای افرادی
که احساس تش��نگی دارند توصیه میشود از
خیار رنده شده در شربت سکنجبین استفاده
کنند.متخصص طب سنتنی کشورمان استفاده
از ماء الشعیر طبی را هم برای بهبود سیستم
گوارشی توصیه کرد .این نوشیدنی با یک واحد
جو به عالوه  14تا  20واحد آب تهیه میشود.
این ترکیب باید حدود  1ساعت جوشانده شود
تا زمانیکه جوها باز شوند .این محلول باید به
ص��ورت داغ صاف ش��ود و میتوان برای بهتر
ش��دن مزه ،کمی عسل یا آبلیمو به آن اضافه
ک��رد .این محلول  2ت��ا  3روز ماندگاری دارد
و نباید حجم زیادی از آن تهیه ش��ود .مصرف
آن محدودیتی برای هیچ مزاجی ندارد.وی بر
خوردن انیسون تاکید کرد و گفت :استفاده از
س��ماق به همراه انیسون به جهت بهبود نفخ
معده برای بیماران قلبی مفید اس��ت و حتی
نب��ات نیم کوب به همران انیس��ون برای آنها
منعی ندارد.
ضمن اینک��ه اف��راد دیابتی هم من��ع کامل
خوردن شیرینیها را ندارند و باید سکنجبین
را با احتی��اط مص��رف میکنند.ضمن اینکه
ماء الشعیر طبی هم برای بیماران قلبی مشکلی
ایج��اد نمیکند.یارقلی بر انج��ام ورزشهای
مس��تمر تاکید کرد و گفت :به افراد دیابتی و
بیماران قلبی ورزش مستمر توصیه میشود.
ورزش باید به صورت کوتاه و ادامه دار باش��د.
مثال شخص میتواند  20مرتبه در روز به مدت
 1دقیقه ورزش کند.وی درباره تاثیر چای سبز
در مقابله با کرونا خاطرنش��ان کرد :ترشحات
از منظر طب ایرانی س��رد وتر هستند و چای،
طبعی گرم و خش��ک دارد و ب��ه دفع بلغم و
عفونتهای بدن کمک میکند و میتواند برای
افرادی که سرماخوردگی و کسالت دارند مفید
باش��د اما باید اعتدال در مصرف چای رعایت
شود .نوشیدن چای به ویژه چای سبز به دلیل
خاصیت آنتی اکسیدانی باال مفید است .پودر
لیمو عمانی و س��ماق به هم��راه چای توصیه
میشود .سکنجبین سماق هم از نوشیدنیهای
مفیدی اس��ت که به ویژه در ایام گرم س��ال
توصیه میشود.

 lدکت��ر صادقی :علل مختلف��ی در بروز
فتق هیاتال تاثیرگذار هستند که مهمترین آنها
عبارتند از بروز جراحت در محل هیاتوس،تولد
نوزاد با ش��کاف بزرگ هیاتوس ،وجود فش��ار
ش��دید و دائمی بر عضالت اط��راف هیاتوس
از جمله هنگام س��رفه کردن ،استفراغ،زور زدن در هنگام
اجابت مزاج و بلند کردن اجسام سنگین
 lراههای درمان بیماری فتق هیاتال به طورکلی عبارتند
از درمان دارویی و درمان با جراحی.درمان دارویی شامل
داروی ضد اسید معده ( آنتی اسید) ،داروی کاهشدهنده
تولید اسید معده و داروهای متوقفکننده تولید اسید معده
اما در موارد کمی که درمان دارویی موفقیت آمیز نباش��د
نیاز به جراحی است
قلبی در افراد اشتباه گرفته شود ،آروغ زدن ،ندرتا مشکل در بلع و باال
آوردن .وی بیان کرد :به طور کلی دو نوع فتق هیاتال وجود دارد :فتق
لغزشی هیاتال و فتق ثابت هیاتال.فتق هیاتال لغزشی،شایعترین نوع
فتق هیاتال است که در این حالت ،معده و مری به داخل و خارج قفسه
سینه کشیده میش��ود .فتق هیاتال لغزشی کوچک هست و معموالً

تأثیر گروه خونی در ابتال به کرونای شدید رد شد

براساس تحقیق جدیدی که در آمریکا انجام شده ،گروه خونی افراد تاثیری در
شدت ابتالی افراد به کووید 19ندارد .اما عواملی مانند سالمندی و جنسیت در
این امر موثر هستند.به گزارش مهر ،براساس تحقیقی جدید ،گروه خونی فرد
روی ریسک ابتالء به نوع شدید کووید  19یا بستری شدن وی در بیمارستان
تأثیری ندارد.تحقیقات پیشین حاکی از آن بود که افراد با گروه خونی  Aدر
معرض خطر بیش��تر ابتالء به ویروس کرونا قرار دارند .برای بررس��ی صحت
این امر گروهی از پزش��کان آمریکایی سوابق بیش از  100هزار فرد مبتال به
کووی��د  19در ایالتهای یوتا ،آیداهو و نوادا را در بازه مارس تا نوامبر 2020
میالدی بررس��ی کردند.بررس��ی وضعیت ابتالی آنان به این بیماری و گروه
خونی ش��أن نش��ان داد هیچ رابطهای میان این دو وج��ود ندارد و در نتیجه
یافتههای پیشین رد شد.گروه خونی یکی از ویژگیهایی است که براساس دی
انای فرد تعیین میشود و به نسخههای مختلف ژن وراثتی او بستگی دارد.

عالئمی ایجاد نمیکند و ممکن است نیازی به درمان هم نداشته باشد.
دکتر صادقی ادامه داد :فتق هیاتال ثابت چندان شایع نیست .در فتق
ثابت ،بخش��ی از معده فرد به دیافراگم فش��ار میآورد و در آنجا ثابت
میماند .در بیش��تر موارد جدی نیس��ت .با این حال ،این خطر وجود
دارد که جریان خون به معده قطع شود .اگر این اتفاق بیفتد ،میتواند
آسیب جدی و مشکل اورژانسی ایجاد کند.این فوق تخصص گوارش و
کبد مطرح کرد :علل بروز فتق هیاتال بدین صورت است که دیافراگم
عضلهای گنبدی شکل است که قفسه سینه را از شکم جدا میکند .به
طور معمولی ،مری از طریق شکافی در دیافراگم به نام "هیئتوس" عبور
میکند و به معده وصل میشود.وی افزود :هنگامی که بافت عضالنی
اطراف این شکاف ضعیف گردد وقسمت باالی معده به دیافراگم فشار
وارد کند ،معده وارد قفسه سینه میشود و این نوع از فتق در بدن افراد
رخ میدهد.دکتر صادقی علل بروز فتق هیاتال را اینگونه توضیح داد که
علل مختلفی در بروز فتق هیاتال تاثیرگذار هستند که مهمترین آنها
عبارتند از بروز جراحت در محل هیاتوس،تولد نوزاد با ش��کاف بزرگ
هیئتوس ،وجود فش��ار ش��دید و دائمی بر عضالت اطراف هیئتوس از
جمله هنگام سرفه کردن ،اس��تفراغ،زور زدن در هنگام اجابت مزاج و
بلند کردن اجس��ام سنگین.این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد:
کوتاه بودن مری به علت التهاب و زخم ناش��ی از بازگشت اسید معده
زیرا کوتاه بودن مری باعث میشود که معده به سمت باال برود و اتصال
غیر عادی و ش��ل ب��ودن مری به دیافراگم نیز باعث میش��ود مری و
معده به س��مت باال بروند و فتق هیاتال در افراد ایجاد ش��ود .وی ابراز
ک��رد :راههای درمان بیماری فتق هیاتال به طورکلی عبارتند از درمان
دارویی و درمان با جراحی.درمان دارویی شامل داروی ضد اسید معده
( آنت��ی اس��ید) ،داروی کاهشدهنده تولید اس��ید مع��ده و داروهای
متوقفکننده تولید اس��ید معده اما در موارد کم��ی که درمان دارویی
موفقیت آمیز نباشد نیاز به جراحی است .دکتر صادقی افزود :جراحی
فتق هیاتال شامل کشیدن معده به سمت پایین ( شکم )و کوچک کردن
ش��کاف دیافراگم،بازسازی دریچه مری ضعیف ش��ده و یا از بین بردن
کیس��ه فتق میباشد واین عمل جراحی با برش سینه و یا شکم انجام
میشود و در مواردی هم جراحی به روش الپاراسکوپی انجام میگیرد،
به این ص��ورت که جراح ،ابزار جراحی مخصوص را از طریق برشهای
کوچک در شکم وارد بدن میکند و از این طریق جراحی میکنند .این
فوق تخصص گوارش و کبد مطرح کرد:فتق هیاتال ،اغلب با آزمایش یا
روشی برای تعیین علت سوزش سر دل یا سینه یا درد قسمت فوقانی
شکم تشخیص داده میشود .این آزمایشات شامل پرتونگاری دستگاه
گوارش فوقانی،آندوسکوپی فوقانی،مانومتری مری است.

تشابه گروههای خونی با توجه به موقعیت جغرافیایی و قومیت افراد مختلف
است.محققان در این پژوهش نوشتهاند :با توجه به گزارشهای متضاد از چین،
اروپا ،بوس��تون ،نیویورک و نقاط دیگر ما بزرگترین پژوهش نمونه-کنترل را
انجام دادیم که بیش از  11هزار فردی که به تازگی مبتال به کووید  19شده
بودند نیز در آن شرکت کردند .اما هیچ نشانی از ارتباط میان آمادگی ابتالء به
بیماری یا شدت آن رصد نشد .با توجه به ماهیت بزرگ و آینده نگرانه تحقیق
ما و نتایج منفی آن ،معتقدیم ارتباطی میان شدت ابتالء به بیماری و گروههای
خون��ی وجود ندارد.البته آنها توضیح ندادند چرا تحقیقات پیش��ین به نتایج
متفاوتی دست یافتند .اما به گفته آنها عوامل مختلفی به آن نتیجه گیریها
منجر شده است .شانس ،تفاوتهای ژنتیکی ،جغرافیا و عوامل دیگر احتماالً به
خطا در تحقیقات منجر شدهاند.با این وجود تحقیق نشان داد عوامل دیگری
ریسک ابتالء به کووید  19را افزایش میدهد که عبارتند از سالمندی ،قومیت
و جنسیت (مردان).

آگهي فراخوان عمومي
انتخاب مجري پروژه پژوهشي
اداره پژوهــش و فنــاوري شــركت ملــي پخــش فــراورده هــاي نفتــي ايــران در نظــر
دارد پــروژه پژوهشــي ذيــل را در راســتاي دســتيابي بــه رســالت پژوهشــي شــركت
و بــر اســاس نظــام نامــه پژوهــش ،فنــاوري و تجــاري ســازي وزارت نفــت بــه اجــرا
درآورد .لــذا از كليــه دانشــگاه هــا ،مراكــز تحقيقاتي -پژوهشــي ،شــركت هــاي دانش
بنيــان ،پــارك هــاي علمــي و فنــاوري و همچنيــن شــركت هــا و مؤسســات داراي
تجربيــات علمــي و عملــي مرتبــط بــا پــروژه ذيــل دعــوت بعمــل مــي آيــد تــا
نســبت بــه بررســي و اعــام آمادگــي بــراي پــروژه پژوهشــي منــدرج در ســامانه
ســاتع (ســامانه اجرايــي عرضــه و تقاضــاي پژوهــش و فنــاوري وزارت علــوم) بــه
آدرس الكترونيكــي  http://sate.atf.gov.irاقــدام نمــوده و فــرم تكميــل
شــده پيشــنهاد پــروژه پژوهشــي ايــن شــركت منــدرج در ســامانه مذكــور را بــه
همــراه مــدارك مربوطــه حداكثــر ظــرف مــدت  30روز در ســامانه مــورد اشــاره
درج نماينــد.

شناسه آگهی1116183:
شماره مجوز1400.39:

نوبتدوم

عنوان پروژه:
ساخت و توليد دستگاه اندازه گيري سوخت داخل باك وسايط نقليه خروجي از مبادي مرزي
 RFPپروژه مذكور در سامانه ساتع (سامانه اجرايي عرضه و تقاضاي پژوهش و فناوري
وزارت علوم) درج شده است.
نكات مهم:
 بديهي است انجام اين فراخوان هيچ تعهدي براي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتيايران ايجاد نمي نمايد.
 در صورت نياز به اطاعات بيشتر با شماره تلفن 021-77605742/021-77608534تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي

نوبتاول

شــركت مهندســي و توســعه گاز ايــران بــه آدرس تهــران خ طالقانــي نرســيده بــه چهــارراه مفتــح ســاختمان شــماره  200در نظــر دارد تاميــن خدمــات
ســرويس هــای ايــاب و ذهــاب كاركنــان مجتمــع انبارهــای شــهيد طاهــری را بــراي مــدت يــک ســال بــا بــرآورد حــدود بيســت و هشــت ميليــارد و
ششــصد ميليــون ريــال بــا توجــه بــه مــوارد زيــر بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .عاقمنــدان جهــت كســب اطاعــات بيشــتر ميتواننــد بــا
شــماره تلفــن  021-81313542 -81313168تمــاس و بــا مراجعــه بــه نشــانی  WWW.NIGCENG.IRو درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــی
دولــت (ســتاد) متــن كامــل آگهــي را رويــت نماينــد.
 ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (تضامين قابل قبول وفق آئيننامه تضمين معامات دولتی به شماره /123402ت 59506هـ مورخ  94/9/22هيئتوزيران) به مبلغ حدود يک ميليارد و چهارصد و سی ميليون ريال.
 مهلت اعام آمادگي جهت حضور در مناقصه  7روز پس از تاريخ آگهي نوبت دوم مي باشد. اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كيفي توسط حائزين اخذ امتياز الزمه صرف ًا از سامانه تداركات الكترونيک دولت (ستاد) قابل دريافت ميباشد. گشايش پاكات مالي پس از بارگزاری پيشنهادات در سامانه ستاد در كميسيون مناقصات انجام خواهد گرديد.ضمن ًا كليه مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت(ستاد) به آدرس سايت اينترنتی
 www.setadiran.irبــا كــد فراخــوان  2099092131000080انجــام خواهــد پذيرفــت .لــذا الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضويــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــی امضــاء الكترونيكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
شناسه آگهی1116214:

روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳0001414۲7در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

گفتگوی تحلیلی  -تفصیلی آفتاب یزد با فرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه
با موضوع تغییرات ژئوپلیتیک منطقهی خاورمیانه از  ۲015تا ۲0۲1

دولتبایدنترکیبیازسیاستهایاوباماوترامپاست

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :وندی شرمن در جلسه روز چهارشنبه
ســوم مارس  ،۲۰۲۱ســیزدهم اســفندماه  ۱۳۹۹در سنا میگوید:
«شــرایط ژئوپلیتیکی تغییر کرده؛ آمریکا توافقی محکمتر از برجام
میخواهد ،».محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی ،دو
روز بعد ،پنجشــنبه پانزدهم اسفندماه  ۱۳۹۹در توییتی در پاسخ به
اظهــارات گزینه جو بایدن برای معاونت وزارت خارجه آمریکا ،گفت:
«برجام قابلمذاکره نیست .ختم کالم ».آقای ظریف در این توییت به
زبان انگلیســی نوشت« :اگر سال  ،۲۰۲۱سال [ ۲۰۱۵زمان تصویب
برجام] نیســت ،االن ســال [ ۱۹۴۵زمان پایان جنگ دوم جهانی و
تعیین حق وتــوی قدرتهای بزرگ جهانی در ســازمان ملل] هم
نیســت .پس بیایید منشور سازمان ملل متحد را عوض کنیم و حق
وتو را که آمریکا اینقدر از آن سوءاستفاده کرده ،حذف کنیم ».خانم
شرمن در جلسه بررسی تایید صالحیت خود در کمیته روابط خارجی
مجلس سنا گفت که دولت بایدن قصد دارد وارد توافق هستهای شود
امــا میخواهد «آن را طوالنیتر و محکمتر کنــد» و از آن به عنوان
ســکویی برای مذاکره در عرصههای دیگر استفاده کند .او گفت این
باید بخشی از یک رویکرد جامع برای اطمینان ازعدم دستیابی ایران
به سالح هستهای باشد .وندی شرمن که در دوران ریاست جمهوری
باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکرهکنندگان هستهای
آمریــکا بود ،گفت« :ما از خطر ایران علیــه منافع آمریکا و متحدان
کامال آگاهیم .من یادآوری میکنم که سال  ۲۰۲۱سال  ۲۰۱۵نیست
 ســالی که برجام مورد توافق قرار گرفت و اجرا شد -شرایط میدانتغییر کرده است .ژئوپلیتیک منطقه عوض شده و مسیر رو به جلو نیز
باید به همین ترتیب تغییر کند ».خانم شرمن در همان جلسه مدعی
میشود؛ عادیسازی روابط چهار کشور عرب با اسرائیل« ،ژئوپلیتیک
منطقه را تغییر داد» .او افزود« :این به معنای آن است که ما باید به
صورت دیگری فکر کرده زیرا عناصر مختلفی روی میز است».
از آن گفتگو و واکنشهای مرتبط با آن بیشتر از یک ماه میگذرد و
ِ
مباحث برجامی ،تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه بین سالهای
اما ،منهای
 ۲۰۱۵تا  ،۲۰۲۱مهم ،تعیینکننده و حتی میتواند سرنوشــت ساز
تلقی شــود در همین رابطه در یــک گفتگوی تحلیلی  -تفصیلی با
عبدالرضا فرجی راد ،تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه را بررسی کردیم.
اواخر سال گذشــته ،یک اظهار نظر از خانم وندی شرمن
در مورد برجام منتشــر شد که بیان میکند ژئوپلیتیک منطقه
نسبت به سالی که برجام تصویب شده عوض شده است .سپس
آقای ظریف هم پاسخهایی دادند فارغ از بحث برجام اگر چه
اظهارنظر خانم شــرمن کمی هدفمند و هدایت شده بود اما به
طور کلی خواستار بررسیهایی در منطقه هستیم تا ببینیم عبارت
«ژئوپلیتیک منطقه عوض شده» به چه معنا است و واقعا کجاهای
منطقه دچار تغییر و تحول در ژئوپلیتیک شده است؟
زمانــی که مذاکرات برجامی با  ۵+۱و آمریکا صورت گرفت شــرایط
منطقه با امروز فرق میکرد ایران نفوذ قابل توجهی در عراق داشــت
و آمریکا نمیتوانســت بدون توافق ایران در عــراق اقدامات خاصی
انجام دهد یا افراد خاصــی را در انتخابات مطرح کند و رای آورند و
همیشه باید به نحوی غیر مستقیم با ایران به توافق میرسید .نظرات
سیاســی آیتاهلل سیستانی در آن زمان بسیار رایج بود و تاثیر فراوان
در بحثهای مختلف و هم چنین انتخابات داشــت .در سوریه دست
برتر را ایرانیها داشتند و نفوذ ایران نسبت به االن خیلی بیشتر بود.
در لبنــان اوضاع تا این حد به هم ریخته نبود .حزب اهلل ضمن اینکه
االن هم قدرت نظامیاش را دارد اما با مشــکالت متعدد اقتصادی و
اجتماعی رو به رو است که تقریبا روی حزب اهلل نیز اثر گذاشته است.
در یمن ،عربستان و متحدانش تهاجمی بودند و به مساجد ،مدارس،
بیمارســتانها و خانههای مردم حمالت هوایی میکردند و بیشــتر
میتوان گفت حوثیها در حالت دفاعی بودند .اکنون اوضاع بســیار
فرق کرده و حوثیها حالت تهاجمی پیدا کردند .پیشــرفت کردند.
موشک هایشــان به مناطق حساس عربستان میخورد .که مسئله
یمن متفاوت از مسائل قبلی است که بیان کردم یعنی مسئله یمن در
جهت مخالف آن ســه مورد پیش میرود .در مهمترین مسئلهای که
در ذهن خانم شرمن است مسئله حضور اسرائیل در منطقه ،مسئله
ایجاد روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس برخی
کشورهای عرب خارج از حوزه خلیج فارس است که اهمیت خاصی
دارد .این چهار یا پنج مورد تحوالت ژئوپلیتیکی مهمی است که اتفاق
افتاده است .ضمن اینکه طبیعتا نیروهای آمریکایی از افغانستان در
حال خروج هســتند .نیروهای آمریکایی در عراق با  ۲۵۰۰نفری که
اخیرا خارج شــدند دارد به یک حداقل میرسد که آسیبپذیری آن
بســیار کم است عالوه بر آن مشــکالت اقتصادی که ایران در قبال
تحریمهای ترامپ متحمل شــد و طبیعتا هم به مردم ایران فشــار
آمد هم اقتصاد ایران را متزلزل کرد و هم اینکه مشــکالت اقتصادی،
نارضایتیهایی را در سطح عموم به وجود آورد که مجموعه این مسائل
احساس میشود خانم شرمن به عنوان یک ضعف تلقی کند و بگوید
برجام باشد اما این برجام نیاز است که تغییراتی در آن صورت گیرد.
وقتی در منطقه درباره ژئوپلیتیک صحبت میکنیم ریزترین
اتفاقات و رخدادهای سیاســی را باید در نظر بگیریم .از گوشه
پایین دریای عمان اگر شروع کنیم دولت عمان بعد از درگذشت
سلطان قابوس نامحتملترین گزینهای که میتوانست سلطان
شود ،سلطان شدن هیثم بوسعیدی بود از طرف دیگر در زمانی
که عمانیها در حال تقسیم قدرت بودند رابطه قطر و عربستان
دوباره نه به گرمی همیشه اما به هر حال ترک مخاصمه کردند
و تحریمها حذف شــد .وقتی بحث ژئوپلیتیکی میکنیم این دو
کشور چقدر توانستند روی ژئوپلیتیک کل منطقه تاثیر بگذارند؟
برخی میگویند قطر دارد تغییر نقش میدهد و از بازیگری به
بازیگردانی میخواهد برسد یا به نوعی میخواهد جانشین عمان
شود این دو مسئله هم در کنار تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه قابل
بررسی و مهم هستند؟
در رابطــه با عمان چون چنین تصوری به وجود آمده بود یکی دو بار
تاکید کردند که ما همان نقش قبلی را میخواهیم داشــته باشیم و
حتی در رابطه با ایران اشــاره کردند که میخواهیم به رابطه ایران و
آمریکا کمک کنیم .بنابراین آنها خودشان را در این قالب نمیبینند
که کنار کشــیدند بلکه معتقدند که همان نقش را میخواهند بازی
کنند .در مورد قطر وقتی دعوا با عربســتان و متحدانش آغاز شــد
عربستان میخواست کشورهای حوزه خلیج فارس همگی مثل بحرین
باشند یعنی در واقع «برده» عربستان .این طرز تفکر به ویژه از زمان
روی کار آمدن بن سلمان بود که هر رهبری مخالف بود به نوعی در
صــدد برخورد بر میآمد .همچنان که دیدیم با نخســت وزیر لبنان
چــه برخوردی کرد .قطر مقاومت کرد و در این مقاومت موفق شــد
و با ترامپ بازی کرد .یعنی ترامپ هم در ابتدا میخواســت قطریها
را تحت فشــار بگذارد که بردگی عربستان را بپذیرند اما قطریها با
سرازیر کردن کمکها به تیم ترامپ و خریدها ترامپ را به این نتیجه
رســاندند که چرا اصرار کند این دو را به هم نزدیک کند .االن دارد
هر دو را به نحو احســن میدوشد .بنابراین ترامپ ضمن اینکه گاهی
صحبت نزدیکی قطر و عربســتان را بیان میکرد اما عالقه داشت در
حد معقول که به برخورد نکشــد ایــن اختالف بماند که از هر دو به

> زمانــی که مذاکــرات برجامی با  ۵+۱و
آمریکا صورت گرفت شــرایط منطقه با
امروز فرق میکرد .ایران نفوذ قابل توجهی
در عراق داشت و آمریکا نمیتوانست بدون
توافق ایران در عراق اقدامات خاصی انجام
دهد یا افراد خاصی را در انتخابات مطرح
کند و رای آورند و همیشــه باید به نحوی
غیرمستقیم با ایران به توافق میرسید
> قطر میخواهد نقش مستقلی را در حوزه
خلیج فارس در پیش گیــرد به ویژه اینکه
امارات هم در چند ســال اخیر چنین نقشی
را بــرای خود قائل شــده .رقابتی هم بین
قطر و امارات متحده عربی شــروع شده
برای اینکه از عربستان اطاعت نکنند ضمن
اینکه میتوانند دوســتی هایشــان را نیز
حفظ کنند اما برده عربستان نباشند اما یک
نقش منطقهای برای خود قائلند .این نقش
منطقهای را در جذب مســلمان ها ،جذب
توریســت ،جذب تکنولــوژی ،عرضه یک
کشور پیشرفته به بقیه کشورها و الگوشدن
برای بقیه کشورها در منطقه دارند
> الکاظمی تــاش میکند تــا انتخابات
که حدود ۶مــاه دیگر اســت روندی را
درپیشگیرد کــه هم در انتخابات از کمک
اعراب استفاده کند و هم بتواند درگیری با
نیروهای طرفدار ایران ایجاد نکند تا بتواند
انتخابات را برنده شود و سپس به استراتژی
خود برای دور شدن از ایران سرعت دهد
عنوان خرید سالح به عنوان آموزش پولهای هنگفت بگیرد و هرچند
یک بار هم آقای ترامپ میگفت امنیت شــما وقتی تامین است که
جیبهــای ما را پر کنید .قطر با نزدیک شــدن به ایــران و به ویژه
به ترکیه و حضور نیروهای ترکیه برای محافظت از نظام شاهنشاهی
و ســلطنتی و امیری در قطر و حفظ امنیت آن کشــور و هم چنین
رفع مشــکالت قضائی که از ایران و ترکیه به آن کشور صادر میشد
توانســت سر پا بماند و برای همیشــه آن احساسی که در عربستان
وجود داشــت باید آنها تسلیم شــوند از بین برد .ناچارا سعودیها
تســلیم خواسته قطر شــدند و مدام کوتاه آمدند و آنها را به نحوی
به جلســه سران شــورای همکاری خلیج فارس کشاندند اما به نظر
من آن دشــمنیها کم شــده اما چیزی در سیاست خارجه بین دو
کشور تغییری نکرده اســت قطر همان سیاستهای خودش را دارد
دنبال میکند .قطر میخواهد نقش مستقلی را در حوزه خلیج فارس
در پیــش گیرد به ویژه اینکه امارات هم در چند ســال اخیر چنین
نقشــی را برای خود قائل شده .رقابتی هم بین قطر و امارات متحده
عربی شــروع شده برای اینکه از عربستان اطاعت نکنند ضمن اینکه
میتوانند دوستی هایشان را نیز حفظ کنند اما برده عربستان نباشند
اما یک نقش منطقهای بــرای خود قائلند .این نقش منطقهای را در
جذب مسلمان ها ،جذب توریست ،جذب تکنولوژی ،عرضه یک کشور
پیشــرفته به بقیه کشورها و الگو شدن برای بقیه کشورها در منطقه
دارنــد .این رقابت بین قطر و امارات اســت چون هر دو هم پولش را
دارند هم از نیروی خارجی متخصص و غیر متخصص با وضع قوانین
سهل استفاده میکنند و در جهت خوبی هم پیش میروند .لذا تصور
میکنم این دو کشــور این نقش را ادامه دهند و شــاید بتوان گفت
الگویی برای سایر کشــورها خواهند شد و همین امر باعث شده که
بتوانند در کشــورهای دیگر هم نفوذ کنند .ضمن اینکه رسانههای
جدید و تکنولوژیهای رســانهای به کمکشان میآید و کار آنها را
به خوبی در دنیای عرب و غیر عرب پخش میکنند .پول هم دارند و
میتوانند نفوذ خود را داشته باشند.
از جواب شما این طور برداشت میشود که قطریها دارند
هم چنان راه قبلیشــان را ادامه میدهند اما قطر مقداری نقش
پررنگتری دارد اما واضحتر بیان میکنید که آیا عمان و قطر
میتوانند تاثیــر تعیین کنندهای در تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه
داشته باشند یا خیر؟
طبیعتا یکی از مســائل مهم این است که وقتی کسی اظهار توانایی
منطقهای میکند باید ببیند اطرافش چه کشــورهایی هستند االن
اطراف قطر که بیش از عمان شــاهد فعالیتش هســتیم قدرتهایی
مثل ایران ،عراق ،عربســتان و حتی امارات وجود دارد .بنابراین من
تصور نمیکنم چه عمان چه قطر چه کویت و تا حدودی امارات نقش
ژئوپلیتیکی تاثیرگذار که بتواند تغییراتی ایجاد کند داشته باشند .مثال
نقشی که امارات در رابطه با اسرائیل انجام داد یک تنش ژئوپلیتیکی
را به وجود آورده و این ممکن است تا مدتها ادامه پیدا کند آیندهاش
هم روشن نیســت .البته معتقدم رابطه میماند و باید منتظر بود تا
ببینیم در آینده به چه صورتی در میآید.
با توجه به تعریفی که شما ارائه کردید سه کشور میمانند
که به نوعی با ایران هم درگیریهایی دارند در برجام هم تاثیراتی
میتوانند داشته باشند سه کشور منظور عربستان ،عراق و ترکیه
است .عربستان یک مدعی است که هم طرف اروپایی هم خودش
هم بعضی کشورها مباحثی را مطرح کردند .با توجه به تعریفی
که شما بر اثرگذاری منطقهای و تبدیل شدن به قدرت منطقهای
و ابزارهایی که وجود دارد هم عربســتان هم عراق و هم ترکیه
نه به نسبتهای مســاوی اما قابلیتهایی دارند فکر میکنید با
توجــه به دولتی که در آمریــکا روی کار آمده و تا اینجای کار

خیلی روی خوشــی به ترکیه نشــان نداده در مورد عراق هنوز
سیاستهایش گیج و مبهم است در مورد عربستان مشخص شده
که با عربستان مشکلی ندارد اما بعید است با محمد بن سلمان
کنار آید .اما چند روز پیــش آقای بلینکن بحثی را مطرح کرد
و خبرنگاری سوال کرد که بحث محمد بن سلمان چه میشود
عبارت «پادشاه آینده عربستان» را استفاده کرد .عربستان با ما
مشــکل دارد با عراق مواضع پر فراز و نشیب داریم و ترکیه که
به نوعی آقای بایدن نشان داده است که میخواهد جور دیگری
باشــد اردوغان هم آدمی است که بندبازیهای سیاسی و تغییر
جهت دادن بین آمریکا و روسیه و برعکس آن را دارد .با توجه
به معضل و مسئلهای که در منطقه هم چنان تحت عنوان سوریه
وجود دارد شما فکر میکنید با همه تعاریفی که شما انجام دادید
آینده ژئوپلیتیکی در غرب ایران با توجه به اینکه دو کشور عراق
و ترکیه هم با ما مرز مشــترک دارند ،آمریکا در عراق حضور
مســتقیم دارد ،ترکیه عضــو ناتو اســت و درگیریهایی دارد،
عربســتان هم که همچنان ماجراهای خود را دارد ،فکر میکنید
آینده پیش روی ما چه مسائلی را به وجود خواهد آورد با توجه به
نقشهای متفاوتی که این سه کشور دارند بازی میکنند.
از ترکیه شروع میکنم .ترکیه نقش ژئوپلیتیکی خاص خودش را دارد
نگاهی به مدیترانه دارد که تعدادی از کشــورها مانند یونان ،قبرس
شمالی تا لیبی و مصر را در برمی گیرد که در روابط خارجیاش فراز
و نشــیبهایی دارد که با لیبی در حال کنار آمدن است و نیروهایش
احتماال با امنیت نســبی که دارد ایجاد میشود خارج خواهند شد.
بــا مصریها به نحوی گفتگوی دیپلماتیــک میکنند که از تنش و
درگیری لفظی خارج شوند .با یونان مسئله مثل گذشته تغییر چندانی
نخواهد کرد .نگاهی هم به سوریه دارد و دنبال این است که تغییراتی
را در دمشق ببیند منظور از تغییرات در شرایط فعلی شاید رفتن بشار
اسد نیســت در واقع یک نوع تقسیم قدرت در دمشق است .افرادی
که مخالف بودنــد و به اقصی نقاط دیگر رفتند بازگردند و در قدرت
سهیم شوند تا ترکیه نفوذ خود را در دمشق داشته باشد و هم چنین
اگر قرار باشــد نیروهایش را بعد از نفوذ سیاسی در دمشق از شمال
دمشق خارج کند در شــمال روسیه هم نفوذ داشته باشد .یعنی در
شمال ســوریه نفوذ امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی داشته باشد چون
معتقد است این منطقه زمانی متعلق به ترکیه بوده است .دولت سوریه
خصومت خاصی با اردوغان دارد به دلیل اینکه انتظار نداشت اردوغان
به یک باره چنین چرخشــی را داشته باشد و آمادگی ندارد با آنها
صلح کند .من فکر میکنم مسئله شمال سوریه تا مدتها همینطور
میماند چون روسها هم آمادگی درگیری را ندارند منافعشان بیشتر
در این اســت که با ترکیه همکاری کنند و ترکیه را کامل به سمت
غرب نرانند .در رابطه با عراق آقای کاظمی بسیار تالش دارد پیوندی
هم چون گذشــته با اعراب ایجاد کند .میگوییم چون گذشته زیرا
صدام بســیار دم از اعراب میزد و یکی از دالیل نزدیک شــدنش به
اعراب این اســت که از نفوذ ایران بکاهد .بخشــی از طرفداران ایران
در عراق تماشــاگر این مســئله هستند و بخشــی از گروهها مثل
حشدالشــعبی مخالف این سیاست هستند لذا آقای الکاظمی تالش
میکند تا انتخابات که حدود  ۶ماه دیگر است روندی را در پیش گیرد
که هم در انتخابات از کمک اعراب استفاده کند و هم بتواند درگیری
با نیروهای طرفدار ایران ایجاد نکند تا بتواند انتخابات را برنده شــود
و ســپس به استراتژی خود برای دور شدن از ایران سرعت دهد .االن
هم از نظر زیربنایی و اقتصادی کارهای اساسی میکنند که در آینده
اگر در انتخابات پیروز شدند وابستگی به ایران از بین رود یا کم شود.
حتی در رابطه با راه آهن خرمشهر به شلمچه سنگاندازی میکنند
که انجام نشود چون این راه آهن میتواند به سوریه وصل شود .تصور
نمیکنم چه ترکیه و چه عراق در رابطه با برجام نقش خاصی بخواهند
ایفا کنند .ترکها عالقه مندند بیشترین کار اقتصادی را با ایران کنند
و بدشــان هم نمیآید موانع و تحریمها برداشته شود تا بتوانند کار
کنند .البته نمیخواهند امتیازاتی به ایران داده شود که بر اساس این
امتیازات ایران غنیسازی قابل توجهی داشته باشد.
نیروهــای سیاســی الکاظمی را آدم پمپئــو و آدم ترامپ
میدانند آیا بایدن با الکاظمی ادامه میدهد یا خیر؟
بایدن دنبال این است که در عراق با ایران چون گذشته یعنی همانند
زمان اوباما عمل کند نه زمان ترامپ .توافقات غیر مستقیم و غیررسمی
همیشــه با ایران میشــده و به همین دلیل هم بدون ســر و صدا
نیروهایشان را در عراق کم میکنند تا بیشتر تمرکز خود را بر کارهای
امنیتی ،دیپلماتیک و اقتصادی گذارند و نفوذشــان را از این طریق
در عراق العمال کنند هر چند ممکن اســت دو سه پایگاه را با تعداد
کمی نیرو البته با همکاری و اشــتراک عراقیها حفظ کنند .بنابراین
آمریکاییها میدانند ایران به نحوی در عراق نفوذ دارد اطالعات ریز
قضیه را دارند .از سوی دیگر میدانند اگر بخواهند آن نفوذ را در ایران
داشته باشند نباید با ایران درگیر شوند .یکی از دالیلی که آمریکاییها
اصرار دارنــد با ایران در رابطه با لغو تحریمها و بازگشــت به برجام
مذاکره کنند همین مسائل است .در واقع میخواهند ایران منافع آنها
را در حوزه خلیج فارس در عراق در جاهای دیگر به رسمیت شناسد و
آنچه که آنها میخواهند به توافق رسند در حاشیه برجام گفتگوهایی
شود که باعث خودباوری برای ایران شود و در مقابل هم آنها یک نوع
تعهدآوری در رابطه با ایران داشته باشند و در جاهایی که ایران نفوذ
فرهنگی دارد نفوذ ایران را به رســمیت شناسند .یعنی سیاستهای
عربستان با سیاستهای آمریکا متفاوت است .سیاست آمریکا مبنای
ژئوپلیتیکی دارد .یعنی میگوید ایران در حوزههایی مانند افغانستان،
پاکستان و در عراق نفوذ دارد .ما این نفوذ را نمیتوانیم نادیده بگیریم
چون این نفوذ روانی ،فرهنگی ،تاریخی و مذهبی است .این کار آمریکا
نیســت ضمن اینکه ایران هم با گروههایی پرنفوذ در این کشــورها
ارتباط نزدیک و عمیق دارد .بنابراین الزم است که ما خودمان را از این
بحران خارج کنیم .برخالف ترامپ که با زور و غیرعلمی میخواست.
عربستان هم مانند ترامپ فکر میکند .عربستانیها فکر میکنند اینجا
دنیای عرب اســت و ایران چه کاره اســت که در این کشــورها نیرو
پرورش میدهد .با گروهها و احــزاب ارتباط دارد .میتواند فرضا کار
اقتصادی کند اما حق ندارد که مثال در لبنان ،سوریه ،عراق و مهمتر از
همه در یمن دخالت کند .این بحث عرب بودن بحثی غیر علمی است
و تا کنون هیچ وقت به نتیجه نرسیده است و اینکه ما با سعودیها به
نتیجه نرسیدیم به این علت است .در حالی که نفوذ ایران در عراق از
گذشته بسیار بیشتر از سعودیها بود و همیشه به خاطر عتبات عالیات
ایرانیها و زبان فارسی ،نفوذ گستره فرهنگی ،رفت و آمد و ارتباطات
مردمی بوده است .فقط یک زبان مشترک با عربستان بیشتر دارند و
در بقیه بیشتر به نفع ایران میباشد .لذا وقتی ما با سعودیها میتوانیم
به یک گفتگوی موثر برسیم که آنها احساس کنند که آمریکاییها
همان سیاستهای زمان اوباما را در قبال ایران در پیش گرفتند .یعنی
یک توازن مثبت .ایران و قدرتش را به رســمیت شناسند سعودیها
در کشورهای عربی نخواهند دست برتر را داشته باشند و همان طور
که اوباما به آنها متذکر شــد مشکالت را از طریق گفتگو حل کنیم.
بنابراین وقتی عربستانیها احساس کنند چنین پشتوانهای از طرف
ایاالت متحده آمریکا ندارند طبیعتا به تدریج برای گفتگو با ایران آماده
میشوند .بالطبع کویت و بحرین هم پا پیش میگذارند.
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اعالم وفاداری ولیعهد سابق به پادشاه اردن

ولیعهد سابق اردن با امضای نامهای پس از دیدار با عمویش بر وفاداری خود به برادر ناتنی و
پادشاه کشورش تأکید کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از عربی ،۲1دربار سلطنتی اردن شامگاه
دوشنبه متن نامهای را که توسط حمزه بن الحسین ،برادر ناتنی عبد اهلل دوم ،پادشاه اردن و
ولیعهد سابق این کشور امضا شده است را منتشر کرد و نوشت :من همچنان به عهد و پیمان
آباء و اجدادیمان پایبند هستم و همیشه یار و یاور پادشاه و ولیعهد ایشان خواهم بود.

امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
اعتماد :از فردباوری تا تشکل هراسی

کمتــر از  ۳مــاه مانده به
انتخابات ریاستجمهوری،
بار دیگــر برخی تریبونها
میکوشند تا با چهرهسازی و چهرهپردازی ،اذهان
عمومی را به تمرکز بر ویژگیهای ابرمردانی جلب
کنند که میتوانند حالل مشکالت ریز و درشت
کشور باشند! میدانیم اعتقاد به نوعی بناپارتیسم
برای غلبه بر مشکالت پیچیده ناشی از تحوالت
پسا انقالبی در غیاب تشکلهای شناسنامهدار ،آزاد،
جدی و واقعی از دیرباز مطرح بوده است ۱۴ :سال
بعد از انقالب مشروطه ،رضاخان میرپنج به عنوان
ناجی کشور وارد میدان شد و توسعه آمرانهای را در
بسیاری حوزهها (به جز توسعه سیاسی و پروبال
دادن به احزاب و نهادهای مســتقل مدنی) پیش
برد .پسرش هم بعد از کودتای سال  ۳۲در همان
چارچوبها با رنگ و لعاب مدرنتری ۲۵ســال
بالمنــازع و در غیاب نهادهای مدنــی و احزاب
سیاســی واقعی حکمرانی کرد .شــاه و متحدان
جهانیاش حکومت او را جزیره ثبات در خاورمیانه
میدانستند اما این حکومت قدرقدرت ،موجودیت
خود را به استبداد و خودکامگیاش باخت! بعداز
انقــالب  ۵۷بار دیگر احیــای ارزشهای مدنی و
تفکیک قوای اساسی کشور مورد مطالبه عمومی
قرار گرفت و در قانون اساســی انعکاس یافت .اما
کشمکشهای داخلی و جنگ ۸ساله و ضرورت
دفاع همهجانبه از کیان کشــور و ...بر آن ارزشها
سخت سایه انداخت .بعد از جنگ هم در فضای
بازســازی خرابیها ،آن ارزشهای مدنی کماکان
کمرنگ و در انزوا ماند .تنها در فاصله ســالهای
 ۸۴-۷۶حرکتهایی جدی و اثرگذار در مســیر
بازگشت به آن ارزشها با مشارکت عمومی شکل
گرفت هر چند به خاطر کمتجربگیها و نیز زیر
ضربات کوبنده مخالفانش به تدریج عقب نشست.
در ســالهای  ۸۸و  ۹۲بار دیگر امواج مطالبات
مدنــی اوج دوباره یافت ولی هــر کدام به دالیل
مختلف و با بروز موانعی بلند ،فروکش کرد....
راه خروج از موانع ،فردباوری و «سوپرمن»سازی
نیســت بلکه اعتقاد به برنامه محــوری در قالب
رقابت هدفمند میان احزاب واقعی و با مشارکت
فعــال و آزاد نهادهای مدنی ،مســئولیتپذیری
رسانههای جمعی و بیطرفی نهادهای حاکمیتی
راهگشا خواهد بود .این تحول راهبردی« ،وارداتی»
هم نیســت و هرگز با تخطئه و تخریب نیروها و
ظرفیتهای واقعا موجود کشور محقق نخواهد شد
بلکه با تفاهم و همکاری میان نیروهای اندیشهورز
و تحولخواه و در مسیر نقدهای عالمانه و منصفانه
به همراه خودباوری ،گذشت ،رواداری ،شکیبایی و
دوراندیشی امکانپذیر خواهد بود .اولین گام در این
جهت دامن زدن به مطالبه عمومی از حاکمیت
برای تجدیدنظر جدی در برخی قواعد منســوخ
گذشته ،التزام به روح قانون اساسی و آزادیهای
مصــرح در آن و کمک به شــکلگیری فضایی
در کشــور است که حضور «متشــکل و آزادانه»
اندیشــهورزان از هر نحله فکری را تضمین کند؛
حضوری که مستلزم پرداخت هزینههای سنگین
و غیرقابل پیشبینی برای تحولخواهان دوستدار
پیشــرفت و توسعه همهجانبه نباشد .فضایی که
اعتماد عمومی را برای مشارکت آگاهانه در تعیین
سرنوشت خود برانگیزد.
جوان :دستورکار انتخاباتی مذاکره امروز وین

اظهارات مقام ارشد اروپایی در
گفتگو با رویترز حاکی است که
برنامه غرب در نشست وین این
است که دو لیست فنی برای
ایران و آنچه باید از تحریمها لغو شــود را تا قبل
از مــاه ژوئن و انتخابات ریاســتجمهوری ایران
تهیه کنند .نکته قابل توجه آن است که مقامات
اروپایــی و امریکایی در جمالتی حسابشــده و
دقیق که دارای عقبه تفســیری و هدفگذاری
شدهای است ،مواضع خود را اعالم میکنند ،که
برای آشکارســازی مفاهیم آن باید در کنار دیگر
گزارههای بنیادین آنها قرار گیرند و همانند آنچه
در برجام ،کالهی گشاد بر سر ایران رفت ،یکبار
دیگر ،به خسارتی جدید تبدیل نشوند .اوالً اینکه
تحریم و استفاده از اهرم اقتصاد علیه کشورها ،از
سوی غرب ،یک ابزار جنگی و راهبردی است که
کشورهای غربی این اهرم قدرت را به سادگی از
دست نخواهند داد .ثانیاً اینکه مقامات امریکایی
دولت بایدن ،در جلسات استماع و دریافت تأیید
کنگره در مسئولیتهای خود ،تأکید کردهاند که
تحریمهــا را لغو نمیکنند یا حداقل ،بخشهای
اصلی آن را از دســت نخواهند داد؛ لذا اگر امروز
ســخن از بازگشــت به برجام میگویند یا وعده
کاستن از تحریمها میدهند به این دلیل است که
از یک سو درمقابل قانون راهبردی مجلس ایران و
کاهش الزامات برجامی ایران ،در بنبست هستند
و از سوی دیگر با عملیاتی شدن توافق راهبردی
با چین و دیگر کشورهای هدف ،ابزاری ناکارآمد
خواهند داشت.
آنچه از طریق مذاکــرات پنهانی با اروپا یا امریکا
انجام گرفته و به نشست وین منتهی شده دارای
معانــی و پیامهای ویژهای اســت .اوالً اینکه این
کار یادآور همان گفتگوهایی است که مقام ارشد

دیپلماسی کشــور با البرادعی تأکید میکرد که
اگر توافق نشود گروهی رقیب در انتخابات ایران
به قدرت میرسند لذا این تدارک مذاکراتی ،بوی
سیاســی و انتخاباتی میدهد و برخی اظهارات
چند روز گذشته در کشورمان نیز ،مؤید آن است.
ثانیاً بهخوبی پیداســت که یک روش گامبهگام و
حداقلی برای کاهش برخی تحریمهای غیراساسی
در مقابل توقف اقدامات اخیر ایران ،در این سناریو
دیده شــده ،تا برداشته شدن یا کاهش تحریم از
مسیر مذاکره با غرب ،امکانپذیر نشان داده شود
تا اقتصاد و جامعه ایرانی را شرطی نمایند و برای
احیای لیبرالهای شکستخورده در ایران ،ابزار و
خوراکتبلیغاتیمهیاکنند.
شرق :گردش به شرق؛ یک تجربه تاریخی

ایــن روزهــا که ســند
همکاریهای ایران و چین
در صدر اخبار کشــور قرار دارد و از این حرکت
بهعنوان «گردش به شرق» یاد میشود ،بد نیست
به تجربه تاریخی در دهه  ۴۰خورشــیدی اشاره
شــود؛ تجربه ساخت ذوبآهن اصفهان با کمک
کشــور اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی.
ایرانیــان از دو دهه قبل از مشــروطه در رؤیای
اســتقرار ذوبآهن در کشــور بودنــد؛ رؤیایی
کــه باوجود تالشهای حاج محمدحســنخان
امینالضرب در  ۱۲۶۶شمسی به ثمر ننشست و
کوشــشهای دیگر در سالهای  ۱۳۰۵و ۱۳۱۲
و ( ۱۳۱۶از محل عایدات قند و شــکر و ســایر
منابع دولتی) با همکاری فرانسویها و آلمانیها
(کنسرسیوم دماگ-کروپ) که تا مراحل زیادی
هم پیش رفت و حتی کار به بررســی جزئیات
هم رسید ،ناکام ماند .تا اینکه سرانجام این اتحاد
جماهیر شوروی در ســال  ۱۳۴۴در اوج جنگ
سرد بود که قرارداد ایجاد تولید فوالد به ظرفیت
حدود  ۶۰۰هزار تن قابل توســعه در مرحله اول
به حدود دو و سپس چهار میلیون تن را به ایران
امضا رساند .اما شاید آنچه بهرهگیری از آن تجربه
تاریخی را در موضوع قرارداد ایران و چین ممکن
میکند ،نحوه بهکارگیری ابزار سیاست خارجی در
خدمت توسعه اقتصادی و صنعتی کشور در آن
تجربه تاریخی است .ناامیدی دستگاه حاکمه وقت
از عالقه کشورهای غربی به توسعه صنایع سنگین
در ایــران ،آنان را بر آن داشــت تا در سیاســت
خارجی کشور برای پیشــبرد توسعه اقتصادی
تغییراتی ایجاد کنند .در واقع مدیران ارشد وزارت
اقتصاد وقــت که مرکب از دو وزارتخانه صنایع و
معادن و بازرگانی بود و در سال  ۱۳۴۱تأسیس و
علینقی عالیخانی اقتصاددان و تکنوکرات برجسته
را در رأس خود داشــت ،ناراضی از کارشــکنی
آمریکاییها در صنعتیسازی گسترده ایران نگاه
خود را به کشــورهای اروپای شــرقی و روسیه
معطوف کردند .نگاه و چرخش به شرقی که کامال
ازسوی شاه مورد حمایت قرار گرفت .این تغییر
رویکرد مبتنیبر توانمندی کشورهای بلوک شرق
در حوزه صنایع سنگین و تمایل بسیار آنان برای
همــکاری با ایران بود که به نفت و گاز ایران نیاز
فراوان داشــتند .برای ایران نیز این اقدام عالوهبر
آنکــه از بعد اقتصادی امــکان تولید محصوالت
صنایع پاییندستی و تداوم سیاست صنعتیسازی
در قالب مدل جایگزینی واردات را فراهم میکرد،
ســبب صرفهجویی در هزینههای ارزی کشــور
نیز میشــد .اما موتور سیاسی چنین حرکت و
چرخشی به شرق ،نارضایتی شاه از سیاستهای
دولت کندی بود؛ بنابراین ،این اقدام میتوانست به
نوعی بیان نارضایتی و ابزاری برای فشار در جهت
تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال حکومت ایران
باشد .حرکتی که بالفاصله هم نتیجه داد و موجب
ناخشنودی شــدید آمریکاییها شد .جالب آنکه
شدت مخالفت آمریکاییها چنان بود که تهران
با مسکو تصمیم گرفتند جزئیات مذاکرات خود
برای ایجاد ذوبآهن اصفهان را مخفی نگاه دارند و
خبر امضای این قرارداد پس از اتمام کار به سفارت
آمریکا رسید .آمریکاییها البته این حرکت را از
چشم علینقی عالیخانی ،وزیر اقتصاد ،میدیدند و
او را عنصر نامطلوب دانســته و چندی بعد نیز از
تغییر او از این ســمت که خود آنان نیز در کنار
مخالفان قدرتمند داخلی ،دستی در این برکناری
داشــتند ،بسیار خشنود شــدند .هرچند ایجاد
ذوبآهن اصفهان شرکتهای غربی را قانع کرد که
ایران در پروسه صنعتیسازی خود جدی است و
پس از آن به فروش تجهیزات به ایران عالقهمندتر
شدند ،اما با تغییر عالیخانی و تفکیک مجدد وزارت
اقتصاد به سه وزارتخانه صنایع و معادن ،بازرگانی
و اقتصاد و دارایی ،روند صنعتیشــدن کشورمان
بهشدت آسیب دید و در واقع حرکت نزولی عصر
طالیی توســعه اقتصادی ایران آغاز شد .چنانکه
با آن جابهجایی و تغییر سیاســتهای اقتصادی
از حرکت به ســمت آزادسازی و محوریت بخش
خصوصی به استیالی دولت به تأسی از افزایش
شدید درآمدهای نفتی ،نیاز به حضور و مشارکت
بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد
و اشتغال به کناری نهاده شد و جای آن را کنترل
قیمتها و کاهش تعرفهها و واردات بیدر و پیکر
و ...گرفت و موتور توســعه صنعتی کشور رو به
خاموشی نهاد .خواهد بود!

دلنوشته

به عشق مرغ
در صف

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

ســری به یکی از صفهای مرغ در شهر زدم.
چه صفی چه حضوری چه حماسه حضوری؟
یک چنین صفی برای انتخابات تشکیل شود
حتما رکورد میزند .به عنوان خبرنگار ســراغ
مردم رفتــم از یکی از آنها پرســیدم دلیل
حضورتان در صف چیســت؟ خندید و گفت:
یعنی نمیبینی؟ این مردم به عشق چی حضور
پیدا کردند؟!
*از آقایی پرسیدم نظر تون در مورد صفهای
دراز و طویل مرغ چیه؟ وی با ترشرویی گفت:
این طویل و دراز بودن صفها زشــته اما اگه
چیزایی بگم حرفام را سانسور نمیکنی؟ اصال
نمیگم .نظر من قابل گفتن نیست( .خودش
قاه قاه خندید)
*یک خانمــی را در صف دیــدم که ناگهان
آقایی که ظاهرا شــوهرش بود با توپ و تشر
ســراغش رفت و گفت چرا خونه نیومدی چرا
جواب تلفنــم را ندادی؟ خانمه گفت :تو صف
وایسادم ،شــارژ گوشیم هم تموم شده بود تو
چقدر شکاکی؟
یک خانم مســنی کنارش بود ســرش را به
عالمت تاســف تکان داد و گفــت :این چیزا
درشان ما نیست!
* یــک نفــر در صف فریاد زد :آهــای مردم!
خسته شــدم از بس ایســتادم چرا این صف
جلو نمیره؟ یک نفر گفت :متاسفانه ترافیکش
روان نیســت( .همه خندیدند) یک نفر گفت:
دلیل اصلیش اینه که هنوز ماشین حمل مرغ
نیامده که شــروع به توزیع کنه .کاش ماشینو
اســکورت میکردند یک چنیــن محمولهای
نباید بیمحافظ بیاد از راهزنان باید ترســید.
(همه خندیدند)
*یک شــخصی که ظاهری ادیبانه داشــت
با فریاد شــعری را در وصف شوق دیدار مرغ
خواند:
«تو عزیزی و دوستان مشتاق  -تو گریزان و ما
طلبکارت» بعدا فهمیدم از اشعار سعدی است.
*یک نفر دیگر فریاد زد :آهای کی میخواد این
مسخره بازی مرغ تمومه بشه؟ یکی به کنایه
گفت :بزار مذاکرات وین مشــخص بشه شاید
صف مرغ وربیفته .یکی گفت :مرد حسابی چرا
وعده سرخرمن میدی؟ آخه مذاکرات وین چه
ربطی بــه صف مــرغ داره؟ وی گفت :د آخه
حالیت نیست ،از دیپلماسی و تاثیرات مسائل
خارجی بر مرغ و بــازار بیخبری؟ وی گفت
برو ...مرد حســابی نزار دهنم باز بشه نزدیک
بود درگیری ایجاد شــود که با واسطهگری و
میانجیگری درگیری و نزاع اصال آغاز نشد.
*این گزارش را میفرستم برای شبکه خوب...
بله شبکه پنج و برنامه تهران ۲۰
دادستان کل کشور:

درباره فیلتر کالب هاوس
تصمیمنگرفتهایم

دادســتان کل کشــور گفت که هنوز راجع
به فیلترینــگ کالب هــاوس تصمیمگیری
نشده اســت .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکــه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از
افراد مانند دانشــجویان و خبرنگاران را تایید
میکنیــد یا خیر؟ گفت :بحــث فیلترینگ و
رفع فیلترینگ برای دستگاهها را در کارگروه
تعییــن مصادیق مجرمانــه تصویب کردهایم.
البته این موضــوع را چندین ماه اســت که
تصویب کردهایم ،دســتگاهها حســب مورد
هرکدام باید نیازهای خودشان را اعالم کنند
تا بعداز اینکه نیازشــان به کارگروه رسید در
دبیرخانه کارهای الزم انجام شــود .دادستان
کل کشــور افــزود :بنابراین ما ایــن آمادگی
را داشــتیم ،پیگیری هم کردیم ،پیرو هم به
وزارت خانهها و دستگاههای مربوطه زدیم تا
کار انجام شود ،مقدماتش فراهم شده است ،اما
دســتگاهها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
حجت االسالم منتظری در پاسخ به این سوال
که آیا فیلتر «کالب هاوس» در دستور کار قرار
دارد یا خیر؟ گفت :هنوز راجع به این مسئله
تصمیم گیری نشده است.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
که مونس دم صبحم دعای دولت توست
تفســیر :معاون رئیس جمهور گفتند :نگذاشتیم مردم دچار قحطی
شوند .حافظ نیز در تشکر از وی چنین سرود!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یک
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44۵4۵076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس03۵-3۵246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :در سبکسری و شوخی بسیار  ،حماقت و نادانی است.
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حکایت تمام نشدنی تصمیمات عجیب ستاد ملی کرونا

سفر به ترکیه ممنوع اما فقط در قالب تور!

آفتاب یزد -گروه شــبکه :دوباره شرایط
کشور به لحاظ کرونا قرمز شد و مسئوالن
ناتوان از گرفتن یک تصمیم قطعی و کارآمد
در خصوص مهار این مشــکل .البته در این
باره تصمیماتی میگیرند و محدودیتهایی
را هم ایجاد میکنند ،اما عمال بیفایده است
مثل اقدامشان در مورد سفر به ترکیه .ماجرا
از این قرار اســت که کرونا بار دیگر طغیان
کرده و این موضوع در کشوری مانند ترکیه
به مراتب بدتر است از همین رو یک مطالبه
جدی مبنی بر ممنوع شدن سفر به ترکیه،
در کشور شکل گرفت .حتی چند روز پیش
نمکی وزیر بهداشت ،طی نامهای به قرارگاه
عملیاتی مبارزه با کرونا خواستار توقف تمام
پروازها و همچنیــن ترددهای مرزی میان
ایران و ترکیه شــد .به دنبال این موضوع
سازمان هوایپمایی کشور هم توقف پروازها
به این کشور را منوط به تصمیم ستاد ملی
مقابله با کرونا عنوان کرد .اکنون این ستاد
تصمیم خود را در این باره گرفته اما تصمیمی
که به راحتی قابل دور زدن است چرا که این
ستاد فقط تورهای گردشگری به ترکیه را لغو
کرده است و پروازها همچنان به این کشور
ادامه دارد .این یعنی افزایش روز افزون آمار
مبتالیان به کرونا و بدتر شدن شرایط.
> تشدید کنترل مسافران ورودی

در این راستا سخنگوی وزارت کشور با اشاره
به اینکه پس از وصول نامه وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،در خصوص لغو
تردد مســافری با ترکیه ،موضوع به کمیته
امنیتــی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی
مدیریت کرونا ارجاع شد ،گفت« :جمعبندی
اعضای کمیته که پس از تعامل با  ۵دستگاه

تخصصــی مرتبط با امور
مرز ،شــکل گرفت ،به
ســتاد ملــی مدیریت
کرونا ارائــه و نهایتا به
دستگاههای ذیربط ابالغ
شــد ».به گزارش ایلنا،
معاون هماهنگی وزارت
کشور در خصوص تصمیم
نهایی در مــورد اعمال
محدودیتها در ترددهای
مسافری با کشور ترکیه
گفت« :بر اساس تصمیم
ابالغی از ســوی ستاد
ملی مدیریت کرونا ،مقرر
گردیــد وزارت میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،لغو تور ترکیه را فورا ً
به کلیه شرکتهای گردشگری ابالغ نماید.
همچنین مقرر گردید ،جمعیت هالل احمر
نسبت به ارتقای مراقبتهای بهداشتی در
مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید
کنترل دقیق مســافران ورودی از کشور
ترکیه در مرزهای زمینــی و هوایی اقدام
عاجل نماید ».سید سلمان سامانی افزود:
«بر اساس تصمیم ابالغ شده ،مقرر گردیده
است :وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی با همکاری وزارت امور خارجه و
وزارت راه و شهرســازی نسبت به تعیین
مراکز آزمایشــگاهی مورد تایید در خارج
اقدام و اطالعرسانی الزم در این ارتباط از
طریق وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور
خارجه به شهروندان و شرکتهای هواپیمایی
انجام میشود تا پس از اطالعرسانی الزم،
افراد صرفا با ارائه گواهی ســالمت معتبر
مورد تایید وارد کشور شوند».

> پروازها ادامه خواهد داشت

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی هم گفت:
«مطابق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا و دستور
وزارت کشــور ،تورهای گردشگری به ترکیه
لغو شــده ،اما پروازها به این کشور متوقف
نخواهدشــد .مقصود اسعدی ســامانی در
گفتوگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت سفر
به ترکیه ،افزود« :با ابالغ تصمیم ســتاد ملی
مبارزه با کرونا به وزارت گردشگری ،تورهای
گردشــگری ترکیه لغو خواهد شــد ».وی
ادامهداد« :با این حال پروازها برای انجام امور
ضروری هموطنانی که قصد سفر به ترکیه را
دارند قطع نخواهد شد و پروازها به صورت رفت
و برگشت بین دو کشور ادامه خواهد داشت».
> فروش تور ترکیه هنوز متوقف نشده است

قســمت جالب ماجرا اینجاست که همین
تصمیمی هم که میگیرند به درســتی اجرا
نمیکنند چرا که با وجــود اعالم لغو فوری
تورهای ترکیه ،رؤســای انجمنهای صنفی

دفاتر خدمات مسافرتی
میگویند هنوز ابالغیهای
در این زمینه به دستشان
نرســیده و آژانسهای
مسافرتی کماکان مجاز به
فروش تور ترکیه هستند.
به گزارش ایســنا ،در این
راستا حرمتاهلل رفیعی،
رئیس انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی ایران گفت:
«هنوز دستوری در راستای
توقف فــروش تورهای
ترکیــه به تشــکلها و
آژانسهای گردشگری برای لغو تورهای ترکیه
نرسیده است ».امیرپویان رفیعیشاد ،رئیس
هیئتمدیره انجمن صنفی دفاتر سفر استان
تهران نیز با تایید این اظهارات گفت« :نهاد
متولی ما (دفاتر خدمات مســافرتی) وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
است و تا مادامی که بخشنامه یا دستورالعملی
مبنی بر لغــو تورها از این وزارتخانه دریافت
نشود ،کماکان فروش تورها با شرایط قبلی
امکانپذیر اســت و فعال دستوری برای لغو
تورها صادر نشده است .بنابراین تا آن وقت،
تور ترکیه ،بلیت پرواز و سایر خدمات مربوط به
آن ،در دفاتر خدمات مسافرتی موجود است».
> واکنش کاربران

اکنــون این موضوع مــورد توجه کاربران
شــبکههای اجتماعــی قــرار گرفته و
واکنشهای آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«کرونا در ترکیه شدت گرفته ،تا حد امکان

خودتون به ترکیه ســفر نکنیــد» .کاربر
دیگری گفته اســت« :دو هفته مملکت رو
ول کردن ،همه سفرهاشــونو رفتن ،روزی
 8، 7تا پرواز ترکیه داشتیم ،کرونا قشنگ
پخش شده ،بعد یادشــون افتاده سفر به
ترکیه رو ممنوع کنند اونم که فایده نداره».
دیگری نوشت« :وزیر بهداشت گفت :سفر
خطرناکه ،دولت گوش نکرد .گفت جادهها
را ببندید ،دولــت گوش نکرد .گفت مرزها
رو ببندید ،دولت گوش نکرد گفت پروازها
لغو شه ،گوش نکرد» .یکی دیگر از کاربران
اینطور مینویسد« :لغو تورهای ترکیه بعداز
تعطیالت نوروز که مســافران همه رفتن
و برگشتن و انواع و اقسام کرونا از غربی و
شرقی و ترکیبی رو آوردن چه معنی میده».
کاربران دیگر نوشــته اند« :توی هر چهار
تا پیکی که داشــتیم تقریبا یه سری رفتار
و حرف مشابه رو شــاهد بودیم .یعنی اول
که وضعیت ســفید بود ،همه چی رو عادی
جلو میبــردن و صرفا توصیه میکردن که
مردم رعایت کنن! و وقتی که وضعیت قرمز
میشــد ممنوعیتها و قرنطینه رو شروع
میکردن! مثال االن تازه تورهای ترکیه رو لغو
کردن!»« ،آدم حیرت زده میشه از اقدامات
پیشگیرانه ستاد کرونا :لغو تورهای ترکیه
بعد از تعطیالت نــوروز! تعطیلی تاالرهای
عروسی و رســتورانها در آســتانه ماه
رمضان! اگر جادهها رو هم ببندن دیگه کامل
میشــه!»« ،تورهای ترکیه را لغو نکردند و
کرونای انگلیسی در کشور غوغا کرد و االن
اعالم میکنند دستور تعطیلی فوری تورهای
ترکیه صادر شده است!»« ،تورهای ترکیه رو
وقتی لغو کردن که همه سفراشون رو رفتن
و برگشتن».

نمایندهمجلس:

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای
اسالمی اقدامات و دســتاوردهای تالشها برای
بهبود شرایط سربازان را تشریح کرد .در ماههای
اخیر شدت انتقادات به قانون نظام وظیفه کنونی
افزایش پیدا کرده اســت ،حتی در این راســتا
کارزاری با عنوان «نه به سربازی اجباری» به راه
افتاد که از رئیس مجلس درخواســت میکرد به
این مسئله ورود کند .این کارزار طی مدت  ۴ماه
بیــش از  ۸۰هزار امضاء دریافت کرد؛ در حالیکه
منابع رســمی از وجود سه میلیون سرباز غایب
در کشور خبر میدهند .اما تعدادی از نمایندگان
از ابتدای شــروع به کار مجلس یازدهم و حتی
پیش از آغاز به کار این کارزار ،به مسئله سربازی
اجباری ،تغییر آن به شرایط اختیاری یا شرایط
پرداخت حقوقها به سربازان ورود کرده بودند ،در
همین راستا و به منظور بررسی آخرین اقدامات
مجلس شــورای اسالمی در این زمینه ،خبرنگار
ایلنا گفتوگویی با حسن شجاعی نماینده ابهر،
خرمدره و ســلطانیه داشت که مشروح آن را در
ادامه میخوانید.
شجاعی در این رابطه با تاکید بر اهمیت جایگاه
نیروی ســرباز ،گفــت :اینکه نظام و کشــور به
خدمت ســربازی نیاز دارد یک امر مسلم است،
منتها چیزی که باعث شــد ما بــه این موضوع
ورود داشــته باشــیم ،این بود که پاسخ این نیاز
کشور با آســیبهای مختلف متعدد و بیشمار
داده میشود و در بخشهای مختلف فرهنگی-

«سربازی اجباری» آسیبزا و یکی از عوامل افزایش سن ازدواج است

اقتصــادی در حــال وارد کــردن
آسیبهای جدی به جامعه و از جمله
خود ســربازان هســتیم .وی افزود:
استحضار دارید که سربازی در بهترین
فصل عمر و در بهار عمر واقع میشود
و حس عمومی که ســربازان عزیز ما
از شــرکت در خدمت سربازی دارند
عموماً حس مثبتی نبوده است .حاال
این مواردی که بنده عرض میکنم آن
چیزی است که ما خودمان میبینیم،
و ناشی از نظرســنجیهای معتبر و
رســمی اســت که عموماً حس خوبی نسبت به
سربازی ندارند .بنابراین به نظر ما رسید که وارد
این موضوع شــویم و تا جایی که ممکن اســت
آســیبهای این مســئله را کاهش دهیم .نائب
رئیس کمیسیون اصل نود در تشریح آسیبهای
شــرایط کنونی ســربازی اجباری ،بیان داشت:
آســیبهای این موضوع چیســت؟ آسیبهای
فرهنگــی فراوان مثل اینکه یکــی از مهمترین
عواملی که ســن ازدواج در کشــور ما باال رفته
است ،خدمت سربازی است ،این مسئله درحال
وارد کردن آسیبهای جدی به جوانان ما است.
وی افزود :یا اینکه اســتعدادهایی که در جوانان
ما وجود دارد و بهخصوص در این دو ســه دهه
اخیر ضریب اســتعدادی جوانان ما بسیار ارتقاء
پیدا کرده اســت ،ولی ما داریم آن استعداد را در
نیازی که صد سال پیش سیستم آن تنظیم شده

مصرف میکنیم و به نظر ما این اســراف است.
اســراف اســت که این مقدار از اســتعداد را در
یک چنین مقولهای به این شــکل دارید مصرف
میکنید ،بنابراین برای کاهش این آســیبها ما
انگیزه پیدا کردیم که وارد این موضوع شــویم.
شجاعی در تشریح اقدامات صورت گرفته در این
زمینه و نتایج حاصله اظهار داشت :دو اقدام موثر
تاکنون صورت پذیرفته است ،یک اتفاق این بود
که در واقع کمیســیون اصل نود در این موضوع
ورود داشت و ما جلسهای را با وزیر محترم دفاع
و معاونین ایشان در کمیســیون برگزار کردیم،
در موضوع حقوق ســربازان که مطابق با قانون
باید یک حقوقی به ســربازان پرداخت شود که
متاســفانه بین  ۲۰تا  ۳۰درصــد آن چیزی که
قانون تعیین کرده بود پرداخت میشــد .ما این
را از وزیر دفاع مطالبه کردیم و ایشــان فرمودند

که مــا بودجه نداریم بــرای پرداخت
حقوق ســربازان .وی ادامه داد :پاسخ
ما هم این بود که شــما اگر به کارمند
خودتان بخواهید حقوق پرداخت کنید
و پول نداشته باشید چه میشود؟ این
میرود جزو معوقــات ،بنابراین درباره
سربازان هم باید این اجرا شود؛ لذا یک
توافقی صورت گرفت و با پیگیری که
کمیسیون انجام داد وزیر قانع شد که
این حقوق به شــکل کامل دیده شود
و هرچقدر قابل پرداخت بود ،پرداخت
شــود و باقی به عنوان معوق بیاید .نماینده ابهر
افزود :اقدام دوم هم این بود که در بودجه ۱۴۰۰
یــک افزایش خیلی خوبی در بودجهای که برای
حقوق ســربازان دیده شــده بود آمده و حتما
وضعیت حقوق سربازان امسال بهتر از سال ۹۹
خواهد بود .شــجاعی در پاسخ به این سوال که
«اکنون  ۳میلیون مشمول غایب در کشور داریم
و چرا فروش سربازی به غایبان برای تامین حقوق
ســربازان اعزامی مدنظر قرار نمیگیرد؟» ،ابراز
داشــت :اینجا یک نکته این است که رویکرد ما
در موضوع سربازی باید عادالنه باشد و به نحوی
نباشد که کسانی که پول دارند بتوانند با پول از
سربازی معاف شوند یا انجام ندهند و کسانی که
پول ندارند مجبور شوند که سربازی بروند .این به
نظر ما حاکم کردن پول است و مطلوب ما نیست.
در نتیجه پیشنهادی که ما داریم این بود که یک

حقوق
حداقلــی کاملی که متناســب با فضای
ِ
حقوقی و درآمدی کشور باشــد ،برای سربازان
در نظر گرفته شــود که این انگیزه میدهد تا به
سربازی حتی به عنوان شغل نگاه شود .وی ادامه
داد :با شــرایط کنونی که در جامعه وجود دارد
حتی فرد میبیند اگر بیرون باشد هم شاید نتواند
چنین دریافتیای داشــته باشد ،این به او انگیزه
میدهد که در خدمت ســربازی باشد و حقوق
کامل را دریافت کند و بسیاری از آسیبها را هم
این میتواند از بین ببرد .نایب رئیس کمیسیون
اصل نود مجلس در پاســخ به ســوالی مبنی بر
اینکه آیا تاکنون به مجلــس از جانب نیروهای
مســلح تذکری پیرامون اینکه مثال «در موضوع
ســربازی دخالت نکنید و این موضوع در اختیار
شما نیســت و مرتبط با نیروهای مسلح است»
داده شده است؟ گفت :ببینید اوال مطابق با قانون
اساســی مجلس حق ورود در همه موضوعات را
دارد ،بنابراین کسی نمیتواند بگوید که شما در
این موضوع ورود نکنیــد .منتها طبیعتاً باید در
این مسئله یک همکاری بین مجلس و نیروهای
مسلح وجود داشته باشــد .وی در پایان تصریح
کــرد :از این جهت بعضی از مخالفتها را بعضی
از بخشهای نیروهای مســلح داشتند که طرح
این موضوع به مصلحت نیســت اما خب مجلس
هم تشخیص خودش را دارد و طبیعتا در فضای
تعامل و گفتوگو با این بزرگواران ما باید موضوع
سربازی را دنبال کنیم و پیش ببریم.

آگهي ارزيابي كيفي
موضــوع :مناقصــه شــماره  99122در خصــوص برداشــت و پــردازش داده هــای
لــرزه نــگاری ســه بعــدی ارونــد
شماره بر روی سايت دولت/ستاد 2099092921000109
مديريّــت اكتشــاف – شــركت ملّــي نفــت ايــران در نظــر دارد موضــوع مناقصــه فوق ّ
الذكــر بــا
مشــخّ صات و شــرايط كلّــي زيــر از طريــق برگــزاری مناقصــه عمومــي دومرحلــهاي بــه شــركت
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
برآورد مناقصه  2،950،000،000،000ريال و  9،400،000يورو ميباشد.
الــف ) شــرح خدمــات مــورد نیــاز :برداشــت و پــردازش 1170كیلومتــر مربــع داده هــای لــرزه
نــگاری ســه بعــدی ارونــد
ب ) مدّ ت زمان اجراي قرارداد  29:ماه شمسی
ج) ّ
محل انجام خدمات :استان خوزستان
د ) شرايط مناقصهگر:
شخصیت حقوقي.
 -1داشتن
ّ
 -2داشــتن امكانــات و تجهیــزات مناســب مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه و نیــروی انســانی
باتجربــه.
 -3داشتن حداقل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه
 -4ارايه صورتهاي مالي حسابرسيشده مربوط به سال مالی .1398
 -5ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران (جام) به نشانی "" ntsw.ir
 -6گواهــی نامــه تايیــد صالحیــت ايمنــی پیمانــكاری صــادره شــده توســط وزارت تعــاون كار
و رفــاه اجتماعــی
 -7كسب تايید صالحیت از حراست مديريت اكتشاف شركت ملی نفت ايران
 -8داشــتن توانايــي ارايــه تضمیــن شــركت در فرآينــد ا ِرجــاع كاربــه مبلــغ
41،200،000،000ريــال و 147،941يــورو مطابــق ضوابــط ا ِعالمــي از ســوي كارفرمــا و قابــل
ا ِســتعالم از بانــک مركــزی جمهــوری اســالمی ايــران ،طبــق تصويــب نامــه شــماره /123402
ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــات محتــرم وزيــران (ضمانتنامههــای صــادره از
پُســتبانک و بانــک ســرمايه قابلقبــول نمیباشــد) .اشــخاص ايرانــی مجــاز هســتند بهجــای
ضمانتنامــه اَرزی ،ضمانتنامــه ريالــی بانكــی ارايــه نماينــد .در صــورت تمايــل اشــخاص
ايرانــی بــه ارايــه ضمانتنامــه بانكــي ريالــي در مجمــوع ،ضــروري اســت مبلغ147،941يــورو
بهنِــرخ تَســعیر اَرز بــازار ثانويــه (نیمــا ) در روز تســلیم ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ا ِرجــاع

نوبت اول
شناسه آگهی1118736:

كار تبديــل و بــه مبلــغ 41،200،000،000ريــال افــزوده و در مجمــوع يــک ضمانتنامــه ريالــي
شــركت در فرآينــد ا ِرجــاع كار ارايــه شــود.
ضمن ـاً در صــورت ارايــه ضمانتنامــه ريالــي ،مبلــغ بخــش اَرزي كــه بــه ريــال ارايــه شــده اســت ،در
هــر دوره دوازده ماهــه كــه نِــرخ تَســعیر بیــش از ده درصــد افزايــش داشــته باشــد ،بهروزشــده و كســريِ
آن جهــت تحويــل بــه مديريّــت اكتشــاف بــه مناقصهگــر ا ِعــالم خواهــد شــد و در صــورت برنــده شــدن
ارايــه تضمیــن انجــام تع ّهــدات طبــق ضوابــط كارفرمــا.
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دريافــت اســناد ارزيابــی ،تكمیــل و عــودت آن از طريــق وبــگاه ســامانه
تــداركات الكترونیكــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irاقــدام نماينــد.الزم بــه
ذكراســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی در ســامانه مذكــور ،مراحــل ثبــت نــام در
ســايت فــوق و دريافــت گواهــی امضــاء الكترونیكــی جهــت شــركت در مناقصــه و دريافــت اســناد را
بــه انجــام رســانند.
مهلــت دريافــت اســتعالم ارزيابــي كیفــي مناقصــه گــران در ســامانه تــداركات الكرونیكــی دولت (ســتاد):
 7روز پــس از چــاپ دوم آگهــي روزنامــه
مهلــت تحويــل اســتعالم ارزيابــی كیفــی در ســامانه تــداركات الكرونیكــی دولــت (ســتاد) 14 :روز پــس
از اتمــام مهلــت دريافــت
اَســناد و َمــدارك مناقصــه بیــن شــركتهاي واجــد شــرايط كــه بهتشــخیص مناقصهگــزار حداقــل
امتیــاز كیفــي راكســب مــي نماينــد توزيــع خواهــد گرديــد.
بديهــي اســت ارايــه مــدارك فوق ّ
الذكــر هیچگونــه حقّــي را جهــت متقاضیــان بــراي شــركت در
مناقصــه ايجــاد نخواهــد كــرد.
متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت نیــاز بــه ّاطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه ،شــرايط و
مســائل فنــی و مالــی بــا تلفــن 82703227و درخصــوص ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولت(ســتاد) بــا
تلفــن 021-61622217تمــاس حاصــل نماينــد.
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