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یادداشت سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

 عقب نشینی  امریکا 
نشانه  انزوا  و شکست 

 دربي 93، منهاي اخالق
 مهم تر از عزاي حسیني!

عباس حاجی نجاری

فريدون حسن

مقاومت مردم ایران در برابر فش��ار حداكثري امریكایي ها بار دیگر 
نتيجه داد و شامگاه سه ش��نبه كاخ سفيد ناچار شد از پيش نویس 
قطعنامه اي كه براي جلوگيري از لغو تحریم های تسليحاتي ایران 
تنظيم كرده و براي اعضاي ش��وراي امنيت فرس��تاده بود، عقب 
بنش��يند و با تعدیل بس��ياري از بندهاي پيش نویس قبلي تالش 
كند بار دیگر شانس خود را براي فریب دیگر اعضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل بيازماید. اگرچه به رغم این تعدیل به دالیلي كه اشاره 
خواهد شد امریكایی ها در این گام نيز توفيقي نخواهند داشت، اما 
بررسي ابعاد این مسئله تأكيدي مجدد بر این درس تاریخي انقالب 
اسالمي است  كه مقاومت نتيجه مي دهد و نظام جمهوري اسالمي 
با پایداري در این مسير قادر خواهد بود شكست نهایي را بر دشمنان 
تحميل كند.  ماجرا از این قرار است كه امریكایي ها پس از خروج از 
برجام در اردیبهشت 1397و آغاز راهبرد فشار حداكثري عليه مردم 
ایران واعمال تحریم   همه جانبه اقتصادي وسياسي و... وپيوست آن با 
تهدیدات نظامي در ماه هاي اخير، آنگاه كه در شكست مقاومت مردم 
ایران ناكام ماندند ، تالش خود را براین معطوف كردند كه بتوانند با 
استفاده از نفوذ خود در شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد از لغو 

تحریم های تسليحاتي ایران جلوگيري كنند.  |صفحه2

تفاوت هاي فوتبال ایران با فوتبال جهان را از خيلي جهات مي توان 
بررسي كرد. البته باید  تأسف خورد بابت آنچه در فوتبال ایران 
به اسم حرفه اي گري رخ مي دهد، اما كوچک ترین نشانه هایي از 
آن در فوتبال به واقع حرفه اي دنيا وجود ندارد. نمونه اش همين 
اتفاقات و تنش هاي 48 ساعت گذش��ته در خصوص دربي جام 
حذفي است، دیداري كه مي توان برگزاري آن را از دو جهت مورد 
نقد و بررسي قرار داد؛ اول به لحاظ نوع برخوردهاي طرفين قبل 
از مسابقه و تأثير آن بر رفتار هواداران و حتي خود مسابقه و دوم 
انتخاب زمان نامناس��ب براي برگزاري دیدار دو تيم.امروز و در 
شرایطي كه بيش از 10 روز به زمان برگزاري این بازي باقيمانده 
است، چنگ و دندان نش��ان دادن هاي مسئوالن و پيشكسوتان 
ریز و درشت دو تيم به طور حتم كار را به جایي خواهد رساند كه 
هواداران هم حسابي از شرمندگي هم درآیند و ناگفته پيداست 
كه تأثير این همه تنش و حاشيه بر بازي به شكلي خواهد بود كه 

دو دسته گالدیاتور به جان هم بيفتند  |صفحه13

 در هر صورتي
 باید مذاكره كنیم!

 سخنگوي حزب كارگزاران س��ازندگي گفته كه  »به نظرم 
چه آقاي بایدن انتخابات را ببرد و چه آقاي ترامپ انتخابات 
امریكا را ببرد، ما بعد از نوامبر یا همان آبان، باید وارد مرحله 

جدیدي از روابط بين المللي مان شویم

 وزیر بي كفایت
 خواب  ریاست جمهوري مي بیند

عباس آخوندي، وزیري كه بحران امروز مسكن در كشور تا حد 
زیادي نتيجه عملكرد بي عمل اوست، گفته: » باید اجازه دهند 
كه یک ایده  جدید بياید. سال 7۶ بزرگ ترین اتفاقي كه رخ داد 
این بود كه یک ایده جدید آمد، االن مهم این اس��ت كه آیا در 

1400 اجازه مي دهند كه یک ایده  جدید بياید«|صفحه2

    پس از ساخت واكسن روسي كرونا، روز گذشته وزیر 
بهداشت از موفقيت واكسن  كروناي ایراني در تست هاي 
انساني خبر داد. سعيد نمكي با تأكيد بر اینكه در ساخت 
واكسن كرونا از دنيا عقب نيس��تيم، افزود:»چند مورد 
از واكس��ن هاي كروناي ایراني تس��ت هاي انس��اني را 
گذرانده اند و ب��ه زودي وارد مطالع��ات باليني خواهيم 
شد.« وي با بيان اینكه ميزان ایمني زایي واكسن وطني 
كرونا هنوز مشخص نيست به مردم توصيه كرد تا زمان 
توليد واكس��ن، اصول بهداشتي اس��تفاده از ماسک و 
شست وشوي دست ها و رعایت فاصله گذاري اجتماعي 

را مورد توجه قرار دهند 

    روز گذش��ته در صحن علنی مجلس 140 نماینده 
مخالفت خود را ب��ا وزارت مدرس خيابانی اعالم كردند. 
آنها آش��فتگی در تنظيم بازار، عملك��رد ضعيف وزارت 
صمت در تمامی بخش ها و دالیل اعط��ای 2 ميليارد و 
300 ميليون دالر ارز 4200 تومانی به یک نفر را دالیل 
مخالفت شان اعالم كردند و نمایندگان مجلس با 104 
رأی موافق، 140 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به وزیر 
پيش��نهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت رأی ندادند 

    حق كميسيون معامله مسكن براي معامله آپارتمان یک 
درصد معامله است؛ یعني در تهران معمولي ترین معامالت 
آپارتمان كمتر از 3 الي 4 ميليارد تومان نيست و براي یک 
معامله ساده با نوشتن یک قولنامه 30 تا 40 ميليون تومان 
حق كميسيون پرداخت مي شود. مسئوليت قانوني این افراد 
)مشاوره امالك( در برابر معامالت مربوطه چيست ؟ هيچ، 
همه مي دانند تعهد به عهده طرفين معامله اس��ت و هيچ 

مسئوليتي ندارند

    قاضي خطاب به متهم پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي: 
ما صرافي ها را آوردیم، افرادي  را كه تهدیدشان هم كرده بودید 
آوردیم، همه اس��ناد مشخص است و نش��ان مي دهد چقدر 
گرفتيد و چقدر پرداخت كردید. همه اینها مش��خص است. 
شما ارزي را كه باید وارد كشور مي شد در خارج از كشور نگه 

مي دارید و مي آیيد از منابع داخلي ارز مي خرید!

    اگرچه روز گذش��ته بازار بورس به دنبال تأیيد عرضه 
سهام شركت هاي پتروشيمي تحت قالب صندوق دارادوم 
روند رو به رشدي داشت، اما در نهایت نماگر اصلي این بازار 
با كاهش 24هزار واحدي در كانال یک ميليون و 900 هزار 
واحد به كار خود پایان داد. ابهام در ابعاد طرح بزرگ تأمين 
مالي دولت با اوراق مالي مبتني بر نفت، فشار عرضه سهام 
عدالت و خروج برخي از سهامداران تازه وارد از بازار از جمله 

عوامل افت بازار به شمار مي رود.

    امریكا ب��ا یک عقب نش��ينی فریب��ا؛ قطعنامه 12 
صفحه ای خود را برای تمدید تحریم های تس��ليحاتی 
ایران به چه��ار پاراگراف كاهش داده تا ش��اید حمایت 
شورای امنيت را به دست بياورد ولی این قطعنامه ساده 
ش��ده، به لحاظ ماهوی هيچ تفاوتی ب��ا قطعنامه قبلی 
ندارد؛ موضوعی كه سبب شده روسيه و چين همچنان با 

نسخه جدید هم مخالفت كنند

    سيدمحمدحسين هاشمی گلپایگانی، تهيه كننده 
برنام��ه »مي��دون« در گفت وگ��و ب��ا »ج��وان« :  م��ا 
شركت كننده اي داش��ته ایم كه بعد از حضور در برنامه 
70 ميليارد تومان درخواست سرمایه گذاري در كسب 
و كارش مطرح شده است. واقعيت این است كه اوضاع 
ش��ركت كننده وقتي به برنامه ميدون مي آید با قبل از 
حضورش در برنامه خيل��ي تف��اوت دارد و علت اصلي 
چنين تفاوتي آشنایي بيش��تر مردم با آن كسب و كار و 
هجوم و رغبت آنها براي مشاركت یا راه اندازي كسب و 

كار مشابه آن است.

فريب»چهارپاراگرافی«
امريکارویميز
شورایامنيت
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   سیاسی

 ترامپ دستور داد 
حوثي ها را مجازات کنيم

ترجمه: محمدصادق عبد الهي

در حال خروج از دفتر ریاست جمهوري بودم كه یادداشتي 
از كوپرمن به دستم رس��يد كه در آن خبر داده بود یكي 
دیگر از هواپيماهاي بدون سرنشين MQ- 9 در منطقه 
سقوط كرده است. ظاهراً كار حوثي هاي یمني بود. هر 
چند ما هنوز در مرحله جم��ع آوري اطالعات بودیم، اما 
حوثي ها خودشان در شبكه هاي اجتماعي این حمله را به 

گردن گرفته بودند | صفحه6

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون

س�تادفرمانده�يکلس�پاهپاس�دارانانقالب
اس�الميديروزميزباننشس�تفصل�يوحدت
واخ�وتفرمانده�انارت�شوس�پاهب�ود.
از همان آغازین روزهاي تشكيل سپاه، برخي تالش 
كردند س��پاه و ارتش را كه در واقع دو بازوي نظامي 
ایران براي حفظ امنيت و دفاع از كيان كشور بود، دو 
رقيب جلوه دهند. این تالش براي دوقطبي سازي از 
ارتش و سپاه گرچه بعضاً شاید توانست جنجال هایي 
رسانه اي ایجاد كند، اما در عمل تفاوتي در آنچه ارتش 
و سپاه باید در كنار هم انجام دهند، ایجاد نكرد و این 
دو در كنار هم توانس��تند فضاي وحدت و همدلي را 
به خوبي پيش ببرند. نقل اس��ت از شهيد علي صياد 
ش��يرازي كه وقتي فرمانده نيروي زميني و فرمانده 
جنگ ارتش ش��ده بود، در نخس��تين اقدام، قرارگاه 
مشترك ارتش و سپاه را دایر و بعد هم تأكيد كرده بود: 
»دیگر نگویيد »ارتشي و سپاهي، دو لشكر الهي« بلكه 

بگویيد »ارتشي و سپاهي، یک لشكر الهي.«
سال گذشته، امير احمدرضا پوردستان رئيس مركز 
مطالعات راهبردي ارتش در گفت وگویي در پاس��خ 
به این س��ؤال كه »ام��روز مي بينيم ك��ه گفتمان و 
ادبيات فرماندهان ارتش، بسيار به ادبيات و گفتمان 

فرماندهان سپاه پاسداران نزدیک شده است، دليل 
نزدیكي این ادبيات چيست؟ آیا این نزدیكي در حوزه 
رزم یعني شيوه هاي جنگيدن هم اتفاق افتاده است 
یا خير؟« توضيح داد: »این گفتم��ان از ابتدا وجود 
داش��ت، اما چرا امروز اینقدر بروز و ظهور پيدا كرده 
است، این به خاطر فضاي رسانه اي است كه دشمنان 

سعي در ایجاد آن دارند. امروز رس��انه هاي معاند و 
خارجي تالش مي كنند ميان ارتش و س��پاه جدایي 
بيندازند و این طور القا كنند كه س��پاه پاس��داران، 
حافظ نظام جمهوري اسالمي ایران است و ارتش به 
خاطر ساختار، بافت و روابطي كه دارد، مقداري از این 
گفتمان فاصله گرفته ی��ا اینكه خداي نكرده، ارتش 

به مثابه آلترناتيو و در مقابل سپاه است. در پاسخ به 
چنين جوسازي هاي رسانه اي است كه چنين ادبياتي 
از سوي سران و فرماندهان ارتش تكرار و رساتر شده 
است. براي اینكه این ش��بهه، نگراني اي را در ملت 
عزیزمان ایجاد نكند، مي گویيم اصاًل چنين جدایي 
و تفاوت��ي متصور نيس��ت، ارتش و س��پاه از ابتداي 
انقالب با هم بوده اند و اكنون هم باهم هس��تند. در 
عمليات هاي دفاع مقدس هم همين طور بود. ارتش 
و سپاه به صورت مشترك دركنار هم مي جنگيدند، 
یعني در یگان هاي ارتش برادران سپاه و در یگان هاي 
سپاه برادران ارتش حضور داشتند و اساساً تا پایان 
جنگ هيچ عمليات غيرمشتركي اجرا نشد، مثاًل در 
عمليات والفجر8 كه توس��ط برادران سپاه فاو فتح 
شد، هزار لوله توپ ارتش از سپاه پشتيباني مي كرد، 
نيروي هوایي، نيروي مهندس��ي ارتش و یگان هاي 
قایق نيروي دریایي هم حضور داشتند. همين حاال 
هم براي هر مرزي طرح دفاعي مشخصي تعریف شده 
است، مثاًل مشخص اس��ت كه اگر دشمن بخواهد از 
شمال غرب كش��ور وارد ش��ود، هر یک از نيروهاي 
مس��لح چطور باید دفاع كنند یا س��ازمان مشترك 

ارتش و سپاه چيست. | صفحه5

نشستفصليوحدتواخوتفرماندهانارتشوسپاهبرگزارشد
اخوت سپاه و ارتش برای دفاع از انقالب و میهن

 صحبت از این دولت و آن دولت
زشت و کودکانه است

حسینیه تلویزیونی در محرم
گزارش»جوان«ازنشستخبریمديرشبکهقرآن/هرشبکهساعتيکتبديلبهحسينيهمیشود
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 عقب نشینی  امریکا 
نشانه انزوا و شکست  

مقاومت مردم ایران در برابر فشار حداكثري امریكایي ها بار دیگر 
نتيجه داد و شامگاه سه ش��نبه كاخ سفيد ناچار شد از پيش نویس 
قطعنامه اي كه براي جلوگيري از لغو تحریم های تسليحاتي ایران 
تنظيم كرده و براي اعضاي ش��وراي امنيت فرس��تاده بود، عقب 
بنشيند و با تعدیل بسياري از بندهاي پيش نویس قبلي تالش كند 
بار دیگر شانس خود را براي جلب نظر دیگر اعضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل بيازماید. اگرچه به رغم این تعدیل به دالیلي كه اشاره 
خواهد ش��د امریكایی ها در این گام نيز توفيقي نخواهند داشت، 
اما بررسي ابعاد این مس��ئله تأكيدي مجدد بر این درس تاریخي 
انقالب اسالمي است  كه مقاومت نتيجه مي دهد و نظام جمهوري 
اسالمي با پایداري در این مسير قادر خواهد بود شكست نهایي را 

بر دشمنان تحميل كند .
ماجرا از این قرار اس��ت كه امریكایي ها پس از خ��روج از برجام در 
اردیبهشت 1397و آغاز راهبرد فشار حداكثري عليه مردم ایران 
واعمال تحریم   همه جانبه اقتصادي وسياس��ي و... وپيوست آن با 
تهدیدات نظامي در ماه هاي اخير، آنگاه كه در شكس��ت مقاومت 
مردم ایران ناكام ماندند ، تالش خ��ود را براین معطوف كردند كه 
بتوانند با استفاده از نفوذ خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

از لغو تحریم های تسليحاتي ایران جلوگيري كنند. 
براساس توافق هس��ته اي ایران با 1+5 و در فرایند تأیيد برجام در 
س��ازمان ملل متحد، تحریم های تس��ليحاتي ایران، باید به عنوان 
بخش��ي از قطعنامه معروف 2231 ش��وراي امني��ت، در 27 مهر 
1399 )18 اكتبر 2020( لغو ش��ود وای��ران بتواند همچون دیگر 
كش��ورها تجهيزات نظامي مورد نياز خود را خریداري و توليدات 
نظامي مازاد خود را نيز به دیگر كش��ورها بفروشد اما امریكایی ها 
كه مخالف جدي این اتفاق بودند، از ماه ها قبل با به راه اندازي یك 
كارزار فشرده دیپلماتيك وتهدید و تطميع كشور هاي عضو شوراي 
امنيت، اميدوار بودند كه در نشست شامگاه سه شنبه شوراي امنيت 

قطعنامه خود را به تصویب برسانند . 
 براس��اس این متن پيش��نهادي ، كه حاوي 15 بند مقدمه و 35 
بند عملياتي در مجموع 13 صفحه بود وقرار بود س��ه شنبه شب 
به طور رسمي براي رأی گيری عرضه ش��ود، امریكایی ها با متهم 
كردن ایران به برخي حوادث سال گذشته در دریاي عمان و خليج 
فارس و عمليات انصاراهلل عليه آرامكو ت��الش كرده بودند تا با اتكا 
به مصوبه ش��وراي امنيت یك محاصره دریایي ، هوایي وزميني را 
بر ایران تحميل كنن��د ، به گونه اي كه بر اس��اس یكي از بند هاي 
پيشنهادي كش��ورها باید تمامي محموله هایي كه به مقصد ایران 

حمل مي شوند، بازرسي كنند. 
در یكي از این بند ها آمده بود: »كش��ورها تمام��ي محموله ها را در 
داخل سرزمين ش��ان یا به هنگام عبور از آن، از جمله در هواپيماها، 
بنادر، و مناطق آزاد تجاري شان، كه منش��أ آنها ایران بوده یا مقصد 
آنها ایران باش��د، یا اینكه ایران یا اتباعش، یا افراد و نهادهایي كه به 
نيابت از آنها یا به دستور آنها كار مي كنند، یا نهادهاي تحت مالكيت 
یا كنترل آنها، یا افراد یا نهادهایي كه در فهرس��ت )تحریم ها( قرار 
دارند، واسطه گر و تسهيل كننده آن بوده اند، یا اینكه با هواپيماها یا 
كش��تي هاي با پرچم ایران حمل و نقل مي ش��وند، بازرسي خواهند 
كرد. « ودر بند دیگر آورده بودند كه ای��ن مصوبه به همه دولت های 
عضو این مجوز را مي دهد كه: » هم��ه دولت های عضو اقالمي را كه 
عرضه، فروش، انتقال، یا صادرات آنها طبق این قطعنامه ممنوع است 
و در بازرسي ها شناسایي مي ش��وند، توقيف و خود را از آنها خالص 
خواهند كرد،مثاًل از طریق نابودي، غيرفعال سازي یا غيرقابل كاربرد 
كردن، ذخيره سازي، یا انتقال به كشور دیگري به غير از كشورهاي 
مبدأ یا مقصد براي نابودي«. اگر چه امریكایی ها پيش از این نيز در 
گذراندن قطعنامه اي مشابه این ناكام مانده بودند، اما همانگونه كه 
اش��اره رفت با تنظيم این متن جدید ویك دیپلماسي فشرده واعزام 
برایان هوك وپمپئو به چندین كشور ، تصورشان این بود كه در این 
مرحله موفق مي ش��وند. در این تحركات جدید مقامات امریكایی بر 
اس��تفاده از عبارات تهدیدآميزي مانند: »مقابله جدي«، »استفاده 
از هر روش��ي«، »برخورداري از ابزارهاي متنوع« و »اقدام در قالب 

پروژه«  تأكيدداشتند. 
برایان هوك مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریكا – كه 
به دليل ناتواني در پيشبرد این پروژه وفش��ار حداكثري عليه ایران 
اخيراً كنار گذاشته شد-در س��فري كه به منطقه داشت، حتي ایران 
را تهدید به استفاده از گزینه نظامي تهدید كرده بود. امریكایی ها در 
جدیدترین اظهارنظرهاي رسمي خود تالش كرده  بودند تا با اطمينان 
باالیي از احتمال دستيابي به نتيجه مطلوب در این خصوص صحبت 
نمایند. در این راس��تا، مایك پمپئو وزیر خارج��ه امریكا گفته بود، 
»تضمين مي كنيم كه تحریم تسليحاتي ایران در اكتبر تمدید شود« 
و برایان هوك هم تأكيد كرده بود»پروژه اي داریم كه تالش مي كنيم 

تمام اعضاي دائم یا غيردائم شوراي امنيت به آن رأي دهند«. 
اما به رغم این زمينه چيني ، امریكایی ها در یك عقب نشيني آشكار، 
مفاد قطعنامه طوالني خود را به چه��ار پاراگراف كه دو پاراگراف آن 
عملياتي است، محدود كرده وبراي بررس��ي و رأی گيری در اختيار 
اعضا قرار دادند. شبكه خبري الجزیره در گزارشي در این زمينه اعالم 
كرد كه واشنگتن پس از آن كه نتوانسته است حمایت دیگر اعضاي 
شوراي امنيت را براي افزایش ش��انس تصویب قطعنامه پيشنهادي 
خود عليه ایران جلب كند، تصميم به اصالح قطعنامه پيشنهادي و 
به تعویق انداختن رأي گيري بر سر این قطعنامه گرفته است تا شاید 

بتواند این قطعنامه را با اصالحات تازه به تصویب برساند. 
بنا براین گزارش امری��كا در پيش نویس اصالح ش��ده این قطعنامه 
ضدایراني از خواسته هاي قبلي خود مبني بر تمدید تحریم ها براي 
مدت نامحدود عقب نشيني كرده و از اعضاي شوراي امنيت خواسته 
است كه این تحریم ها را دست كم تا زماني كه تصميم جدیدي اتخاذ 

شود، تمدید كنند. 
عالوه بر ای��ن، امریكا بندي را كه در پيش نوی��س قبلي براي تحریم 
شخصيت هاي بلندپایه ایران از جمله مقامات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي گنجانده بود و همچنين بند دیگري را كه به بازرسي اجباري 
از كش��تي هاي حامل كاالهاي مرتبط با ایران اختصاص داش��ت در 

پيش نویس جدید حذف كرده است. 
این پيش نویس جدید هم اگر چه در ماهيت و هدف مش��ابه پيش 
نویس قبلي است. اما نسبت به آن تعدیل شده است والبته به دالیل 

چند این پيش نویس هم دوباره رد خواهد شد. 
1- واكنش قاطعانه ایران نس��بت به تصویب آن كه مي تواند به كنار 
گذاشتن همه محدودیت های پذیرفته شده در برجام ، خروج ایران 
از برجام، عدم اج��راي داوطلبانه پروتكل الحاق��ي وحتي خروج از 

NPT بينجامد.
2-مخالفت جدي چين وروسيه وبرخي دیگر كشورها با این قطعنامه 
. چين وروسيه اعالم كرده اند كه هر قطعنامه اي در این زمينه را وتو 

خواهند كرد. 
3- اختالف نظر اروپایی ها با امریكا در مورد ضرورت حفظ برجام، اگر 

چه در زمينه تعليق اروپایی ها با امریكا هم نظر هستند. 
-4 نگراني كش��ورهاي مختلف از روند تحوالت امریكا وبي ثباتي در 
نظام تصميم گيري این كشور وتالش آنها براي موكول كردن تعامالت 

بين المللي به بعد از انتخابات ریاست جمهوري امریكا.

عباس حاجي نجاري

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت:

سخن از این دولت و آن دولت، زشت و كودكانه است

روحاني اين روزه�ا عصباني اس�ت؛ عصباني 
از اينكه طرحي كه دولت قرار اس�ت در قالب 
فروش نفت به مردم در بورس ارائه كند، مورد 
نقد قرار گرفته اس�ت. رئيس جمهور مي گويد 
اين مجموعه طرحي اس�ت كه ستاد اقتصادي 
دولت در طول هفته هاي گذشته بررسي كرده 
و به تصويب رسانده است، از اين رو انتظار دارد 
كسي اما و اگر نياورد و البد دربست بپذيرد. او 
منتقدان طرح را به »درشت گويي« و »فحاشي« 
متهم مي كند و آنه�ا را انذار مي ده�د كه »در 
زمين دش�من بازي نكنيد.«  با آنكه بعيد است 
در نقد منتقدان شناخته شده دولت، حتی يک 
جمله درش�ت پيدا كند چه رس�د به فحاشی!

روحاني كه در چهار سال اول دولتش و بلكه پس 
از آن علي الدوام، همه ناكارآمدي ها و مش��كالت 
را به »دولت گذش��ته« ارجاع مي داد، اكنون كه 
منتقدان، طرح فروش نف��ت را تحميل تعهدات 
این دولت ب��ه »دولت آین��ده« ارزیابي مي كنند، 
برآشفته مي شود و خطاب به آناني كه صحبت از 
»این دولت و آن دولت« مي كنند، می  گوید: ما یك 
ملت هستيم و در برابر یك دش��من ایستاده ایم. 
او طرح بحث این دولت و آن دولت از سوي برخي 
افراد در روزهاي اخير را از حرف های »زشت، بي 
منطق و كودكانه« مي داند و معتقد اس��ت: »این 
دولت و آن دولت معنا ندارد، ما یك ملت هستيم 
و در برابر یك دش��من ایس��تاده ایم، این حرف ها 
چيست؟ برخي به مردم مي گویند دولت طرحي 
دارد كه ممكن اس��ت زحمتي براي دولت آینده 
درست كند. كسي كه به طرح دولت ایراد مي گيرد 
بگوید ایرادش چيست؟ با فحاشي و ردیف كردن 
جمالت درشت، مشكلي از كشور حل نمي شود.«

طي هفته گذشته طيف گسترده اي از كارشناسان 
و صاحبنظران سياس��ي و اقتصادي و نمایندگان 
مردم در مجلس شوراي اسالمي نسبت به تبعات 
اج��راي طرح دولت اب��راز نگراني ك��رده و ضمن 
حمایت از هرگونه طرحي كه به معيش��ت مردم 
كمك كند و مشكالت اقتصادي را كاهش بدهد، 
خواستار دقت و بررسي هاي كارشناسانه تری در 
این زمينه ش��ده اند. دكتر روحاني روز گذشته در 
جلس��ه هيئت دولت در توضيح طرحي كه هفته 
گذش��ته از آن تحت عنوان »گشایش اقتصادي« 
وعده داده ب��ود و مش��اوران او از آن تحت عنوان 
»س��ورپرایز« یاد ك��رده بودند، گف��ت: دولت در 
حال تالش براي كنترل نقدینگي، مقابله شدید با 

تحریم نفتي، ایجاد تعادل بودجه اي بين درآمدها 
و هزینه ها و ایجاد سرمایه مطمئن براي مردم است 
و این مجموع مفاد طرحي است كه دولت به دنبال 
آن است و به تصویب رسانده و در جلسه سران قوا 

نيز كليات آن تصویب شده است.
رئيس جمهور وع��ده داد: اگر این طرح ها اجرایي 
ش��وند، حتماً در زندگي مردم تأثيرگذار خواهد 
بود. م��ا مي خواهي��م بگویيم س��كه و دالر جاي 
س��رمایه گذاری نيس��ت اما بورس و خرید نفت، 
جاي س��رمایه گذاری مطمئن اس��ت. روحاني با 
بيان اینكه در سخت ترین ش��رایط تاریخ كشور و 
تحت فشار اقتصادي تروریستي دشمنان، در حال 
اداره كشور هستيم، اظهار داشت: مقایسه شرایط 
جنگ با شرایط صلح، خطا است. در زمين دشمن 
بازي نكنيد چرا كه دشمن مي خواهد القا كند از 
لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي به پيروزي و 
موفقيت رس��يده و ما در عمل مي خواهيم اثبات 

كنيم دشمن شكست خورده است.
   مصم�م به اداره كش�ور در ش�ديدترين 

شرايط تحريم هستيم
رئيس جمهور با تأكيد بر اینكه دولت مصمم است 
كشور را در شدیدترین شرایط تحریم اداره كند، 
اظهار داشت: دولت در بخش اقتصادي همه توان 
خود را به كار گرفته تا نقدینگي را كنترل كرده و 
با مقابله با تحریم نفت��ي، نفت را در چارچوبي كه 
نهایي خواهد شد به فروش رسانده و تعادلي بين 

منابع و مخارج ایجاد نماید.
 روحاني با بيان اینكه دش��منان در تبليغات خود 
مي خواهند ما را از یك موض��وع مهم غافل كنند 
و متأس��فانه در داخل هم بعضاً به آن بي توجهي 
مي شود، گفت: ما كشور را در شرایط سخت ترین 
تحریم  هاي اقتصادي تاریخ اداره مي كنيم و شرایط 
ما عادي و معمولي نيس��ت. تصور دش��منان این 
بود كه ما براي چند ماه قدرت تاب آوري در برابر 

تحریم ها را نخواهيم داشت.
روحان��ي گف��ت: امریكایي ها، صهيونيس��ت ها و 
ارتجاع منطقه تص��ور مي كردند با تحریم س��ال 
97 مي توانند ما را از لحاظ اقتصادي دچار بحران 
كنند و این بحران اقتص��ادي به بحران اجتماعي 
تبدیل مي ش��ود و بحران اجتماعي هم به بحران 
امنيت��ي تبدیل خواهد ش��د اما آنان در هر س��ه 
مرحل��ه ناموفق بودن��د البته در ش��رایط تحریم 
زندگي مردم با سختي و فشار توأم خواهد بود كه 
مردم این واقعيت را درك و به خوبي در مقابل آن 

مقاومت مي كنند.  رئيس جمهور با تأكيد بر اینكه 
مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح، اقدام خطا 
و اشتباهي اس��ت، اظهار داشت: رشد اقتصادي با 
نفت در طي س��ال های 93 تا 96 به طور متوسط 
5 درصد بوده اس��ت و در یكي از سال ها هم رشد 
اقتصادي 14 درصد را تجرب��ه كردیم. بي تردید 
وقتي از رش��د اقتصادي با نفت ح��رف مي زنيم و 
نفت تحریم مي شود، رشد اقتصادي به رشد منفي 
تبدیل مي شود و اگر كسي اینها را با هم مخلوط 
كرده و این س��ال ها را كنار هم قرار دهد و سپس 
چنين برداش��ت كند كه این دولت رش��د مثبت 

اقتصادي نداشته، برداشت درستي نيست.
   می خواهي�م بين منابع و مخ�ارج تعادل 

ايجاد كنيم
دكتر روحاني با تأكيد بر اینك��ه دولت در بخش 
اقتصادي براي مقابله با تحریم ها همه توان خود 
را به كار گرفته اس��ت، گفت: دول��ت مي خواهد 
در بخ��ش بودجه اي خ��ود بين مناب��ع و مخارج 
تعادل ایجاد كند و براي مردمي كه به آینده نگاه 
مي كنند، سرمایه مطمئن به وجود بياورد و جان 

تازه اي هم به بورس بدهد.
رئيس جمهور افزود: این مجموعه طرحي اس��ت 
كه س��تاد اقتص��ادي دولت در ط��ول هفته هاي 
گذشته بررس��ي كرده و به تصویب رسانده است. 
این موضوع را در جلس��ه سران قوا نيز مورد بحث 
قرار داده و كليات آن را به تصویب رس��انده ایم و 
بعد از طي مراحل نهایي ای��ن مصوبه، دولت هم 
آیين نامه هاي اجرایي آن را خواهد نوشت كه حتماً 
در زندگي مردم تأثيرگذار خواه��د بود. روحاني 
خاطرنشان كرد: درمورد كاري كه دولت هفته ها 
و ماه ها براي آن زحمت كش��يده، یكسري افراد 
كه معلوم نيس��ت مباني آنها براي اینكه مردم را 
دلسرد كنند، چيس��ت؟ به مردم مي گویند طرح 
دولت ممكن است زحمتي براي پرداخت به دولت 
آینده ایجاد كند و دولت مي خواهد خود را از فشار 
خالص و این فشار را به دولت آینده منتقل كند كه 
این یك حرف كاماًل دروغ و بي اساس است. رئيس 
جمهور افزود: اگر امروز كسي براي اقدامات دولت 
در افتتاح طرح هاي بزرگ پتروش��يمي و تكميل 
فازهاي پارس جنوبي بگوید كه این دولت به نفع 
دولت بعدي كار مي كند اینگونه حرف ها اساس��اً 
حرف های كودكانه اس��ت. این دولت و آن دولت 
معنا ندارد و همه خادم مردم هستيم، ما باید كشور 
را در شدیدترین شرایط تحریم اداره كنيم و در این 

مسير با كسي شوخي نداریم.
   به مردم قول داديم تسليم نمي شويم

روحاني گفت: كس��ي كه ب��ه طرح دول��ت ایراد 
مي گيرد لطفاً بگوید چه طرحي دارد با فحاش��ي 
و ردیف كردن جمالت درش��ت كه مشكلي حل 
نمي ش��ود. ما به مردم قول دادیم كه در ش��رایط 
تحریم تسليم نمي ش��ویم و قول دادیم كه امریكا 
در طرح شكست ملت در بخش اقتصادي ناموفق 
خواهد بود. ما در این مس��ير حركت مي كنيم و با 
برنامه ریز ي هایي كه انجام دادیم حقوق كارمندان، 
كارگران و بازنشس��تگان، همچني��ن یارانه ها و 
بس��ته هاي حمایتي را به موقع پرداخت كردیم. 
رئي��س جمهور تصری��ح كرد: ما هم��ه یك ملت 
هستيم و در برابر یك دشمن ایستاده و مقاومت 
مي كنيم، اینكه ب��راي افتتاح هایي كه به صورت 
هفتگي انجام مي شود بگویند، این افتتاح به نفع 
دولت بعدي مي شود؟ این حرف كودكانه  اي است، 
حتماً به نفع دولت بعدي مي شود و باید به نفع باشد 
مگر دولت بعدي دولت خارجي است؟ دولت بعدي 

هم از آِن همين ملت است و فرقي نمي كند.
  شكس�ت امريكا در طرح هاي خود عليه 

ملت ايران
رئيس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود با 
بيان اینكه امریكا در طول دو س��ال و نيم گذشته 
در بخش سياس��ي نيز همواره در طرح هاي خود 
عليه ملت ایران، ناموفق بوده اس��ت، اضافه كرد: 
امریكا روز گذشته قطعنامه اي را براي ضربه زدن 
به برجام و قطعنامه 2231 مطرح كرده است چرا 
كه بر اساس برجام و این قطعنامه از اواخر مهرماه 
تحریم تسليحاتي ایران برداشته مي شود و ایران 
مي تواند سالح خرید و فروش كند، بنابراین امریكا 
قطعنامه اي را عليه این بخش از قطعنامه 2231 
طرح كرده ت��ا آن را نقض كند البت��ه اميد فراوان 
داریم كه امریكا در این طرح نيز دچار شكس��ت 
خواهد شد و یك بار دیگر شكست و انزواي خود را 
خواهد دید. رئيس جمهور تصریح كرد: موضع ما 
در قبال این قطعنامه روشن است اگر قطعنامه اي 
عليه بخش��ي از قطعنامه 2231 تصویب شود به 
معناي نقض فاحش برجام ب��وده و عواقب آن بر 

عهده بانيان آن است. 
روحاني با بيان اینكه به اعتقاد من امریكا در تمام 
كارهایش ناموفق خواهد ب��ود، گفت: اینكه اخيراً 
رئيس جمهور امری��كا اعالم كرده اگ��ر بار دیگر 
انتخاب شود بالفاصله با ایران مصالحه خواهد كرد، 
اگر راست مي گوید و به دنبال حل و فصل مسائل 
است چرا در چند سال گذشته این همه طرح عليه 
ملت ایران و منطقه انجام داده است و چرا همين 
امروز عليه ملت ایران اقدام كرده و قطعنامه اي را 
عليه بخشي از برجام ارائه مي كند؟ معلوم است كه 

راست نمي گوید و بر عهد خود پایبند نيستند.
   توصيه روحاني به كشورهاي همسايه

رئيس جمهور در بخش دیگري از س��خنان خود 
كشورهاي همس��ایه را به هوش��ياري در مقابل 
اینكه مبادا امریكا بخواهد از آنها سوءاستفاده كند، 
فراخواند و گفت: این را برادرانه و دوستانه به چند 
كشور همسایه جنوبي مي گویم كه به خوبي بدانند 
قدرت دفاعي و تسليحاتي ایران به نفع كل منطقه 
اس��ت، از س��الح براي دفاع از خودمان استفاده 
مي كنيم و قدرت ما عليه شما نيست باید مراقب 
آنهایي باشيد كه منابع شما را غارت مي كنند و در 
مقابل به شما سالح مي فروشند تا همسایه خود را 
بمباران كنيد. رئي��س جمهور خطاب به برخي از 
كشورهاي همسایه گفت: بي تردید اگر براي ثبات 
منطقه نایستاده بودیم امروز ش��ما نبودید. پس 
همواره حامي و برادر ش��ما بودیم. دكتر روحاني 
تصریح كرد: بدانيد ك��ه امریكا عليه ایران ناموفق 
خواهد ب��ود و ایران در كاري كه بر اس��اس قانون 
و مقررات و مصالح ملي پيگي��ري مي كند پيروز 

خواهد بود.

   ايرنا: رئيس مجلس شوراي اسالمي با صدور پيامي انتخاب مجدد 
حموده الصباغ، رئيس مجلس جمهوري عربي سوریه را تبریك گفت. 

   فارس: محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اینكه هنوز نتوانس��ته ایم به دليل مقاومت ليبرال ها، دین و مردم را در 
اقتصاد و فرهنگ وارد كنيم، تصریح كرد: در عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد 

نيز، ورود ارزش ها و مفاهيم دیني و مردمي، معجزه خواهد كرد. 
   خانه ملت: حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيئت رئيسه مجلس از 
عدم وجود مشكل قانوني براي برگزاري انتخابات الكترونيكي خبر داد 
و گفت: وزارت كشور باید زیرساخت هاي الزم براي برگزاري انتخابات 

ریاست جمهوري 1400 به صورت الكترونيك را فراهم كند. 
 

ژه
وی

 درهرصورتي،بایدمذاكرهكنيم! 
حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي در 
مورد مذاكره با امریكا گفته كه  »ب��ه نظرم چه آقاي بایدن 
انتخابات را ببرد و چه آقاي ترامپ انتخابات امریكا را ببرد، ما 
بعد از نوامبر یا همان آبان، باید وارد مرحله جدیدي از روابط 
بين المللي مان شویم. چون هم ما تجربه اي داریم و هم دولت 
جدیدي در امریكا روي كار مي آید. ما در این دوره با ترامپي 
كه بدعه��دي كرده ب��ود، نمي توانس��تيم وارد گفت وگوي 
مؤثری ش��ویم. اما چه آقاي بایدن رأی بي��اورد و چه آقاي 
ترامپ دوباره رأی آورد، حتماً فصل جدیدي از گفت وگوها 
در قالب 1+5 )پنج عضو دائم ش��وراي امنيت سازمان ملل 
به عالوه آلمان( یا 4+2 شروع خواهد شد. هم امریكایي ها به 
این گفت وگوها نياز دارند، هم ایران به این گفت وگوها تمایل 
دارد. فضاي بعد از انتخابات ریاست جمهوري امریكا به نظرم 

فضاي شروع گفت وگوي جدید خواهد بود. «
هر اتفاقي كه روي بدهد و بتوان آن را بر تعامل ميان ایران و 
امریكا مؤثر دانست، از نظر اصالح طلبان یعني اینكه فرصت 
مناسب براي مذاكره فراهم شده است. روحاني رأی بياورد، 
رئيس��ي رأی نياورد، رأی جليلي پایين باشد، داعش دولت 
تشكيل بدهد، دولت داعش نابود شود، ترامپ رأی بياورد، 
ترامپ رأی نياورد، تحریم ها كم شود، تحریم ها بيشتر شود، 
جنگ سوریه را ببریم، قاسم س��ليماني را ترور كنند و ... در 
هر حال اصالح طلبان مي گویند اكنون فرصت خوبي براي 
مذاكره اس��ت. همه این اتفاقات روي داده را مي توان به دو 
بخش تقسيم كرد؛ اول رویدادهاي به س��ود ایران و مثبت 

كه اصالح طلبان مي گویند وقتي در موضع قدرت هستيم و 
مثاًل دولت داعش را از بين بردیم، بهتر است مذاكره كنيم و 
جنگ دیگر بس است. دوم، رویدادهاي عليه ایران و منفي 
كه اصالح طلبان مي گویند وقتي در نقطه ضعف هس��تيم، 
براي كاهش فش��ارها مذاكره كنيم! یعني در هر حال باید 
مذاكره كنيم. حاال حسين مرعش��ي كه نسبت به خيلي از 
اصالح طلبان صریح تر اس��ت، خيلي راح��ت همين راهبرد 
اصالح طلبان را بيان كرده اس��ت؛ اینكه نتيج��ه انتخابات 
امریكا هر چه بود، برویم مذاكره كنيم. سؤال این است كه آیا 
مذاكره نكردن بعد از برجام به خاطر این بود كه معطل نتيجه 
انتخابات امریكا مانده بودیم؟! امریكا غيرقابل اعتماد است، 
دموكرات و جمهوریخواه هم ندارد، و دليل مذاكره نكردن 
هم همين است. حاال ترامپ قبل از انتخابات با ترامپ بعد از 
انتخابات چه فرقي دارد كه مرعشي به رغم اینكه خود اذعان 
دارد كه »ما در این دوره با ترامپ��ي كه بدعهدي كرده بود، 
نمي توانستيم وارد گفت وگوي مؤثری شویم« اما مي گوید 
اگر ترام��پ رأی بياورد، وارد فصل جدی��دي از گفت وگوها 
مي ش��ویم؟ یعني ترامپ بعد انتخابات دیگر ترامپ بدعهد 

نيست؟!


 وزیربيكفایت
خوابریاستجمهوريميبيند!

عباس آخوندي، وزیري كه بحران امروز مسكن در كشور تا 
حد زیادي نتيجه عملكرد بي عمل اوس��ت، پس از رفتن از 
وزارت راه و مسكن و شهرسازي تئوري پردازي هاي زیادي 

مي كند. او در سخناني ابتدا گفته: » باید اجازه دهند كه یك 
ایده  جدید بياید. سال 76 بزرگ ترین اتفاقي كه رخ داد این 
بود كه یك ایده جدید آمد و آن ایده گفت كه من مي خواهم 
جامعه را بر مدل جامعه مدن��ي اداره كنم. آن مدل هم االن 
سوخته است و دیگر كارایی ندارد. مي خواهم بگویم كه سال 
76 كه یك ولوله اي رخ داد، این یك ایده  جدید بود و االن كه 
23 سال از آن گذشته است همه مي توانند آن را نقد كنند، 
االن مهم این است كه آیا در 1400 اجازه مي دهند كه یك 
ایده  جدید بياید، اگر اجازه ندهند كه هيچ ایده  جدیدي بياید 

اتفاق خاصي نمي افتد. «
او در ادامه از این ایده جدید رونمایي مي كند و معلوم مي شود 
منظورش از ایده جدید، خودش است: »بحث »ایده ایران« 
را كه خود من مطرح مي كنم یك ایده  جدید اس��ت و با این 
ایده در ایران، یك گفتمان جدید مي تواند شكل بگيرد. این 
ایده عناصر اقتصادي و سياسي و امنيتي هم دارد. از نظر من 
ایده  ایران یك ایده اي است كه بنيان هاي معرفتي دارد و هم 
تجربه  تاریخي در ایجاد نظم اجتماعي اعم از نظم سياسي و 
امنيتي، اقتصادي و، اجتماعي و فرهنگي و حتي دفاعي. مهم 

این است كه از آن خوانش معاصر و جدید داشته باشيم«.
سخنان آخوندي بيشتر شبيه یكسري واژه ردیف كردن ها 
براي گرفتن ژست تئوري پردازي اس��ت، وگرنه كسي كه 
فقط یك فقره از عملكردش وضعيت كنوني مسكن در ایران 
است، چگونه مي تواند دم از ایده جدید بزند؟ او در دولت هاي 
هاشمي و روحاني وزیر مسكن بوده و نيز سال 88 از اعضاي 

اصلي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي بود.

  گزارش

روحاني در گفت وگو با رئيس جمهور فرانسه: 
اروپا نباید در دام امریکا بیفتد

رئيس جمهور با بيان اينكه اقدامات امريكا هميشه براي نابود كردن 
برجام بوده است، گفت: قطعنامه اي كه امريكايي ها به شوراي امنيت 
سازمان ملل پيشنهاد داده اند، نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت 
است و همه كش�ورها به ويژه 1+4 بايد به شدت با آن مخالفت كنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوري ، روحاني روز گذشته 
در تماس تلفني رئيس جمهور فرانسه با وي، با تأكيد بر اینكه اروپا نباید 
تحت تأثير امریكا قرار بگيرد و در دام این كشور بيفتد، گفت: طبق قطعنامه 
2231 شوراي امنيت از 18 اكتبر باید تحریم تسليحاتي ایران برداشته شود 

و اگر امریكا بخواهد اقدامي برخالف آن انجام دهد، نقض قطعنامه است. 
روحاني تأكيد كرد: حفظ برجام و قطعنامه 2231 یك تعهد اساس��ي از 
سوي همه كشورهایي است كه امروز دربرجام باقي مانده اند و انتظار ما این 
است كه چه در آژانس و شوراي حكام و چه در شوراي امنيت سازمان ملل، 
مشورت و رایزني هاي دقيق و همكاري بين ایران و سه كشور اروپایي و دو 
كشور روسيه و چين انجام گيرد تا مانع رسيدن مخالفان برجام به اهداف 
خود باشد. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: امریكا با توجه به اینكه بيش 
از دو سال اس��ت از برجام خارج شده هيچ حقي براي استفاده از سازوكار 

برجام ندارد.
 دكتر روحاني همچنين با بيان اینكه شيوه عمل امریكا در زمينه تحریم 
غيرقانوني و غيرانساني عليه ایران در شرایط پاندمي كرونا بسيار زشت و 
قبيح است و با مقررات بين المللی و مصوبات سال 2005 سازمان بهداشت 
جهاني تناقض دارد، برضرورت اقدام اروپا در فعال شدن روابط اقتصادي با 

ایران و همكاري در مبارزه با كووید 19 تأكيد كرد. 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به شرایط امروز لبنان ناشي از انفجار مهيب 
هفته گذشته در شهر بيروت، گفت: بسيار مهم است كه همه كمك كنيم 
براي اینكه مسئوالن قضایي لبنان بتوانند عوامل اصلي این حادثه را پيدا 
كنند. روحاني با اشاره به كمك هاي ارسالي ایران به لبنان بالفاصله پس از 
وقوع این حادثه، گفت: لبنان نياز به وحدت بيشتر ميان گروه هاي سياسي 
دارد و همه باید به ایجاد این وحدت كمك كنيم. لبنان امروز نياز به یك 
دولت قدرتمند دارد و پارلمان لبنان و هم��ه احزاب باید در این زمينه به 
صورت متحد گام بردارند. رئيس جمهور همچنين از دعوت رئيس جمهور 
فرانسه براي حضور ایران در گروه بين المللی كمك به حل مشكالت لبنان 
اس��تقبال كرد. روحاني در این گفت وگوی تلفني همچنين با اش��اره به 
وضعيت پاندمي كرونا در كشورهاي جهان و موج دوم این بيماري بر ادامه 

همكاري كشورها براي مهار این بيماري ) كووید 19 ( تأكيد كرد. 
رئيس جمهور فرانسه نيز در این تماس تلفني با تأكيد بر ضرورت حفظ 
برجام، گفت: دیدگاه ما با امریكا درمورد تمدید تحریم تسليحاتي ایران 
كاماًل متفاوت است و این موضوع را به صراحت به آنها گفته ایم. امانوئل 
مكرون همچنين خاطرنش��ان كرد: در حال انجام اقداماتي براي فعال تر 
شدن سيستم مالي اروپا با ایران هستيم. رئيس جمهور فرانسه با اشاره به 
شرایط لبنان پس از انفجار مهيب هفته گذشته در بيروت و سفرش به این 
كشور، خواستار كمك ایران براي حل بحران سياسي لبنان شد و از ایران 

براي حضور در گروه اقدام بين المللی براي حل بحران لبنان دعوت كرد.

رئيس كميسيون امنيت ملي: 
ایران از ثبات و امنیت لبنان حمایت مي كند

رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس با بيان 
اينكه ايران از ثبات و امنيت لبن�ان حمايت مي كند، گفت: تقويت 
ثبات و امنيت در لبن�ان، كمک به امنيت در تح�والت منطقه اي و 

جهاني خواهد بود. 
به گزارش خانه ملت، مجتبي ذوالنوري با حضور در س��فارت لبنان با 
حسن محمد عباس، سفير این كشور در تهران دیدار كرد و با ابراز تأسف 
از حادثه انفجار بيروت اظهار داشت: فاجعه انفجار بيروت باعث تألم خاطر 

مردم كشورمان شده است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: 
تقویت ثبات و امنيت در لبنان، كمك به امنيت در تحوالت منطقه اي 
و جهاني خواهد بود و جمهوري اس��المي ایران از ثبات و امنيت لبنان 
حمایت خواهد كرد. وي با توجه به تنوع قومي در لبنان، ابراز اميدواري 
كرد: ضرورت دارد تهدیدهاي به وجود آمده تبدیل به فرصت و انسجام و 

وحدت ملي بعد از این فاجعه تقویت شود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با توجه به حادثه 
انفجار و نگاه جامعه بين المللي عنوان كرد: كمك بشردوستانه جهاني در 
شرایط كنوني بيروت ضرورت دارد و اميد است بعضي كشورها در قالب 
كمك در اندیشه سيطره قدرت سياس��ي و سلطه طلبانه خود بر لبنان 
نباشند. ذوالنوري تأكيد كرد: تهران به حمایت هاي خود از لبنان براي 
عبور از این حادثه هولناك ادامه خواهد داد. وي با تصریح وجود دست 
بيروني و پنهاني در حادثه انفجار بي��روت افزود: قصور در حادثه انفجار 
بيروت باعث تخریب زیرساخت ها شده و تنبيه مقصرین، باعث تسكين 

آالم مردم خواهد بود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
بار دیگر نسبت به انفجار بيروت ابراز تأس��ف و تأثر كرد و گفت: لبنان 
آزموده شرایط سخت است و حمایت و پش��تيباني جمهوري اسالمي 
ایران از دولت، ملت، مردم و مقاومت لبنان با ارائه كمك در قالب نيازهاي 
ضروري، زیرساختي و انسان دوستانه ادامه خواهد داشت. سفير لبنان 
در تهران نيز در این دیدار گفت: جمهوري اسالمي ایران همواره به عنوان 
دوس��ت و برادر در كنار ملت و دولت لبنان بوده و نقش تعيين كننده و 
مهمي در منطقه ایفا كرده است. حسن محمد عباس همچنين از حضور 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي، در سفارت لبنان 
قدرداني كرد. وي، ایران را كشوري قدرتمند، با ثبات و دوست دانست و 
خاطرنشان كرد: لبنان همواره مرهون مساعدت هاي جمهوري اسالمي 
ایران خواهد بود. سفير لبنان در تهران از ارس��ال كمك هاي دارویي � 

بهداشتي جمهوري اسالمي ایران به لبنان قدرداني كرد. 
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رياست جمهوری



پس از س�اخت واكس�ن روس�ي كرون�ا، روز 
گذش�ته وزير بهداش�ت از موفقيت واكس�ن  
كرون�اي ايران�ي در تس�ت هاي انس�اني خبر 
داد. س�عيد نمكي با تأكيد بر اينكه در ساخت 
واكسن كرونا از دنيا عقب نيستيم، افزود:»چند 
مورد از واكسن هاي كروناي ايراني تست هاي 
انساني را پاس كرده اند و بزودي وارد مطالعات 
باليني خواهيم ش�د.« وي با بيان اينكه ميزان 
ايمني زايي واكسن وطني كرونا هنوز مشخص 
نيس�ت به مردم توصيه ك�رد تا زم�ان توليد 
واكس�ن، مردم اصول بهداش�تي اس�تفاده از 
ماس�ك و شست وش�وي دس�ت ها و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي را مورد توجه قرار دهند. 

وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كي درباره 
تهيه واكسن از كش��ورهايي كه قبل از ايران براي 
توليد واكس��ن به نتيج��ه رس��يده اند، گفت: »ما 
همچنين سبد خود را براي خريد واكسن خارجي 
قرار داده ايم، اما ت��ا واكس��ن و داروي مؤثر براي 
مقابله و پيشگيري از كوويد۱۹ نيامده است، مردم 
فاصله گذاري اجتماعي و شستن دست ها را رعايت 
كنند.« مبتاليان به كرون��ا در دنيا از 20 ميليون و 
500 هزار و نزديك به 750 ه��زار نفر از مبتاليان 
جان خود را از دس��ت داده اند. در چنين شرايطي 
تالش براي توليد واكس��ن كرونا به رقابتي ميان 
محافل علمي دنيا تبديل شده است. پيش از اين 
اعالم شده بود دسترسي به واكسن كرونا حداقل 
تا پايان سال ميالدي 2020 امكانپذير نيست. حاال 
اما روسيه از نهايي شدن واكسن كرونا در اين كشور 
خبر داده اس��ت. روز گذشته س��عيد نمكي، وزير 
بهداشت كشورمان هم درباره واكسن ايراني كرونا 
گفت: »واكسن  كروناي ايراني تست هاي انساني را 
پاس كرد.« وي با تأكيد بر اينكه هيچ واكسني در 
دنيا صد در صد به نتيجه نرسيده است، افزود:»چند 
مورد از واكس��ن هاي كروناي ايراني تس��ت هاي 
انس��اني را پاس كرده اند و ب��زودي وارد مطالعات 

باليني خواهيم شد.«
نمكي با بيان اينكه ما س��بد خ��ود را براي خريد 
واكسن خارجي هم در صف قرار داده ايم از مردم 
خواس��ت تا واكس��ن و داروي مؤثر براي مقابله و 
پيش��گيري از كوويد۱۹ نيام��ده، فاصله گذاري 

اجتماعي و شستن دست ها را رعايت كنند. 
 188 فوتي جديد

ط��ي 24س��اعت منته��ي ب��ه روز چهارش��نبه 
22 مرداد ماه، 2ه��زار و 5۱0بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه  هزار و ۸۹ نفر 
از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 

كشور به ۳۳۳ هزار و ۶۹۹ نفر رسيد. 
در طول همين زمان، ۱۸۸ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۸ هزار و ۹۸۸ نفر رس��يد. همچنين 
۳هزارو۹40 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون 2۹0 ه��زار و 244 نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
وضعيت پراكندگي ش��يوع هم مانن��د روزهاي 
گذشته است و ۱5استان از جمله استان تهران در 
وضعيت قرمز و ۱۱استان در وضعيت هشدار قرار 

دارند. ادامه وضعيت قرمز در استان تهران موجب 
شد تا كميته انتظامي اجتماعي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا پيشنهاد بدهد، لغو طرح ترافيك و حضور 
يك سوم كارمندان در محل كار خود تا پايان مرداد 
ماه ادامه يابد. اما طي روزهاي اخير خبر كش��ف 
واكسن روسي كرونا در كشور ما هم با واكنش هاي 

متعددي همراه بوده است. 
  واكنش هاي جهاني به واكسن روسي 

شمار مبتاليان به كرونا در جهان از 20 ميليون و 
500 هزار نفر گذشت. حاال همه منتظر يك معجزه  
هستند تا شايد دارو يا واكسني براي اين بيماري 
كشف شود. در اين ميان روس ها نخستين مدعيان 

توليد واكسن كرونا هستند. 
روسيه مي گويد واكس��ني كه در اين كشور براي 
مقابله با ويروس كرونا توليد ش��ده مراحل تأييد 
علمي را پشت س��ر گذاش��ته و از چند ماه آينده 
در دس��ترس عموم قرار خواهد گرفت، حتي اين 
واكس��ن به يك��ي از دخت��ران رئيس جمهور اين 
كشور هم تزريق شده اس��ت و بنا بر اعالم رئيس 
صندوق سرمايه گذاري روسيه، 20 كشور جهان 
خواس��تار دريافت يك ميليارد دز از واكسن كرونا 
شده اند، اما برخي كش��ورها درباره اثربخشي اين 
واكسن مرددند.  به گزارش شبكه خبري سي ان ان، 
پيتر پيتس، كميسر پيشين سازمان غذا و داروي 
امريكا يكي از افرادي اس��ت كه نسبت به كارايي 
واكسن روسيه ابراز ترديد دارد و در اين خصوص 
به فاكتورهايي چون نبود شفافيت و در دسترس 

نبودن اطالعات كافي براي اطمينان از ايمن بودن 
آن اشاره كرده است. 

همچنين دكتر »آنتوني فائوچي« كارشناس ارشد 
بيماري هاي عفوني در امريكا در واكنش به ساخت 
و تأييد اولين واكس��ن كرونا در روسيه گفت: »در 
مورد واكس��ن كروناويروس كه اثربخشي و ايمن 
بودن آن در روس��يه مورد تأييد قرار گرفته است، 

ترديد وجود دارد. «
از سوي ديگر وزير بهداشت آلمان نيز در واكنش به 
اين خبر گفته است كه ما اطالعات كافي در مورد 

جزئيات ساخت واكسن روسي كرونا نداريم. 
به نوشته روزنامه ديلي ميل، »ينس اشپان« وزير 
بهداش��ت آلمان مي گويد: براي اعتماد به چنين 
واكسني حتي در دوران همه گيري بيماري ضروري 
است مطالعات، آزمايشات و تست هاي مرتبط به 
درستي انجام گيرد تا بتوان آن را عمومي ساخت. 
در حال حاضر ما اطالعات كافي در مورد اين واكسن 
نداريم؛ چراكه مقامات روس در رابطه با اين واكسن 

هنوز اطالعات شفافي ارائه نكرده اند. 
در برابر اينها ميخائيل موراش��كو، وزير بهداشت 
روسيه ضمن رد انتقادات به واكسن كروناي ساخت 
اين كشور، آنها را ناش��ي از رقابت دانست. كيريل 
ديميتريف، رئيس صندوق سرمايه گذاري روسيه 
از درخواست بيش از 20كشور براي دريافت حدود 

يك ميليارد دز واكسن روسي كرونا خبر داد. 
سازمان جهاني بهداشت اما با تأكيد بر اينكه از همه 
پيشرفت هاي تحقيق و توسعه واكسن كوويد۱۹ 

استقبال مي كند، اعالم كرده اس��ت در تماس با 
مقامات و محققان روس هستند تا جزئيات آزمايش 
و تحقيقات واكسن جديد بيماري كوويد۱۹ مورد 
بررس��ي قرار گيرد. طبق اعالم اين س��ازمان 2۸ 
واكسن در سراسر جهان در مرحله تست انساني 

قرار دارند. 
  واكسن روسي در تراز جهاني نيست

مصطفي قانعي، دبير كميته علمي ستاد ملي مقابله 
با كرونا با اشاره به توليد واكسن روسي كرونا گفت: 
»واكسن از يك س��و داراي جنبه علمي و از طرف 

ديگر جنبه نمايش اقتدار و قدرت كشور هاست. «
به گفته وي در بخش علمي س��ازمان بهداشت 
جهاني وقتي ش��رايط بس��يار اضطراري است 
اجازه مي دهد، چند مرحله را كنار بگذاريم و به 
مرحله انساني برس��يم، در حالي كه اگر شرايط 
عادي باشد، چند سال طول مي كشد تا واكسن 

توليد شود. 
قانعي با بي��ان اينكه احتماالً روس��يه تمام قواعد 
سازمان بهداش��ت جهاني را رعايت نكرده است، 
بيان كرد: »روس��يه بر اس��اس تصميم كشورش 
بسياري از مراحل توليد واكس��ن را كنار گذاشته 
و با اجازه وزارت بهداشت كشور خود اين مراحل 
را كنار زده اس��ت، ولي قطعاً اين واكس��ن در تراز 
جهاني كه بخواهد به كش��وري مانند ايران صادر 

شود، نيست. «
  احتمال ماندگاري كرونا تا 5سال آينده 

قانعي در رابطه با واكس��ن ايراني كرونا با تأكيد بر 
اينكه بحث س��المت و اثرگذاري واكسن برايمان 
مهم است، افزود: »در تعداد محدود انساني واكسن 
روسيه اثر گذاشته است، ما در كشور اين اجازه را 
نمي دهيم، لذا واكسن ساز هاي ما هنوز نتوانسته اند 

به اين سرعت به جلو پيش بروند. «
به گفته وي: ويروس كرونا ماندگار است، در بهترين 
سناريو ش��ايد بتوان بيماري را تا يك سال ديگر 
كنترل كنيم، لذا س��ه تا پنج س��ال ديگر ويروس 

وجود دارد. 
  آمادگي سپاه براي كمك به برگزاري كنكور 
در آخرين ساعات روز سه شنبه بعد از اينكه تعويق 
يك ماهه كنكور تقريب��اً قطعي ش��ده بود، خبر 
2۱سيما، خبر فوري بيانيه مشترك وزارت علوم 
و وزارت بهداشت درباره برگزاري كنكور در زمان 
قبلي را اعالم كرد. رئيس كميته علمي ستاد مقابله 
با كرونا در واكنش به اخبار منتشر شده در خصوص 
تعويق كنكور گفت: »تعويق كنكور در رشته هاي 
پزشكي منجر به نبود دس��تياران مي شود و خبر 

برگزار نشدن كنكور علمي نبود. «
از نگاه وي كرونا حاال حاالها ماندگار است، بنابراين 
كشور را بايد طوري اداره كرد كه كرونا باشد و تمام 

نظامات هم سرجايش باشد. 
حاال س��ردار رمضان ش��ريف، س��خنگوي سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي براي كمك به تأمين 
فضاي مورد ني��از جهت برگ��زاري آزمون كنكور 
سراس��ري اعالم آمادگي كرد، س��پاه دانشگاه ها 
و مراكز عمده آموزش��ي و ورزش��ي خ��ود كه از 
اس��تانداردهاي الزم براي اج��راي پروتكل هاي 
آزمون و نيز دستورالعمل هاي بهداشتي مورد تأييد 
ستاد ملي مبارزه با كرونا برخوردار هستند در اختيار 

مجريان آزمون قرار دهد. 
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قاضي خطاب به رئيس هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي:

ارزكشوررادرخارجنگهميداشتيدوازداخلارزميخريديد!

واکسن ایرانی کرونا پروتکل های بهداشتی را  گذراند
دبير كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا:  واكسن روسي كرونا در تراز جهاني نيست

جلس�ه محاكم�ه 
عليرضا سزاوار
هيئ�ت   گزارش  2 رئي�س 

مدي�ره ش�ركت 
بازرگاني پتروش�يمي كه ارز حاصله از فروش 
خوراک پتروش�يمي را نگه مي داش�ت و براي 
كس�ب درآم�د بيش�تر از منابع داخل�ي ارز 

مي خريد، برگزار شد. 

ش��انزدهمين جلس��ه دادگاه رس��يدگي به اتهام 
مديرعامل س��ابق ش��ركت بازرگاني پتروشيمي 
و ۱4 متهم ديگر، روز گذش��ته به رياس��ت قاضي 

مسعودي مقام برگزار شد. 
قاضي مسعودي مقام در ابتداي جلسه دادگاه، اظهار 
داشت: آقاي ملكي شمس آبادي)نماينده شركت 
پتروشيمي در هند( كه در جلس��ه قبل بخشي از 
دفاعيات خود را ايراد كرد در جايگاه قرار گيرد و ادامه 

دفاعيات خود را مطرح كند. 
  چيزي وارد زندگي من نشده

شمس آبادي با قرار گرفتن در جايگاه اظهار داشت: 
من هرگونه ارتباط خود را در خصوص پرداخت هاي 
غيرمتعارف رد مي كنم، من يك سنت هم پرداختي 

غيرقانوني نداشتم. 
قاضي خطاب به شمس آبادي گفت: شما كتباً و رسماً 
به عنوان نماينده پي سي سي)شركت پتروشيمي( 
معرف��ي ش��ديد و ه��ر پرداختي مس��ئوليتش با 

شماست. 
شمس آبادي گفت: انجام معامالت پي سي سي در 
هند و پرداخت هايش در دوبي صورت مي گرفت. در 
خصوص شركت» ام بي وارتر« نيز بايد بگويم كه نه در 
معامالت اين شركت و نه در پرداخت هايش دخيل 
بودم، شركت ام بي وارتر از سال ۸۱ مشتري و خريدار 
محصوالت پتروشيمي بود و من نماينده حق العمل 
كار ام بي وارتر بودم. من موظف بودم نظرات را ميان 
ام بي وارتر و شركت هاي ايراني منتقل كنم و هيچ 

چيز جز حقوق مش��روعي كه از ام بي وارتر دريافت 
كردم، وارد زندگي من نشده است. 

  فك�ر مي كنيد اينجا كس�ي هي�چ چيزي 
نمي داند!

ش��مس آبادي گفت: در زمان تحري��م، صرافي ها 
حكم بانك مركزي را دارند، لذا ام بي وارتر پول را به 
صرافي در خارج مي داد و آن صرافي در داخل پول 

پتروشيمي را تسويه مي كرد. 
قاضي در ادامه خطاب به شمس آبادي گفت: شما 
ارز را در خارج نگه مي داشتيد و با مابه التفاوت آن از 
داخل ارز مي خريديد، بنابراين يا صورت هاي صرافي 
كه شما به آنها استناد مي كنيد كذب است يا مديران 

صرافي و بانك هاي مربوطه به ما كذب مي گويند. 
شمس آبادي گفت: در زمان تحريم امكان ارسال ارز 
از خارج به حساب هاي داخل ايران كه پي سي سي 
اعالم كرده بود، وجود نداشت. صورتحساب صرافي 
موجود است كه چقدر ارز در خارج از كشور تحويل 

گرفتم و چقدر ريال در داخل گرفتم. 
قاضي گفت: پس ارز را فروختي��د و ريال گرفتيد؟ 
شما بايد مس��تندات مربوط به زمان خودتان و در 
س��ال هاي ۸۹، ۹0 و ۹۱ را بيان كنيد. مواردي كه 
ش��ما مي گوييد ربطي به س��ال هاي اتهامات شما 
ندارد. ش��ما بايد درباره اتهامات خودتان پاسخگو 
باشيد. ش��ما مطالب را مي پيچانيد و فكر مي كنيد 

اينجا كسي هيچ چيزي نمي داند! 
  تهديدشدگان را هم آورديم

قاضي خطاب به متهم گفت: ما صرافي ها را آورديم، 
افرادي كه تهديدشان هم كرده بوديد آورديم، همه 
اسناد مشخص است و نشان مي دهد چقدر گرفتيد 
و چقدر پرداخت كرديد. همه اينها مشخص است. 
شما ارزي را كه بايد وارد كشور مي شد در خارج از 
كش��ور نگه مي داريد و مي آييد از منابع داخلي ارز 

مي خريد. 
در ادام��ه دادگاه قاض��ي مس��عودي مقام از متهم 

صميمي)رئيس هيئت مديره شركت پتروشيمي( 
پرس��يد: چند نف��ر عض��و هيئت مديره ش��ركت 

پي سي سي بودند؟
متهم پاسخ داد: هفت نفر؛ چهار عضو خصوصي و سه 
عضو دولتي. همچنين بايد بگويم كه هيچ اطالعي 
از نقل و انتقال و واريز پول از شركت پي سي سي به 

ديگر شركت ها ندارم. 
قاضي خطاب ب��ه متهم صميمي گف��ت: ارز براي 
شما نبوده است، ارز متعلق به شركت ها بوده است، 
ارز ها بايد برمي گشته است. براي چه ارز را از داخل 
خريداري كرده ايد. هر كاري دلتان خواسته است 
كرده ايد، مبلغ ۶/۶ميليارد يورو را شركت پي سي سي 
تأييد كرده كه شما به ريال تبديل كرديد. شما رئيس 

هيئت مديره بوده ايد. 
  معماي تهران!

صميمي گفت: قريشي نماينده ما در دوبي و تحت 
دستور معصومه ُدري)مديرعامل شعبه دوبي( انتقال 
مالي را انجام مي داد و ُدري هم دستورات را از تهران 

مي گرفته است. 
قاضي خطاب ب��ه متهم صميمي گفت: ش��ما كه 
مي گوييد ُدري دستورات را از تهران مي گرفته است، 

بگوييد از چه كسي مي گرفته است. 
در ادامه اين جلسه دادگاه، قاضي از معصومه ُدري 
خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به اين متهم 

گفت: شما از واريز ها اطالع داشتيد؟
متهم ُدري پاسخ داد: قريش��ي را صميمي معرفي 
كرده است، اين موضوع را در جلسات قبلي دادگاه 
نيز گفته ام، ما هر كاري انجام مي داديم بر اس��اس 
دس��تورات مديران ارش��د پي سي س��ي از جمله 
احمديان، خيري زاده و حمزه لو بوده اس��ت و آنها 
در جريان بودند. قريش��ي را ه��م صميمي معرفي 

كرده بود. 
در نهايت قاضي با اعالم پايان اين جلس��ه دادگاه، 
جلسه بعدي را شنبه هفته آينده ساعت۹ بيان كرد. 

کمبود 4هزار اتوبوس شهري
 در پایتخت 

از  ته�ران  ش�هرداري  ترافي�ك  و  نق�ل  و  حم�ل  مع�اون 
كمب�ود 4 ه�زار اتوب�وس در ش�هر ته�ران خب�ر داد و گف�ت: 
ق�رارداد تأمي�ن  ه�زار دس�تگاه اتوب�وس منعقد ش�ده اس�ت. 
 سيدمناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري بر ضرورت 
توسعه حمل و نقل عمومي و تسريع در روند نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
پايتخت تأكيد كرد و گفت: اتفاقات و اقدامات خوبي در حوزه حمل و نقل 
و ترافيك در دست اقدام است، با آزاد سازي اوراق مشاركت سال های ۹7 
و ۹۸ و در سايه تأمين منابع مالي، افتتاح بخشي از ايستگاه هاي مترو در 
خطوط ۶ و 7 مترو را تا پايان س��ال جاري شاهد خواهيم بود.  وي اظهار 
داشت: يكي از مهم ترين دغدغه هاي مجموعه مديريت شهري نوسازي 
و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت است. متأسفانه به دليل 
كمبود بودجه و اعتبار، ناوگان حمل و نقل عمومي در كل كش��ور دچار 
فرسودگي است كه ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت نيز از اين قاعده 
مستثني نيست.  هاشمي با بيان اينكه تهران به بيش از 4 هزار دستگاه 
اتوبوس نياز دارد، از نهايي شدن قرارداد تأمين 250دستگاه اتوبوس خبر 
داد و گفت: تأمين 750دستگاه اتوبوس ديگر نيز در دستور كار شهرداري 
تهران است. در عين حال اورهال كردن ۱00 هزار دستگاه اتوبوس نيز در 
دست اقدام است و تاكنون ۳50دستگاه اتوبوس براي تعميرات از خطوط 
خارج شده اند.  معاون شهردار تهران با تأكيد بر اينكه طي ۹سال گذشته 
بر اساس آنچه نياز شهر بوده است، اتوبوس و واگن به ناوگان عمومي شهر 
اضافه نشده اس��ت گفت: در حال حاضر هزارو500 دستگاه واگن براي 
خطوط مترو و ارائه خدمات بهتر به شهر وشهروندان پايتخت نياز است، 
معتقدم اين اقدامات كه از سوي شهرداري تهران و تا پايان سال جاري 
برنامه ريزي شده است، تنها بخشي از مشكالت حمل و نقل عمومي را در 
كالنشهر تهران مرتفع مي كند.  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با بيان اينكه اولويت ما به منظور مديريت ترافيك پايتخت توسعه 
مترو خواهد بود، اظهار كرد: توس��عه ناوگان حمل و نقل ريلي و كاهش 

سرفاصله حركت قطار هاي مترو در اولويت قرار دارد. 

حسین سروقامت اجراي طرح »نذر خون« در محرم و صفر
در 31 استان کشور 

مدير عامل س�ازمان انتقال خون كش�ور با دعوت از م�ردم براي 
شركت در نذر خون در ماه هاي محرم و صفر گفت: حدود 6هزار نفر 
يعني 2 درصد بهبوديافتگان كرونا پالسماي خود را اهدا كرده اند. 
پيمان عشقي، مديرعامل سازمان انتقال خون در شبكه خبر با اشاره به 
اجراي طرح نذر خون در ايام محرم و صفر، اظهار داشت: سازمان انتقال 

خون از چند سال پيش تصميم به اجراي طرح نذر خون كرد. 
وي با اشاره به اينكه هدف اين ايده نجات جان انسان هاست، ادامه داد: 
نذر خون امسال نيز ادامه دارد، البته با توجه به شرايط كرونا در كشور 
امكانات و تغييرات��ي در اين خصوص اعمال كرده اي��م كه يكي از اين 
 nobatdehi. ibto. ir تمهيدات سيستم نوبت دهي اينترنتي به نشاني
براي اهداي خون در جهت جلوگيري از ازدحام و معطلي اهداكنندگان 
است.  مديرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به اينكه در ۳۱استان و 
در تمام ادارات كل ثبت نام و نوبت دهي اينترنتي از طريق اين نش��اني 
nobatdehi. ibto. ir فعال اس��ت، گفت: نذر خون در 40روز يعني تا 

اربعين حسيني انجام مي شود و امس��ال اين طرح با ياد و نام شهداي 
سالمت از چهارم ماه محرم آغاز خواهد شد. 

عش��قي درباره باور برخي افراد مبني بر انتقال ويروس كرونا از طريق 
اهداي خون، بيان داشت: با توجه به اينكه كرونا بيماري تنفسي است، 
هنوز هيچ مدرك و سندي وجود ندارد كه ويروس كرونا از طريق خون 

منتقل مي شود. 
وي با تأكيد بر استريل و ايمن بودن مراكز اهداي خون در كشور، گفت: 
از مردم مي خواهيم تا در برنامه نذر خون شركت كرده و در اين 40روز 
اهداي خون داشته باشند و تصميم بگيرند اهداي خون مستمر داشته و 
هر سه تا چهار ماه يكبار خون خود را اهدا كنند، البته افرادي كه از نظر 

پزشكي مشكالتي مانند فشار خون نداشته باشند. 
مديرعامل سازمان انتقال خون با دعوت از بانوان و جوانان براي اهداي 
خون، خاطرنشان كرد: جوانان در ايام محرم با ياد حضرت علي اكبر)ع( 
و بانوان به ياد حضرت زينب)س( خون خود را اهدا كنند.  عشقي درباره 
اهداي پالسما توسط بهبوديافتگان كرونا، بيان داشت: اكنون 2۸0 تا 
2۹0هزار بهبوديافته از بيماري كرونا داريم، اما حدود ۶هزار نفر يعني 
تنها 2 درصد اين افراد براي اهداي پالسماي خود مراجعه كرده اند.  وي 
با تأكيد بر اثربخشي پالسماي بهبوديافتگان در درمان بيماران كرونا، 
افزود: اين اثر بخشي باالتر از احتمال تأثير است و موفقيت آن در مقاالت 

علمي داخل كشور و خارج از كشور نشان داده شده است. 

ببينيد كي دارم به شما مي گويم، دوران پساكرونا دوران رشد و 
ارتقاي مهارت هاي فردي و اجتماعي است!

برخي كشورهاي دنيا سال هاست مهارت محوري را پايه و اساس 
توسعه و پيشرفت خويش قرار داده اند. مطالعه اين تجربيات، 

دستاوردهاي جالبي را براي ما به ارمغان مي آورد. 
نمي دانم كتاب »تحول نظام آموزشي فنالند« را خوانده ايد يا نه. 
در اين كتاب به 60 مهارت مهم اشاره شده كه در مدارس فنالند 

به دانش آموزان 15- 9ساله آموزش داده مي شود. 
توانايي مثبت انديشي، كنترل خش�م، رازداري، آينده نگري، 
كم مص�رف ب�ودن و تحم�ل ح�رف مخال�ف از جمل�ه اي�ن 

مهارت هاست!
مي دانيد شصتمين مهارت چيست؟ مهارت 12 و 31 و 36، اين 

توانايي ها كدامند كه هر يك دو بار مورد توجه قرار گرفته اند؟
توانايي انتقاد كردن، تفكر سازنده و انتقادپذيري!

ما به فرزندانمان اين چيزها را ياد مي دهيم؟
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خطر پذیري  پایتخت را نادیده نگيریم 
وجود مراكز ذخيره س��وخت، لوله و تأسيس��ات فرس��وده شبكه هاي 
انتقال انرژي و خودرو هاي غيراستاندارد گاز سوز، مراكز عرصه و انبار 
مواد شيميايي و ساير بحران هاي ش��هري پايتخت را هر لحظه آبستن 

حوادث مرگبار كرده است. 
متأسفانه ابر شهر تهران به دليل توسعه نامتوازن شهري خطر پذير است 
كه مراكز و مكان هاي حساس را در دل خود جاي داده است. هرازگاهي 
حادثه اي رخ مي دهد و خسارت هاي جاني و مالي فراواني برجاي مي گذارد. 
در زمان حادثه همه مسئوالن مربوطه رسانه اي شده و براي حادثه رخ داده 
طرح و ايده اي فراواني ارائه مي دهند تا از حوادث مشابه جلو گيري به عمل 
آوردند. در حين بحران هاي شهري همه مسئوالن و دستگاه هاي متولي 
حاضر هستند و ولي پس از مدتي از وقوع حادثه فقط اظهار نظر مسئوالن 
باقي مي ماند و از عمل و اقدام براي كاهش ريس��ك حوادث و جلو گيري 
از حوادث مشابه هيچ خبري نيست.  تكرار اين موضوع سبب شده است 
تا مردم هم به سخنان برخي مسئوالن بي عمل اعتمادي نداشته باشند و 

وعده هاي داده شده را شو رسانه اي تلقي كنند!
علي بيت اللهي،دبيركارگروه ملي مخاطرات طبيعي معتقد است نزديكي 
يك مخزن سوخت به يك كالنشهر در گذشته ضرورت داشت، به دليل 
اينكه تردد تانكرهاي سوخت در جاده ها خودش خطر روزمره جدي به 
وجود مي آورد. به هر صورت اين م��كان در آن زماني كه تهران در اين 
وس��عت نبود انتخاب ش��د، اما در حال حاضر وضعيت موجود در مورد 
چنين مخازني به ويژه در ضوابط كش��ورهايي مانند امريكا و نيوزيلند 
به اين صورت است كه چنين مكان هايي روي گسل ها و حريم گسل ها 
ساخته نشود.  دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي گفت: در حال حاضر 
اين ض��رورت وجود دارد كه درب��اره جا به جايي اين مخ��زن كه هزينه 
هنگفتي هم به بودجه ملي تحميل مي كند، تحقيق و تصميم گيري شود.  
وي افزود: در منطقه اطراف بازار در منطقه ۱2 ساختمان هاي فرسوده اي 
داريم كه به داليل غلط لجستيكي به عنوان انبار مواد شيميايي، رنگ، 
چسب و موادي كه پتانسيل اشتعال بااليي دارد، تبديل شده است. اين ها 
در اثر حوادث فقط به خودشان آسيب نمي زنند، بلكه محيط اطراف را 
درگير مي كنند و حوادث مدل سازي شده كوچكي همچون آن چيزي 
كه در حادثه پالسكو، سينا اطهر ديديم، اتفاق افتاد. نمونه نادر و بسيار 
شديد آن را هم اخيراً در بيروت شاهد بوديم.  وي اظهار كرد: عالوه بر 
تهران درباره بسياري از شهرها چنين نگرشي بايد به صورت ضابطه 
و آيين نامه هاي ضروري و الزم االجرا در بيايد. اين نياز را پس از اين 
حادثه به شدت احساس مي كنيم و اميدواريم تحت عنوان مصوبات، 

لوايح و ضوابطي موجب ارتقاي ايمني شهري شود. 

هشدار نسبت به دخالت عطاري ها
 در امور پزشکي و تجویز دارو 

جع�ل  از  زي�ادي  بس�يار  گزارش ه�اي  اخي�راً  متأس�فانه 
پزش�كان  از  برخ�ي  س�ربرگ  و  مه�ر  از  سوءاس�تفاده  و 
اس�ت.  ش�ده  ارس�ال  صالحي�ت  فاق�د  اف�راد  توس�ط 
محمدعلي اسفناني، رئيس تعزيرات حكومتي استان تهران ابتدا درباره 
نحوه نظارت بر تخلفات حوزه دارو و درمان گفت: يك مجموعه گشت 
مشترك با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي وجود دارد كه به تمام 
داروخانه ها، مراكز درماني، بيمارستان ها، عطاري ها و تمام كساني كه 
در حيطه سالمت فعاليت مي كنند به صورت هدفمند اعزام مي شوند 
و در صورت مش��اهده تخلف، گزارش ارائه مي كنند و پرونده تشكيل 
مي ش��ود.  وي افزود: شيوه ديگر نظارتي، بازرس��ان بهداشت و درمان 
وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند كه به صورت دائم به مراكز 
درماني مي روند و موارد تخلف را گزارش مي دهند و تعزيرات به دنبال 
آنها رسيدگي مي كند. همچنين سامانه ۱۳5 در اختيار مردم قرار دارد 

تا تخلفات موردي را گزارش دهند. 
رئيس تعزيرات حكومتي استان تهران، نسبت به جعل و سوءاستفاده از 
مهر پزشكان هشدار داد و اظهار كرد: متأسفانه اخيراً گزارش هاي بسيار 
زيادي از جعل مهر و س��ربرگ هاي برخي از پزشكان توسط افراد فاقد 
صالحيت پزشكي ارسال شده اس��ت. با توجه به هماهنگي هايي كه با 
وزارت بهداشت صورت گرفته است، چنانچه اين موضوع اثبات شود، 
برخورد ش��ديدي صورت خواهد گرفت.  به گفته اسفناني بسياري از 
عطاري ها اقدام به دخالت در امور پزش��كي و تجويز دارو مي كنند كه 
تخلف است و از مردم انتظار مي رود در صورت مشاهده، موارد را گزارش 

دهند تا برخورد صورت بگيرد. 

اشتغال غيرقانوني 5۰۰ بازنشسته
 در دستگاه هاي دولتي 

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس:
 استعفا نكنند، برخورد قانوني مي كنيم

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس از اشتغال غيرقانوني 500 
بازنشسته در دستگاه هاي دولتي خبر داد و گفت: تذكرهاي الزم داده 
شد و در صورت بي توجهي با دستگاه هاي متخلف برخورد مي كنيم. 
علي بابايي كارنامي با انتقاد از اينكه بر اساس شواهد و مستندات هنوز بيش 
از 400 تا 500 بازنشسته در برخي دستگاه هاي دولتي مشغول كار هستند، 
گفت: اين افراد در وزارتخانه هاي صمت، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، برخي دانشگاه ها، 
هيئت دولت و شركت فوالد مباركه اصفهان به صورت غيرقانوني مشغول 
كار هستند.  سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه تذكرهاي الزم در مورد اشتغال بازنشسته ها داده شده است، افزود: 
منتظر بازخورد دولت هستيم، بسيار ضروري است اين افراد هر چه سريع تر 
استعفا كنند در غير اين صورت مجبور هستيم بر اساس قانون با دستگاه هاي 
متخلف برخورد كنيم.  وي در مورد شيوه برخورد با دستگاه هاي متخلف، 
افزود: اگر استعفا نكنند گزارش تخلفات را به كميسيون اصل۹0 مجلس 
ارائه می كنيم و ديوان محاسبات ورود می  كند و برخورد قانوني الزم را خواهد 
داشت. استفاده از ظرفيت ديوان محاسبات يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس 

است و از كانال هاي مختلف به اين تخلف ورود خواهيم كرد. 

کوچ جرائم زیست محيطي
 به فضاي مجازي

فرمانده يگان حفاظت محيط زيس�ت با اش�اره به ك�وچ مجرمان 
و جرائم زيس�ت محيطي به فض�اي مج�ازي گفت: ب�ا راه اندازي 
مرك�ز فوريت هاي س�ايبري ي�گان حفاظ�ت از محيط زيس�ت، 
اج�ازه ج�والن ب�ه س�ودجويان زيس�ت محيطي را نمي دهي�م. 
سرهنگ جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
گفت: سال گذشته همايشي با محوريت »حفاظت از محيط زيست« 
برگزار ش��د، فرمان��ده ناجا در هماي��ش مذكور بر اهمي��ت صيانت از 
محيط زيست و بر همكاري پليس با اين سازمان تأكيد كرد.  سرهنگ 
محبت خاني با اش��اره به اينكه مجرمان زيس��ت محيطي در سال هاي 
اخير به فضاي مجازي كوچ كرده اند، گفت: از وظايف اين مركز مي توان 
به شناسايي، رصد و پايش جرائم  محيط زيستي، معرفي متخلفان به 
مراجع قضايي و فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ محيط زيستي در فضاي 
سايبري اشاره كرد، همچنين سالم سازي فضاي مجازي نيز از اهداف اين 
مركز است.  فرمانده يگان حفاظت از محيط زيست به متخلفان هشدار 
داد: متخلفان تصور مي كنند فض��اي مجازي براي انجام تخلفات، امن 
است، اما من اعالم مي كنم از اين پس فضاي مجازي نيز امن نيست و 
برخورد قاطع با متخلفان انجام مي شود.   وي افزود: از آنجايي كه صيانت 
از محيط زيست مسئله ملي است، نيازمند همكاري همه دستگاه ها براي 
حفظ آن هستيم و در پي دغدغه و ابالغ فرمانده ناجا، مقرر شد تمامي 
پليس هاي تخصصي با يگان حفاظت از محيط زيست همكاري و اين 

يگان نيز همكاري تنگاتنگي با سازمان متولي داشته باشد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

بهمن زارعی |  ايرنا بیژن يانچشمه
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به رغ�م الب�ی گس�ترده مس�ئول دفت�ر 
رئیس جمه�ور و یاران�ش و بس�یج تمام�ی 
تش�کل ها و انجمن های تحت پوشش وزارت 
صمت اعم از اصناف و صنعتگران برای حمایت 
از حس�ین مدرس خیابان�ی، وکالی مل�ت با 
104 رأی مواف�ق، 140 رأی مخال�ف و 10 رأی 
ممتنع به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی 
وزارت صنعت، معدن و تج�ارت رأی ندادند.

پس از اینک��ه دولت در تفکی��ک وزارت صمت 
و ایجاد وزارت بازرگانی با س��کانداری حسین 
مدرس خیابانی به در بس��ته خ��ورد، واعظی و 
یاران��ش البی های گس��ترده ای ب��رای وزارت 
مدرس خیابانی در وزارت صم��ت انجام دادند، 
به طوری که وزیر مستعفی سابق رحمانی نیز به 
ساختمان سمیه برگشت تا پشت پرده سرپرست 
وزارت صمت را برای گرفتن س��کان صنعت و 
بازرگانی ی��اری کند. در میان ای��ن رایزنی ها با 
مجلس و راضی کردن تشکل ها و انجمن ها برای 
حمایت از حس��ین مدرس خیابانی، دس��ته ای 
از اصالح طلبان با پیش کش��یدن تجربه اندک 
خیابانی و آش��فتگی های فعلی این وزارتخانه، 
رضا ویسه را گزینه بهتری برای وزارت معرفی 
کردن��د و با نزدیک ش��دن ب��ه روز رأی اعتماد 
در مجل��س، تمامی بخش ه��ای وزارت صمت 
اعم از اصن��اف، قطعه س��ازان و فوالدی ها طی 
بیانیه هایی سعی می کردند، کارهای نه چندان 
موفق آقای سرپرست را برجسته و حمایتشان 
را اعالم کنند. روز گذش��ته اما در صحن علنی 
مجلس ۱۴۰نماینده مخالفت خود را با وزارت 
مدرس خیابانی اعالم کردند. آنها آش��فتگی در 
تنظیم بازار، عملک��رد ضعیف وزارت صمت در 
تمامی بخش ها و دالیل اعطای 2 میلیارد و 3۰۰ 
میلیون دالر ارز ۴2۰۰ تومانی به یک نفر را دلیل 

مخالفت شان اعالم کردند و نمایندگان مجلس 
با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی 
ممتنع به وزیر پیش��نهادی دولت برای تصدی 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت رأی ندادند. 
خیابانی در حالی معیشت مردم را دغدغه خود 
مي دانس��ت که در ماه های سرپرس��تی وی در 
وزارت صمت، نابسامانی بازار و افزایش قیمت ها 
به اوج خود رسیده و وعده هایش مبنی بر کنترل 

و کاهش قیمت خودرو محقق نشده است. 
محم��د خدابخش��ی، نماینده م��ردم الیگودرز 
به عنوان موافق خیابان��ی گفت: مدرس خیابانی 
مدی��ری مدبر، ش��جاع و توانمند اس��ت و رأی 
به وی رأی ب��ه خودکفایی و ثب��ات قیمت ها و 
رأی به دوری از حاشیه هاس��ت. سیدس��لمان 
ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در 
موافقت با وزیر پیشنهادی صمت گفت: رویکرد 
مدرس خیاباني به مرزهای اقتصادی اس��ت، نه 
مرزهای سیاس��ی. دیپلماس��ی اقتصادی باید 
فعال شود و وزیر صمت هم باید مجدانه پای کار 
بیاید. علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس نی��ز گفت: مافی��ای فوالد و 
خودرو به دنبال این هس��تند که نمایندگان را 
مدیریت کنند تا به مدرس خیابانی رأی اعتماد 

ندهند.
    بگو ارزهای 4200 تومانی کجا خرج شد؟

علی اصغر عنابس��تانی، نماینده مردم س��بزوار 
در مجلس در مخالف��ت با وزیر پیش��نهادی با 
بی��ان اینکه لوازم خانگی در س��ه ماه گذش��ته 
۴۰درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت، گفت: 
آقای مدرس خیابان��ی می گوید  م��ا ۱9 درصد 
افزایش تولید خودرو داش��ته ایم، این در حالی 
اس��ت که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده، 
بلکه 2۰ درصد هم تولید خودرو در ماه های اخیر 

کاهش داشته است. 
نماین��ده م��ردم س��بزوار در مخالفت ب��ا وزیر 
پیش��نهادی صمت ادامه داد: مدرس خیابانی با 
فشارهای رئیس دفتر رئیس جمهور و جهانگیری، 
قائم مقام وزارت بازرگانی شد و آنها در تمام این 

مدت اصرار به تفکیک وزارت صمت داشتند.
او افزود: جای تأس��ف دارد که قیمت میلگرد از 
38۰۰ تومان به ۱2 هزار توم��ان افزایش یافته 
است. قیمت لوازم خانگی در این سه ماه حداقل 

۴۰ درصد افزایش یافته اند. 
از س��وی دیگر، قیمت کاالهای اساسی به ویژه 
لبنیات و حبوبات بسیار گران شده است. باید به 

فکر مردم باشید. 
عنابس��تانی گفت: آقای مدرس خیابانی، ش��ما 
یکی از بازداش��تی های فتنه را در رأس یکی از 
شرکت های بزرگ بازرگانی گذاشته اید و بسیاری 

از مسائل و مصالح کشور را در نظر نگرفته اید.
وی اظهار داشت: رئیس جمهور سه ماه مجلس 
را معطل کرد و در دقایق آخر وزیر پیش��نهادی 
صمت را به مجلس معرفی کرد ت��ا نمایندگان 
را تحت فش��ار قرار ده��د، اما ما ام��روز به وی 
ثابت می کنیم که تحت فش��ار قرار نمی گیریم 
و رئیس جمه��ور موظف اس��ت که سرپرس��ت 
بعدی وزارت صمت را معرف��ی کند. همچنین 
رئیس جمهور بای��د بداند که مجل��س انقالبی 
در دفاع از مردم رأی می ده��د و به تهدیدات و 

تطمیع ها هیچگونه توجهی ندارد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
متذکر ش��د: عملکرد مدرس خیابان��ی در این 
۱۵ماه واقعاً اس��فناک بود و ما نس��بت به مردم 
مسئول هس��تیم. باید وزیری در وزارت صمت 
فعالیت کند که بتواند این ش��رایط س��خت را 
مدیریت کند، اما مدرس خیابانی در این دوران 

به تولید داخلی به شدت لطمه زده و صادرات هم 
کاهش بسیار زیادی یافته است. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس به  عنوان مخالف بعدی گفت که در زمان 
تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت 2میلیارد 
و 3۰۰ میلیون دالر ارز ۴2۰۰ تومانی به یک نفر 

داده شده که او باید پاسخگو باشد.
 وی با بیان اینکه نیازمند وزیری شجاع هستیم تا 
بتواند با مافیای تولید و عرضه در کشور برخورد 
کند که چنین قابلیتی در مدرس خیابانی وجود 
ندارد، تصریح کرد: او باید پاسخگوی انتصابات 
و تخصیص حجم زی��ادی ارز ۴2۰۰ تومانی به 

برخی افراد در ۱۵ ماه گذشته باشد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
عن��وان ک��رد: مدرس خیابان��ی به ج��ای آنکه 
مس��ئولیت قاچ��اق کاال را ب��ه عن��وان یکی از 
مسئوالن وزارت صمت بپذیرد، در برنامه ای که 
به مجلس ارائه داده، عدد قاچاق را نصف کرده 
و این عدد برخالف تحقیق و تفحص مجلس از 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است. حال سؤال 
ما این اس��ت که آیا قاچاق کاال با بازی با اعداد 

حل می شود؟
حاجی دلیگانی تأکید ک��رد: بهترین دلیل برای 
رأی ندادن به مدرس خیابانی، س��وابق او است 
و همه عملکرد وی را در وزارت صمت دیده ایم. 
حدود ۱۵ ماه است که وی با اختیارات وزیر در 
حال فعالیت است، اما قانون شکنی زیادی کرده 
و در این ش��رایط باید محاکمه ش��ود، نه اینکه 
به عن��وان وزیر صمت به مجلس معرفی ش��ود. 
آقاي خیابانی ب��ه امین حضور بروی��د و ببینید 
که کارگران برای خری��د جهیزیه دختران خود 
نمي توانند کاری انجام دهند، اگر می توانید پاسخ 

این گرانی ها را به آنها بدهید.

خیابانی به سمت وزارت صمت نرسید بهناز قاسمی
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معاون صنایع وزارت صمت:
 گرانفروشي لوازم خانگي را

 از مسئوالن بازرگاني جويا شويد!
امسال حدود 12 میلیون دستگاه لوازم خانگي تولید مي کنیم که 
بنا بر گفته س�تاد تنظیم بازار این میزان به نیاز بازار نزدیك است. 
مهدي صادقي نیارکي، معاون صنایع وزارت صمت در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره میزان تولید لوازم خانگي در کشور و علت بروز 
نوسان قیمت در بازار این محصوالت گفت: اگر اختاللي در قیمت وجود 
دارد یا تخلفي در س��طح عرضه صورت گرفته است، باید علت آن را از 

مسئوالن حوزه بازرگاني جویا شوید. 
او ادامه داد: روند تولید در اقالم مهم لوازم خانگي مثل انواع تلویزیون، 
لباسشویي، یخچال و فریزر افزایشي بوده و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، رشد  قابل توجهي داشته  است. امروز در بازار برند هاي خارجي 
وجود ندارند و این به معناي آن است که تولیدکنندگان کشور به تنهایي 
نیاز بازار را تأمین کردند که در این شرایط تولیدکنندگان داخلي جاي 
خالي دو برندي را که بعد از دوره جدید تحریم ه��ا بازار ایران را ترک، 

هم جبران کردند. 
نیارکي درباره مش��کالت تولیدکنندگان این حوزه بیان کرد: 
با تمام مشکالتي که در تأمین و لجستیک مواد اولیه بنگاه ها 
وج��ود دارد، مجموع سیاس��ت هاي دولت و کش��ور منجر به 
افزایش تولید شده است. در بخش توزیع هم باید اقالم تولیدي 
در س��امانه جامع تجارت ثبت ش��ود تا از تخلف در این حوزه 

جلوگیري شود. 
معاون صنایع وزارت صم��ت با تأکید بر اقدام��ات مهمي که در حوزه 
تولید لوازم خانگي انجام ش��ده و روند رو به رشد و چشمگیر این اقالم 
تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت هایي که در واردات 

داشته ایم، بازار لوازم خانگي تحت تأثیر قرار گرفت. 
وي افزود: در مجموع ظرفیت تولید لوازم خانگي در کش��ور ما حدود 
۱9 میلیون دستگاه اس��ت. برنامه امس��ال تولید ما حدود ۱2 میلیون 
دستگاه است که بنا بر گفته همکاران ما در ستاد تنظیم بازار این رقم 
به نیاز بازار نزدیک است، با توجه به ظرفیت خوبي که در کشور وجود 
دارد و رشد تولیدي که امسال داشته ایم، مي توانیم امسال پاسخگوي 

نیاز بازار باشیم. 
........................................................................................................................ 

 طرح سهمیه بندي بنزين سرانه خانوار
 اعالم وصول شد

عض�و هیئ�ت رئیس�ه مجل�س، ط�رح س�همیه بندي بنزی�ن 
س�رانه خان�وار را ب�ه ص�ورت ع�ادي اع�الم وص�ول ک�رد. 
به گزارش فارس، سیدمحس��ن دهنوي عضو هیئت رئیس��ه مجلس 
شوراي اسالمي طرح سهمیه بندي بنزین سهمیه خانوار را اعالم وصول 
کرد. طرح سهمیه بندي بنزین سرانه خانوار، باقي مانده از مجلس قبل 
به منظور اصالح روند جاري در سهمیه بندي بنزین توسط تعدادي از 

نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسي شده است. 
در این طرح قرار است تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازاي هر 
کدملي صورت گیرد تا کس��اني که خودرو شخصي ندارند هم از یارانه 

سوخت بهره مند شوند. 
براس��اس این طرح، اگر صاحب خودرویي تمام س��همیه خانوار خود 
را استفاده نکند، س��همیه باقي مانده از طریق سامانه هاي بانکي، قابل 
واگذاري به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به ش��رکت پاالیش و 
پخش باز مي گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت 
بانکي صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کاالي ایراني خرید کند 

که این خود کمک به جهش تولید داخلي خواهد بود.
........................................................................................................................ 

 ان بی سی نیوز: ايران چراغ خاموش 
تحريم  نفتی را  دور مي زند 

می کن�د،  رص�د  را  نفتکش ه�ا  حرک�ت  ک�ه  مؤسس�ه ای 
دریافت�ه اس�ت که ای�ران باره�ا و باره�ا ب�ه وس�یله تانکرهای 
خارج�ی اق�دام ب�ه ص�ادرات میلیون ه�ا بش�که نف�ت و ب�ا 
می ده�د. ق�درت  مان�ور  امری�کا  تحریم ه�ای  زدن  دور 

وبگاه ش��بکه امریکایی ان بی س��ی  نیوز در گزارشی نوش��ت: با وجود 
تحریم های ش��دید ایاالت متحده، ایران همچنان به صادرات بیش از 
6۰۰ هزار بشکه در روز می پردازد، این یعنی بیش از دو برابر میزانی که 
در گزارش اخیر کنگره تخمین زده است. ان بی سی)NBC( ، براساس 
داده ه��ای TankerTrackers.com )موسس��ه ای ک��ه حرکت 
نفتکش ها را رصد می کند( شرکتی که صادرات نفت را پیگیری می کند، 

پرونده تانکر هندی گیسل را مطرح کرده است. 
این تانکر در ماه آوریل پاکستان را ترک کرد و به نظر می رسید که یک 
سفر استاندارد به سمت خلیج فارس را آغاز می کند. داده های ردیابی 
نشان داد کشتی در حال چرخش U شکل در نزدیکی تنگه هرمز بوده 

و در خلیج عمان متوقف شده است.
   مانورهای ایران برای دور زدن تحریم های نفتی امریکا

با این ح��ال، تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهد که کش��تی در مکان 
مشخصی نبوده است. TankerTrackers از تصاویر ماهواره ای برای 
پیدا کردن گیسل در سواحل جزیره الوان در فاصله بیش از ۱۰۰ مایل 
با محل مشخص شده استفاده کرد. در حاشیه سواحل جزیره الوان، 
گیسل با یک تانکر نفتی ایران مالقات کرد که تخمین زده می شود یک 
میلیون بشکه نفت خام به گیسل منتقل شود. گیسل در ادامه تحویل 

نفت به چین را ادامه داد.
TankerTrackers دریافته که مانورهای مش��ابهی بارها توس��ط 

ایران برای انتقال و صادرات میلیون ها بشکه نفت و دور زدن تحریم های 
امریکا مورد استفاده قرار گرفته است.

   صادرات نفت ایران کاهش یافته است؟
در گزارش ماه ژوئن گمرک چین اعالم شده است که هیچ نفتی 
از ایران در این ماه وارد گمرک این کش��ور نش��ده اس��ت، اما در 
همان زمان از اندونزی نفت زیادی وارد چین شده که یک منبع 
به ان بي سي نیوز گفته اس��ت، نفت ایران به عنوان نفت اندونزی 

تحویل داده می شود.
به گزارش ان بي سي، در گزارش اخیر کنگره، تخمین زده می شود که 
صادرات نفت ایران از سال 2۰۱8 تاکنون 9۰ درصد کاهش یافته و از 

2/۵ میلیون بشکه در روز به 227 هزار بشکه در روز رسیده است.
اما بر اس��اس یافته های TankerTrackers کاهش صادرات نفتی 

ایران حدود 76 درصد ارزیابی شده است.
با اینکه تولید نفت خام جمهوری اسالمی ایران به حدود 2 میلیون بشکه 
در روز رسیده )تقریباً نصف شده است(، اما ایران اظهار داشته که قصد 

دارد با وجود تحریم ها، توسعه صنعت نفت خود را ادامه دهد.

اگرچه روز گذش�ته بازار بورس به دنبال تأیید 
عرضه س�هام ش�رکت هاي پتروشیمي تحت 
قال�ب صن�دوق دارادوم رون�د رو به رش�دي 
داش�ت، اما در نهایت نماگر اصلي ای�ن بازار با 
کاهش 24هزار واح�دي در کانال یك میلیون 
و 900هزار واحد ب�ه کار خود پای�ان داد. ابهام 
در ابعاد طرح بزرگ تأمین مالي دولت با اوراق 
مالي مبتني بر نفت، فشار عرضه سهام عدالت 
و خروج برخي از س�هامداران تازه وارد از بازار 
از جمل�ه عوامل افت ب�ازار به ش�مار مي رود.

بازار س��رمایه که تا یک هفته پی��ش رکوردهاي 
بي سابقه اي را از خود به جا مي گذاشت و نقدینگي 
قابل مالحظه اي را نیز جلب کرده بود، همزمان با 
مطرح شدن طرح گشایش اقتصادي و همچنین 
تغییر برنام��ه دولت جهت عرضه بلوکي س��هام 
شرکت هاي پتروش��یمی و س��هام عدالت دچار 
سکته ش��د و در این هفته اصالحات سنگیني را 
تجربه کرد. هرچند با انتش��ار خبر عرضه مجدد 
سهام ش��رکت هاي پتروش��یمي دولتي در قالب 
صندوق اي تي اف موافقت ش��د و بازار در ابتداي 
ساعات معامالتي روز گذش��ته روند رو به رشدي 
داشت، اما در انتها به دلیل تشدید عرضه ها، به ویژه 
سهام عدالت با س��قوط 2۴ هزار واحدي شاخص 
کل به کار خود پایان داد و این نماگر نیز در کانال 
یک میلیون و 9۰۰ هزار واحد قرار گرفت. در عین 
حال حجم معامالت حدود ۱7هزار میلیارد تومان 

بود که عدد قابل مالحظه اي است.
همانطور ک��ه مي دانیم بودجه و کس��ري بودجه 
یکي از عوامل مؤثري است که بر بازار سرمایه اثر 
مي گذارد. از این رو طرح گشایش اقتصادي دولت 

که به نظر مي رسد مبتني بر انتش��ار اوراق مالي 
با تکیه بر نفت اس��ت تا تکلیفش مشخص نشود، 
ممکن است بازار س��رمایه بي رونق باشد، به ویژه 
آنکه صحبت از تأمین مالي با رقم قابل مالحظه اي 
شده اس��ت. رش��د نماگرهاي بخش پولي نشان 
مي دهد که فش��ار به ماش��ین چاپ پول در یک 
سال اخیر به ش��دت افزایش یافته، به طوري که 
طي دوسال گذشته با رشد حجم نقدینگي و پول 
بسیاري از بازار ها با رشد نرخ ها مواجه شدند. حال 
باید دید سیاس��ت دولت در تأمین مالي کسري 

بودجه اش به چه شکل خواهد بود.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی در 
یادداشتي اینستاگرامی نوشت: مدیریت بازار ارز و 
پول و نهایتاً کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز، 
وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه 
دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیت 
اس��ت و »تأمین مالی س��الم« این کسری، بدون 
استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت. تأمین 
مالی س��الم کس��ری بودجه دولت، چهار راه حل 
بیش��تر ندارد: ۱- کاهش هزینه ه��ا، 2- افزایش 
درآمدهای مالیاتی، 3- فروش سهام و اموال دولت 
و ۴- انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کاالهایی 

نظیر نفت در شرایط تحریم.
ظرفیت افزایش درآمد مالیات��ی و کاهش هزینه 
برای دولت و مجلس در س��ال جاری با عنایت به 
کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با تمام 
موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون 

۵2 هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عمالً فروش 
قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، 

دو ویژگی دارد: ۱- انتظ��ارات تورمی را مدیریت 
می کند و 2- نس��بت به اوراق قرضه کم هزینه تر 
و قابل مدیریت تر اس��ت. همچنین همزمان سود 
بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح 
است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان 
نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروری 

به نظر مي رسد.
انتش��ار هرگونه اوراق، روش تجربه شده در همه 
دنیا برای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش 
نوسانات اقتصاد کالن اس��ت و بحث هایی مانند 
آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده چندان 
با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره 
با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر 
صورت اگر با منابع چهارگانه باال، کسری بودجه 
تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر 
غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در 
سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده را به 

دنبال خواهد داشت.
   بازار به دلیل رشدهاي اخیر میل به اصالح 

دارد 
کارش��ناس بازار س��رمایه، افزای��ش حمایت از 
سمت عرضه در بورس مانند عرضه سهام شناور 
ش��رکت های دولتی و آغاز فروش س��هام عدالت 
را از علل اصلی افت ش��اخص در معامالت بورس 
دانست. در شروع معامالت نیز واکنش مثبت بازار 
به صحبت های وزیر اقتصاد موجب رشد 3۵ هزار 
واحدی ش��اخص و صعود دوباره به سوپرکانال 2 
میلیون واحد ش��د، اما همزمان شدن اختالل در 
هس��ته معامالت و همچنین آزاد شدن معامالت 
سهام عدالت که فشار عرضه را افزایش داد، باعث 

شد بازار روند نزولی پیدا کند و با افتی سنگین بار 
دیگر به سوپرکانال یک میلیون واحد بازگردد.

در همین رابطه نوید خاندوزی، کارش��ناس بازار 
س��رمایه در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت 
افت شاخص کل در معامالت امروز بازار سرمایه 
که برخالف رون��د آغازین معامالت ب��ود، گفت: 
سرعت رشد بازار در چند هفته اخیر کمي باال بود، 
به خصوص در گروه پتروش��یمی ها. ضمن اینکه 
عالوه بر باال بودن سرعت رشد بازار، اما در روزهای 
اخیر دولت دست به کارهایی زد که فشار فروش و 

عرضه در بازار افزایش یابد.
وی ادامه داد: به نظر من آنچ��ه درباره علت افت 
معامالت ام��روز مانند عدم رأی اعتم��اد به وزیر 
پیش��نهادی صمت یا اختالل در هسته معامالت 
گفته می شود، بهانه ای برای افت شاخص است، اما 

در اصل بازار مایل به اصالح قیمت هاست.
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با ریزش بازار 
موافق نیستم. به نظر من افت شاخص در روزهای 
اخیر بیشتر برای اصالح قیمت ها انجام می شود. 
البته دولت نیز در این کاهش قیمت ها نقش داشت 
و با افزایش عرضه شرکت های پاالیشی و همچنین 
اعالم اینکه قرار است ارزش سهام شناور شرکت ها 

افزایش یابد به این اصالح کمک کرد.
خاندوزی ادام��ه داد: اقداماتی ک��ه دولت انجام 
داد سبب افزایش عرضه ش��د، اما از سمت تقاضا 
حمایتی نشد و تقاضا به سمت ضعف پیش رفت. 
همچنین هرچه در بازار بیشتر پیش رفتیم، قیمت 
سهام افزایش یافت، اما قدرت خرید فعاالن بازار 
کاهش داشت. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید 
بر اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار یکی 
از عوامل اصلی کاهش رشد شاخص بوده و نباید 
حاش��یه ها و ش��ایعاتی مانند عدم رأی اعتماد یا 
مسائلی مانند آن را عامل افت ش��اخص بدانیم، 
تصریح کرد: بازار به این اصالح نیاز داش��ت، ولی 
مجدداً شاهد خواهیم بود بازار در مسیر صعود قرار 
خواهد گرفت؛ چراکه مؤلفه هایی که سبب رشد 
بازار بوده است همچنان به قوت خود باقی هستند. 
وی افزود: دولت و مجلس همچنان به حمایت از 
بازار سرمایه متعهد اس��ت. ضمن اینکه بازارهای 
موازی فعالً جذابیتی برای جذب نقدینگی از بورس 
به سمت خود را ندارند. خاندوزی به عدم کاهش 
قیمت دالر اشاره و اظهار کرد: این موضوع سبب 
شده فروش شرکت های بورسی با مشکل مواجه 
شود و در صورت بهبود وضعیت مالی شرکت ها، 
مجدداً شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و بازار 

مجدداً در مسیر خود به حرکت در خواهد آمد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: آزادسازی 
سهام عدالت از اصلی ترین دالیل ریزش شاخص 
در معامالت ام��روز بود و بخش��ی از صف فروش 
س��نگین امروز را سهام عدالت تش��کیل می داد. 
اثرگذاری منفی سهام عدالت بر شاخص از دیگر 
مسائل حاش��یه ای امروز مانند هسته معامالت یا 
توقف عرضه دارادوم مؤثرتر بوده است. همه این 
اقدامات به معنای تشدید س��مت عرضه است و 
نباید با اقداماتی از این دس��ت، تعادل موجود در 

عرضه و تقاضا را برهم زد.

 ابهام در نحوه عملكرد سامانه امالك 
در شناسايی خانه هاي خالي

در ش�رایطي ک�ه وزارت راه و شهرس�ازي از شناس�ایي ه�زار 
واح�د مس�کوني خال�ي متعل�ق به ی�ك بان�ك خب�ر مي دهد، 
بانك مرکزي ای�ن ام�ر را نادرس�ت می خوان�د و فرافکني تلقي 
مي کن�د، این در حالي  اس�ت ک�ه فرآین�د شناس�ایي واحدهاي 
مس�کوني خالي توسط س�امانه امالك همچنان محل ابهام است. 
به گزارش فارس، بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود 
عرضه جدي مواجه ش��ده و تولید مس��کن در این سال ها به کمتر 
از 3۰۰هزار واحد مسکوني در طول سال رس��یده است. از طرفي 
مس��ئله احتکار واحدهاي مس��کوني و جلوگیري از عرضه آن به 
بازار مسکن پدیده دیگري اس��ت که در کنار کاهش تولید خانه، 
مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد 
مسکوني را تشدید مي کند. در اکثر نظام هاي اقتصادي دنیا به سبب 
اهمیت تأمین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار 
واحدهاي مسکوني به وسیله ابزارهاي متفاوت حکمراني، به طور 

جدي برخورد مي شود. 
یکي از ابزارهاي مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، 
استفاده از مالیات هاي تنظیمي در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر 
خانه هاي خالي در کشور ما روایتگر فراز و نشیب هاي بسیاري است. در 
حقیقت اخذ این مالیات در سال93 به تصویب مجلس شوراي اسالمي 
رسید و مرداد سال9۴ براي اجرا به دولت ابالغ شد. بر اساس طرح ابالغ 
شده مجلس شوراي اسالمي، وزارت راه و شهرسازي موظف شد، ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ ابالغ طرح نسبت به راه اندازي سامانه ملي امالک 

و اسکان اقدام و مقدمات اخذ این مالیات را فراهم کند. 
وظیفه سامانه ملي امالک و اسکان، شناسایي واحدهاي مسکوني خالي 
و همچنین مش��خص کردن مالکان این واحدهاي مسکوني است. به 
گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 6۱ماه 
از مهلت شش ماهه دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتي 
قرار گرفته و در حال شناسایي واحدهاي مسکوني خالي است. این در 
حالي است که وزارت راه و شهرسازي هیچ گاه نسبت به رونمایي رسمي 
از سامانه ملي اس��کان و امالک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه 

همچنان محل ابهام است. 
  سامانه امالك هزار واحد مسکوني خالي متعلق به یك بانك 

را شناسایي کرد
پس از گفته مسئوالن وزارت راه و شهرس��ازي در ارتباط با آغاز به کار 
سامانه ملي امالک و اسکان، محمد اس��المي وزیر راه و شهرسازي در 
ارتباط با تشریح اطالعات به دس��ت آمده از فعالیت این سامانه اظهار 
داشت: »طي غربالگري انجام شده توسط س��امانه امالک و اسکان در 
مرحله اول یک ش��خص حقیقي با مالکیت بیش از 9۰واحد مسکوني 

شناسایي شد.«
وزیر راه و شهرس��ازي، ضمن اش��اره به این نکته که سامانه ملي 
اسکان و امالک براي شناسایي واحدهاي خالي است و با شناسایي 
این تعداد مسکن خالي مي توان به این نتیجه رسید که این سامانه 
اثربخشي مثبتي داشته است، گفت: »در مرحله هاي بعدي فعالیت 
س��امانه امالک، برخي از مالکان حقوقي نیز مش��خص شدند. در 
همین راستا حدود هزارواحد مسکوني خالي متعلق به یک بانک 

شناسایي شده است.«
اظهارات وزیر راه و شهرس��ازي در ارتباط با نق��ش بانک ها در زمینه 
احتکار مسکن، مؤید این امر اس��ت که بازار مسکن در سال های اخیر 
محل جوالن بسیاري از س��رمایه داران بوده و تأمین اساسي ترین نیاز 
مردم یعني تأمین مس��کن را با اخالل جدي مواجه کرده است. پس از 
شناسایي هزار واحد مسکوني متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر 
همتي، رئیس بانک مرکزي در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازي 
درباره خانه هاي خالي متعل��ق به نظام بانکي، عنوان ک��رد: » این امر 
فرافکني و نادرست است. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و اذعان 
مدیران عامل بانک ها، این تعداد کمت��ر از ۱۰هزار ملک متعلق به 3۰ 
بانک است و شامل خانه هاي خالي نیست بلکه تملیکي و عمدتاً براي 

فروش است.«
رئیس بانک مرکزي تصریح کرد: »بس��یاري از این م��وارد خانه هاي 
مسکوني نیست و کاربري هاي دیگري دارد و بسیاري از آنها مربوط به 

سالیان گذشته است.«
همتي ضمن اشاره به موضوع وجود 2میلیون واحد مسکوني خالي در 
کشور و مسئله احتکار مسکن گفت: »این درست نیست که در موضوع 
بیش از 2میلیون خانه خالي در کل کش��ور، با ط��رح چند هزار واحد 
که بخشي از آن نیز امالک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام 

بانک هاست، بانک ها را متهم کنند.«
   نحوه عملکرد سامانه امالك محل سؤال است

کنار هم قرار گرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازي و رئیس بانک 
مرکزي منجر به بروز ابهاماتي در این حوزه مي ش��ود. در همین 
ارتباط و براي روشن شدن ابهام موجود سراغ محمد حمیدزاده، 
کارش��ناس ح��وزه مالیات هاي تنظیم��ي رفته ای��م. حمیدزاده 
ضمن اش��اره به تناقضات موجود در اظهارات مس��ئوالن عنوان 
کرد: »مسئله اول، واحدهاي مس��کوني متعلق به بانک است. در 
حقیقت باید مشخص ش��ود بانک هاي دولتي و خصوصي کشور 
مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه گذاري در حوزه مسکن اقدام 
مي کنند. از طرفي زماني  که حق خرید مسکن براي بانک وجود 
داشته باشد، اتهام اخالل در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل 

بررسي است.«
حمی��دزاده در ارتباط با نحوه عملکرد س��امانه ملي امالک و اس��کان 
گفت: »مطابق اظهارات وزیر راه، هزار واحد مسکوني خالي متعلق به 
یک بانک توسط این سامانه شناس��ایي شده است، در حالي که رئیس 
بانک مرکزي مي گوید بسیاري از این موارد اصاًل مسکوني نبوده یا خالي 
نیست. در واقع بررسي اختالفات مطرح ش��ده در اظهارات مسئوالن 
مي تواند صحت عملکرد س��امانه امالک راه اندازي شده توسط وزارت 

راه را زیر سؤال ببرد.«
این کارشناس مسکن با اشاره به رونمایي نکردن وزارت راه و شهرسازي 
از سامانه ملي امالک و اس��کان گفت: »عالوه بر اختالفات مطرح شده 
در ارتباط با شناس��ایي واحدهاي مس��کوني خال��ي، رونمایي نکردن 
رسمي از این س��امانه توسط وزارت راه و شهرس��ازي بر ابهام عملکرد 

آن مي افزاید.«
بررسي اظهارات مسئوالن، مش��خص کننده این امر است که داستان 
شناسایي واحدهاي مسکوني خالي در کش��ور ما همچنان ادامه دارد. 
در حقیقت فرآیند شناسایي واحدهاي مسکوني خالي توسط سامانه 
امالک، همچنان محل سؤال به حساب مي آید، این در حالي است که 
مجلس شوراي اسالمي، هفته گذش��ته در قالب یک طرح دوفوریتي 
نسبت به اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات هاي مستقیم)مالیات بر 

خانه هاي خالي( اقدام کرد و آن را به تصویب رساند.

  گزارش   یک

محمد مهدی صافی  |   جوان
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سيد مقاومت بازي دشمنان را برهم زد؟

روزنام��ه وطن ام��روز نوش��ت: حضور 
طرفداران گروه14 مارس در خيابان هاي 
بيروت و تصرف اماك��ن دولتي با هدف 
ايجاد آشوب مستمر و دائمي در لبنان، منجر به بروز بحران در اين كشور 
شده است. مربع »واش��نگتن- تل آويو- پاريس- رياض« بار ديگر هدايت 
اغتشاشات داخلي در لبنان را در دست گرفته و سوداي وقيحانه و هميشگي 
»خلع س��اح مقاومت« و تبدي��ل كردن لبن��ان به حياط خل��وت رژيم 
صهيونيس��تي را در سر دارند. اين بار نيز »س��مير جعجع« و »سعدالدين 
حريري« كه به ترتيب دو مهره اصلي موس��اد و سازمان اطاعات خارجي 
فرانسه )DGSE( محسوب مي شوند، هدايت داخلي و ميداني اغتشاشات 
را در دس��ت گرفته اند و در البه الي بندر متاشي ش��ده بي��روت به دنبال 
»تصاحب كامل قدرت« هستند.  اما در آن سوي ميدان و فارغ از هياهو و 
بلوايي كه در سرزمين سروها رخ داده است، »سيدمقاومت« با همان اعتماد 
به نفس هميشگي، ايمان و صابتي كه از اجداد طاهرين خود به ارث برده، 

مشغول »رصد هوشمندانه« اوضاع داخلي كشورش است. 
صورت  مسئله پيچيده اما زيباست! دبيركل حزب اهلل لبنان در مواجهه با هر 
گونه بحراني در اين كشور، نخست »بازي رقيب« را از »خفا« به »آشكار« 
مي آورد و دشمن را در يك وضعيت »غيرقابل پيش بيني« قرار مي دهد. 
در جريان جنگ 33روزه در سال 2006 ميادي نيز حزب اهلل بازي رژيم 
اشغالگر قدس و متحدان آن را كه قرار بود مدتي ديگر آغاز شود، با »اقدامي 
پيشدستانه« عيان كرد. در چنين شرايطي رقيب از يك سو ناچار است بازي 
خود را آغاز كند و از سوي ديگر، آمادگي الزم را براي هدايت اين بازي ندارد. 
دبيركل مقاومت اسامي لبنان پس از »آشكارسازي بازي رقيب«، اجزاي 
اين بازي را به صورت مصداقي براي افكار عمومي لبنان و جهان تش��ريح 
مي كند و س��پس در مواجهه با هر جزء اين بازي، طرح و اقدامي در پيش 
مي گيرد. اين همان رمز پيروزي و موفقيت حزب اهلل در مواجهه با دشمنان 
ملت لبنان اس��ت. »امنيت لبنان« متغيري وابسته به »ساح مقاومت« 
است؛ ساحي كه تضمين كننده آرامش، امنيت و عزت لبنان در منطقه و 
جهان بوده و خواهد بود. در چنين شرايطي بهتر است مكرون و ترامپ به 
جاي رايزني هاي پشت پرده درباره اوضاع لبنان، خود را براي اعام رسمي 

شكست دوباره سياست هاي شان در منطقه آماده كنند. 
........................................................................................................................

 بگوييد دولت چه كار كند؟
محمدرضا خباز از استاندارهاي سابق دولت 
تدبير و اميد در روزنامه آرمان ملي نوش��ت: 
وقتي گش��ايش اتفاق افتاد، نفتي كه امروز 
مردم خريده اند، س��ال آينده مي فروشند و 
س��ود حاصل از آن متعلق به خريداران اس��ت ك��ه از اين جهت جاي 
خوشحالي است ولي اگر به هر دليلي با قيمتي كمتر از قيمت االن به 
فروش رسيد، گويا اين پول به صورت سپرده بانكي در اختيار دولت است 
و دولت س��ودش را به خريداران با اصل پول برمي گردان��د. با اين كار 
نخست، مقداري از نقدينگي دست بخش خصوصي جمع مي شود و نه  
تنها به سوي ارز و طا نمي رود كه ديگر براي دولت دردسرساز نيست. 
دوم، كسري هزينه هاي دولت تأمين مي شود و سوم، پروژه هاي نفتي و 
پااليشگاه و كارهاي ناتمام وزارت نفت كه به دليل نداشتن منابع مالي 
تعطيل شده، راه اندازي مي شود. به نظر مي رسد پيشنهاد خوبي است و 

نبايد دولت را به عدم تصميم دعوت كرد كه خطرناك است. 
سؤال اين اس��ت كه اگر دولت را از انجام اين كار منع كنيم، براي كسري 
بودجه كه 85درصد آن هزينه هاي جاري است، چه كار كند؟ آيا چاره اي 
جز اين هست؟ اميدواريم تصميم سازان و تصميم گيرندگان با همفكري، 
تدبير و برنامه ريزي موانع سر راه را مرتفع كنند و چنانچه آثار سوئي دارد به 
حداقل برسانند. هركس هرآنچه به ذهنش مي رسد به عنوان يك  انديشه 
و فكر ارائه كند تا دولت بهترين را انتخاب و در شرايط سخت بتواند مفري 

براي بهتر شدن شرايط زندگي مردم طراحي، اجرايي و عملياتي كند. 
........................................................................................................................

آخرين روزنه اميد
عليرض��ا صدق��ي در روزنامه ابتكار نوش��ت: جريان 
اصاح طلبي اين روزها بيش از ه��ر زمان ديگري به 
»بحران گفتماني« رسيده است؛ جرياني كه توان دفاع 
از عملكرد و برنامه هايش را از دست داده و روزبه روز 
پايگاه اجتماعي خود را از دس��ت مي دهد. ناگفته نماند كه اين پايگاه 
اجتماعي هرگز به سوي جريان اصولگرا متمايل نمي شود، چراكه بخش 
اعظمي از هواداران اصاح طلبي در كش��ور با عب��ور از اصولگرايان به 
اصاح طلبان رس��يده اند. اين موضوع حكاي��ت از آن دارد كه تضعيف 
اصاح طلبي، تضعيف كليت نظام را در پي خواهد داشت. هر چند ممكن 
است تندروها به اين مس��ئله باور نداشته باش��ند، اما اين مسئله يك 
واقعيت عيني و غيرقابل انكار اس��ت. بررسي شرايط و موقعيت خطير 
اصاح طلبان نشان مي دهد كه يكي از بزرگ ترين مشكات آن ها، عدم 

استفاده و بهره مندي از موقعيت هاي به  دست  آمده است. 
اصاح طلبان حاضر در عرصه قدرت يا نخواستند يا نتوانستند پاسخگوي 
مطالبات و خواسته هاي گروه هاي اجتماعي متمايل به خودشان باشند. آنها 
تعريفي دقيق از چرايي نزديكي به قدرت و مأموريت هاي اباغي از س��وي 
جامعه رأي دهندگان به دس��ت ندادند. مجموعه اين مسائل و سكوت هاي 
بي معناي معنادار بزرگان اصاح طلبي در كشور موجب شده است تا اميد 
بسياري از راي دهندگان به ورطه نااميدي كشيده شود. اين همه ثابت مي كند 
تا شايد اصاح طلبان ناچار باشند تا در ميداني ديگر و با قدري فاصله گذاري 
مشخص از نهاد قدرت، به امر سياست ورزي بپردازند. در حقيقت بازگشت به 
نهاد جامعه و تقويت جامعه مدني با بهره گيري از راهبردهايي جز آنچه قدرت 

عطا مي كند، بايد محور فعاليت هاي اصاح طلبي قرار گيرد. 
........................................................................................................................

سهراب ها را دريابيم
صبح نو در سرمقاله روز گذش��ته خود نوشت: وزير 
بهداشت اعام كرده  در كنار خواهش هاي مستمر 
براي اجراي درست پروتكل هاي بهداشتي، رويكرد 
جديد فشار و جريمه هم در دستور كار قرار خواهد گرفت، يعني از اين به بعد 
هركس پروتكل ها و شيوه نامه هاي بهداشتي را رعايت نكند، با او برخورد 
سنگين خواهد شد. فارغ از عملكرد قابل قبول كادر درمان و پرسنل تحت 
مسئوليت وزارت بهداشت كه اين روزها در خط مقدم مبارزه و مهار كرونا 
قرار گرفته اند اما اين نقد جدي به س��تاد ملي كرونا ك��ه البته تحت نظر 
رياست  جمهوري فعاليت مي كند، وارد است كه چرا براي مهار كوويد19 
صرفاً به خواهش   هاي مستمر بسنده كرده اند. ترافيك سنگيني كه در اواخر 
هفته گذشته در برخي از محورهاي مواصاتي شمال كشور به وجود آمد، 
نش��ان داد كه بعضي از افراد جامع��ه حاضر به تن دادن ب��ه مصلحت  ها و 
هنجارهاي اجتماعي در چنين بحران هايي نيستند و صرفا منافع كوتاه مدت 
شخصي خود را بر هر امري ترجيح مي دهند. سؤال اين است، اكثريت قريب 
به اتف��اق مردمي ك��ه گوش ب��ه توصيه هاي مس��ئوالن ك��رده و مجري 
شيوه نامه هاي بهداشتي ش��ده اند، چرا بايد به پاي عده قليلي بسوزند كه 
شرايط فعلي را جدي نمي گيرند؟ آيا بهتر نبود دولت و ساختارهاي اداره 
كشور از همان ابتداي تابستان كه نمودار شيوع بيماري مجدداً صعودي شده 
بود، نظام تنبي��ه را هم در س��ازوكارهاي اجرايي مديري��ت كرونا دخيل 
مي  كردند تا حداقل به جبر ابزارهاي حاكميتي هم كه شده، از سامت تعداد 
بيشتري از ايرانيان حفاظت مي  شد؟! تأخير بيش از 1/5ماهه موجب شد 
حاال در اواخر تابستان و در حالي كه يك ماه به بازگشايي و فعاليت مجدد 
مراكز آموزشي و مدارس و دانشگاه ها مانده، ستاد ملي كرونا تن به تصميمي 
بدهد كه بايد يك ماه قبل اجرايي مي شد، اميد كه اين تصميم نوشدارويي 

باشد كه كفاف عمر سهراب را بدهد.

88498443سرويس  سياسي

نشست فصلي وحدت و اخوت فرماندهان ارتش و سپاه برگزار شد

اخوت سپاه و ارتش برای دفاع از انقالب و ميهن

س�تاد فرماندهي كل سپاه پاس�داران انقالب 
اس�المي ديروز ميزبان نشست فصلي وحدت 
و اخ�وت فرمانده�ان ارت�ش و س�پاه ب�ود. 
از همان آغازين روزهاي تش��كيل س��پاه، برخي 
تاش كردند سپاه و ارتش را كه در واقع دو بازوي 
نظامي ايران ب��راي حفظ امنيت و دف��اع از كيان 
كشور بود، دو رقيب جلوه دهند. اين تاش براي 
دوقطبي سازي از ارتش و سپاه گرچه بعضاً شايد 
توانست جنجال هايي رسانه اي ايجاد كند، اما در 
عمل تفاوتي در آنچه ارتش و س��پاه بايد در كنار 
هم انجام دهند، ايجاد نك��رد و اين دو در كنار هم 
توانستند فضاي وحدت و همدلي را به خوبي پيش 
ببرند. نقل است از ش��هيد علي صياد شيرازي كه 
وقتي فرمانده نيروي زميني و فرمانده جنگ ارتش 
شده بود، در نخستين اقدام، قرارگاه مشترك ارتش 
و س��پاه را داير و بعد هم تأكيد ك��رده بود: »ديگر 
نگوييد »ارتشي و س��پاهي، دو لشكر الهي« بلكه 

بگوييد »ارتشي و سپاهي، يك لشكر الهي.«
سال گذش��ته، امير احمدرضا پوردستان رئيس 
مركز مطالعات راهبردي ارتش در گفت وگويي در 
پاسخ به اين سؤال كه »امروز مي بينيم كه گفتمان 
و ادبي��ات فرماندهان ارتش، بس��يار به ادبيات و 
گفتمان فرماندهان سپاه پاسداران نزديك شده 
است، دليل نزديكي اين ادبيات چيست؟ آيا اين 
نزديكي در حوزه رزم يعني شيوه هاي جنگيدن 
هم اتفاق افتاده است يا خير؟« توضيح داد: »اين 
گفتمان از ابتدا وجود داشت، اما چرا امروز اينقدر 
بروز و ظهور پيدا كرده است، اين به خاطر فضاي 
رس��انه اي است كه دشمنان س��عي در ايجاد آن 
دارند. امروز رس��انه هاي معاند و خارجي تاش 
مي كنند ميان ارتش و س��پاه جدايي بيندازند و 
اين طور القا كنند كه سپاه پاسداران، حافظ نظام 

جمهوري اسامي ايران اس��ت و ارتش به خاطر 
ساختار، بافت و روابطي كه دارد، مقداري از اين 
گفتمان فاصله گرفته يا اينكه خداي نكرده، ارتش 
به مثابه آلترناتيو و در مقابل سپاه است. در پاسخ 
به چنين جوسازي هاي رسانه اي است كه چنين 
ادبياتي از سوي سران و فرماندهان ارتش تكرار و 
رساتر شده است. براي اينكه اين شبهه، نگراني اي 
را در ملت عزيزمان ايج��اد نكند، مي گوييم اصًا 
چنين جدايي و تفاوتي متصور نيس��ت، ارتش و 
سپاه از ابتداي انقاب با هم بوده اند و اكنون هم 
باهم هس��تند. در عمليات هاي دفاع مقدس هم 
همين طور بود. ارتش و سپاه به صورت مشترك 
دركنار ه��م مي جنگيدند، يعن��ي در يگان هاي 
ارتش برادران سپاه و در يگان هاي سپاه برادران 
ارتش حضور داشتند و اساساً تا پايان جنگ هيچ 
عمليات غيرمشتركي اجرا نشد، مثًا در عمليات 
والفجر8 كه توس��ط برادران س��پاه فاو فتح شد، 
هزار لوله توپ ارتش از سپاه پشتيباني مي كرد، 
نيروي هوايي، نيروي مهندسي ارتش و يگان هاي 
قايق نيروي دريايي هم حضور داش��تند. همين 
حاال هم براي هر مرزي طرح دفاعي مش��خصي 
تعريف ش��ده است، مثًا مش��خص است كه اگر 
دشمن بخواهد از ش��مال غرب كشور وارد شود، 
هر يك از نيروهاي مسلح چطور بايد دفاع كنند يا 
سازمان مشترك ارتش و سپاه چيست. اين طور 
نيست كه ارتش يا سپاه به تنهايي بخواهند عمل 
كنند، بلكه در هم ادغام هستند. ناظم اين كار هم 
ستاد كل نيروهاي مسلح است. در شرايط فعلي 
به خاطر پوش��ش فضاي رسانه اي و جلوگيري از 
شبهه افكني دش��منان، ما نداي وحدت ارتش و 
سپاه را رساتر كرديم، وگرنه چيزي كه عيان است 

چه حاجت به بيان است.«

    برگزاري نشست فصلي وحدت و اخوت
نشس��ت فصلي وحدت و اخوت فرماندهان ارتش و 
سپاه با حضور امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي 
فرمانده كل ارتش جمهوري اس��امي ايران، سردار 
سرلشكر پاسدار حسين س��امي فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقاب اسامي، حجت االسام والمسلمين 
عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در س��پاه و 
حجت االس��ام والمس��لمين عباس محمدحسني 
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش و اعضاي هيئت 
رئيسه ارتش و سپاه و فرماندهان نيروهاي دو سازمان، 

در محل ستاد فرماندهي كل سپاه برگزار شد. 
  سنگرنش�يناني واح�د ب�ا آرمان ه�اي 

مشترك
در اين نشست كه بر تداوم همكاري هاي گذشته و 
روزآمد سازي راهكارهاي هم افزايي و هم راستايي 
بيشتر براي ارتقاي توان دفاعي و مقابله با تهديدات 
متصور از جبهه دشمنان تأكيد و تبادل نظر شد، 
فرمانده كل سپاه با تش��كر و خرسندي از حضور 
فرماندهان و ب��رادران ارتش در جمع پاس��داران 
حريم والي��ت، از فرمانده��ي معظ��م كل قوا به 
عنوان نقطه ثقل و عامل وحدت امت اس��ام و به 
ويژه همدلي بين ارتش و س��پاه ياد كرد و گفت: 
برادري هاي ما ريش��ه در تعاليم الهام بخش قرآن 
كريم و اهل بيت)ع(، عاش��وراي حس��يني و نيز 
همراهي هاي باشكوه دوران دفاع مقدس و پس از 
آن دارد و بيانگر اين معناس��ت كه ما يك پيكره و 

يد واحده هستيم. 
وي با تأكيد بر اينكه ارتقاي قدرت دفاعي و توان 
بازدارندگي كش��ور در س��ايه وح��دت و همدلي 
نيروهاي مسلح به ويژه ارتش و سپاه رقم خورده 
اس��ت، اظهار كرد: به دليل برداش��ت و احساس 
مش��ترك و درك يكسان نس��بت به مخاطرات و 

تهديدات، اين همراهي روز به روز گسترش خواهد 
يافت و ارتش و س��پاه با انس��جام هر چه بيشتر، 
دوش��ادوش ه��م در مس��ير از عزت آفريني براي 
انقاب اسامي، نظام وكشور و صيانت از امنيت و 

آرامش ملت ايران گام برمي دارند. 
سرلشكر سامي با بيان اينكه ما سنگرنشيناني 
واحد با آرمان هاي مش��ترك در دفاع از انقاب و 
ميهن عزيز اسامي هس��تيم، گفت: اميدواريم 
به بركت همه مجاهدت ه��اي فرزندان اين مرز و 
بوم، همانگونه كه تا به امروز دشمنان نتوانسته اند 
ذره اي شكس��ت را ب��ه م��ا تحميل كنن��د، اين 
س��ربلندي و عزت تداوم يابد و خداوند متعال به 
همه فرماندهان ما توفيق دهد ت��ا جان در بدن 
داريم در اين صراط مستقيم با پرچمداري رهبر 

عزيز و فرزانه انقاب اسامي گام برداريم. 
    دست از دست سپاه درنمي آوريم

امير سرلشكر موسوي فرمانده كل ارتش نيز در اين 
نشست با تأكيد بر اينكه همدلي، وحدت و اخوت 
ارتش و سپاه موجب خرسندي فرماندهي معظم 
كل قواس��ت، گفت: ملت عزيز ما نيز وقتي ارتش 
و س��پاه را در كنار هم و دس��ت در دست يكديگر 
براي دفاع از انقاب اس��امي و كشور مي بينند، 

خوشحال تر و اميدوارتر مي شوند. 
وي افزود: در مراسم دانش آموختگي دانشگاه هاي 
افس��ري در محضر فرمانده معظم كل قوا متعهد 
شديم كه دست از دست س��پاه پاسداران انقاب 
اسامي درنياوريم تا نظام س��لطه به سركردگي 
امريكاي جهانخوار فرو ريزد و عمر رژيم منحوس 
صهيونيستي به سر آيد، بر اين قول خود تا آخرين 

لحظه پايبند خواهيم بود. 
سرلشكر موسوي با بيان اينكه دشمنان همواره در 
تاشند تا خللي در صميميت، همراهي و همدلي 
ارتش و س��پاه ايجاد كنند، تصريح كرد: بصيرت، 
درايت و آگاه��ي آح��اد فرمانده��ان و كاركنان 
نيروهاي مس��لح در اطاعت از فرم��ان فرماندهي 
معظ��م كل قوا مبني ب��ر حفظ وح��دت، به طور 
قطع توطئه هاي آنان را ناكام خواهد گذاش��ت و 
اميدواريم اي��ن وحدت روزب��ه روز در عرصه هاي 
مختلف آموزش��ي، فرهنگ��ي و عملياتي بيش از 
گذشته خود را نش��ان دهد. نماينده ولي فقيه در 
سپاه نيز در اين نشست صميمي با تأكيد بر اينكه 
معتقديم در هيچ جاي ديگر جز نظام واليي وحدت 
قلب ها شكل نمي گيرد، گفت: آنچه مي تواند دل ها 
را يكسان كند، اعتقاد و باور واحد است و امروز به 
فضل الهي و برك��ت نظام واليي و ولي برجس��ته 
الهي، اخاص، توكل، شجاعت و معنويت انقابي 

در نيروهاي مسلح ساري و جاري است. 
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش نيز در اين 
مراس��م اظهار كرد: اين نشس��ت مصداق روشن 
اِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم« است كه براي  اُء َعلَى الُْكَفّ »أَِش��َدّ
دش��منان انقاب اس��امي و ملت ايران كشنده 
و دردن��اك و براي دوس��تداران انقاب اس��امي 
اميدآفرين مي باش��د. حجت االسام و المسلمين 
محمدحس��ني همچنين بر تداوم نشس��ت هاي 
اخوت و توس��عه آن به زيرمجموعه هاي تابعه دو 

سازمان تأكيد كرد.

فرمانده نيروي زميني ارتش:
 فضای مجازی

 فرصتی برای نااميدكردن دشمن است
فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينكه تحرك اين نيرو به ۷۰ الي 
۹5درصد رسيده است، گفت: در حوزه زرهي تمام ادوات شني دار به 
صورت كنسرواسيون درآمده و آماده انجام هر نوع مأموريتي است. 
 به گزارش فارس، امير سرتيپ كيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني 
ارتش در جمع مسئوالن فضاي مجازي اين نيرو، گفت: فضاي مجازي، 
فضاي فرصت هاس��ت تا بتوانيم از اين راه بهترين بهره برداري را براي 
ارتقاي تعالي معنوي كاركنان اين نيرو ببريم. وي با بيان اينكه با توليد 
محتواي مناسب و اخبار صحيح مي توانيم دشمنان را از دروغ پردازي و 
شايعه پراكني دور س��ازيم، گفت: فضاي خبر و اطاع رساني به سرعت 
در حال پيشروي است، امروز ارتش جمهوري اسامي با ورود به فضاي 
مجازي فرصت مناسبي را دارد تا با توليد محتواي فاخر و اخبار موثق، 

دشمنان را در رسيدن به اهداف شوم خود نااميد سازد. 
امير سرتيپ كيومرث حيدري با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
تحرك نيروي زميني ارتش افزود: امروز در بعد رزمي، تحرك نزاجا به 
۷0 الي 95درصد رسيده است، در حوزه رزهي تمام ادوات شني دار به 

صورت كنسرواسيون در آمده و آماده انجام هر نوع مأموريتي است. 
فرمانده نيروي زميني ارتش ادامه داد: در حوزه نيروي انس��اني، اجراي 
طرح هاي لبيك، برنامه هاي حمايتي و معيشتي كاركنان از بدو استخدام 
تا پايان خدمت پيش بيني شده كه هم اكنون در اين نيرو در حال اجراست، 
همچنين طرح هايي مانند پيوند آس��ماني به ه��ر زوج مبلغ 10ميليون 
تومان، 30ميليون تومان وام وديعه مسكن، اهداي مبلغ 8ميليون تومان 
به تولد فرزندان دو قلو و كمك هزينه تحصيل دانشگاه آزاد براي فرزندان 
كاركنان اهدا مي شود. وي تأكيد كرد: نيروي زميني ارتش در حوزه ساخت 
و تحويل منازل سازماني 23هزار واحد منزل سازماني در حال ساخت در 
سراسر كشور دارد كه در شهرهاي مش��هد، اروميه، كرمانشاه، دزفول و 
كرمان اين پروژه ها به بهره برداري رس��يده است. وي در پايان خطاب به 
مسئوالن فضاي مجازي گفت: نيروي زميني ارتش اقدامات گسترده اي 
در حوزه هاي مختلف انجام داده كه نياز است از طريق فضاي مجازي به 

صورت صحيح و موثق اطاع رساني شود. 
........................................................................................................................

نماينده تهران در مجلس:
 گشايش مدنظر دولت

گشايش براي ملت نيست 
نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه گش�ايش 
اقتص�ادي دول�ت آينده فروش�ي تم�ام و كم�ال اس�ت، گف�ت: 
گش�ايش مدنظ�ر دول�ت، گش�ايش ب�راي مل�ت نيس�ت. 
به گزارش تس��نيم، زهره س��ادات الجوردي نماينده م��ردم تهران در 
مجلس ش��وراي اس��امي در جلس��ه علني ديروز قوه مقننه در تذكر 
شفاهي خود گفت: رئيس جمهور وعده گشايش اقتصادي داد در حالي 
كه اين طرح آينده فروشي تمام و كمال است، پيش فروش نفت با هدف 
تأمين هزينه دولت انجام مي شود و از آنجايي كه دولت در سال پاياني 
به سر برده و تسويه حساب آن به گردن دولت بعد مي افتد، آيا راهكار 

جبران كسري بودجه بايد از طريق بدهكار كردن دولت آينده باشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه گشايش مدنظر دولت، 
گشايش براي ملت نيست، ادامه داد: اين طرح بايد در چارچوب نظام 
و قوانين جمهوري اسامي باشد، دولت بايد اين پيشنهاد را به صورت 
اليحه به مجلس ارائه نمايد تا مسير قانوني خود را در قوه مقننه سپري 
كند. نماينده مردم تهران با بيان اينكه اتخاذ چنين تصميم مهمي در 
شوراي اقتصادي س��ران قوا بدون در نظر گرفتن رأي مجلس صحيح 
نيست چراكه با تشكيل مجلس يازدهم امكان قانونگذاري كارآمد پس 
از كارشناسي هاي دقيق مهياست، گفت: رياست مجلس بايد بر اساس 

آيين نامه داخلي از اقتدار و شأن مجلس دفاع كند.
........................................................................................................................

معاون پارلماني رئيس جمهور:
  ستاد ملي كرونا حضور روحاني

 در مجلس را صالح ندانست 
معاون پارلماني رئيس جمه�ور درباره عل�ت عدم حضور روحاني 
در جلس�ه رأي اعتم�اد ب�ه وزي�ر پيش�نهادي صنع�ت، مع�دن 
و تج�ارت گف�ت: رئيس جمه�ور اعالم آمادگ�ي ك�رده بودند كه 
ب�راي دف�اع از مهن�دس خيابان�ي در مجل�س حضور  يابن�د اما 
حض�ور ايش�ان در مجامع تاب�ع تصويب س�تاد ملي كروناس�ت. 
به گزارش تس��نيم، حس��ينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در 
حاشيه نشست ديروز هيئت دولت درباره علت عدم حضور روحاني در جلسه 
رأي اعتماد به وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: رئيس جمهور 
اعام آمادگي كرده بودند كه براي دفاع از مهندس خياباني در مجلس حضور  
يابند اما حضور ايشان در مجامع تابع تصويب ستاد ملي كروناست. وي افزود: 
دفتر رئيس جمهور استعام كرده بود و ستاد هم به دفتر رئيس جمهور و به 
معاونت پارلماني اعام كرده بودند كه حضور رئيس جمهور در مجلس به 
صاح نيست و نبايد در مجلس حضور پيدا كنند و ايشان را براي حضور در 
مجلس منع كردند و ما اين موضوع را به رئيس مجلس و هيئت رئيسه اعام 
كرده بوديم و آقاي جهانگيري از طرف ايش��ان حضور پيدا كردند. اميري 
درباره وضعيت سكانداري وزارت صمت با توجه به عدم رأي اعتماد مجلس 
به مدرس خياباني خاطرنشان كرد: مدت سرپرستي آقاي مهندس خياباني 
از امروز منقضي شده و آقاي رئيس جمهور بايد از مقام معظم رهبري براي 
اداره وزارتخانه با سرپرستي استجازه كنند و فكر مي كنم  با استجازه از مقام 

معظم رهبري اين مشكل حل مي شود. 
........................................................................................................................

دريادار سياري مطرح كرد 
 آمادگي ارتش براي اجراي مأموريت 

پدافند زيستي 
معاون هماهن�گ كننده ارتش روز گذش�ته در مراس�م بازديد از 
بخش هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي آجا با اشاره به اينكه ارتش 
ضمن انجام مأموريت ه�اي محوله آماده خدمت رس�اني به مردم 
اس�ت، اظهار داشت: س�امانه بهداش�ت و درمان ارتش جمهوري 
اس�المي ايران همچنان از آمادگ�ي كامل براي خدم�ت به مردم 
و انجام فعاليت ه�اي مرتبط با پدافند زيس�تي برخوردار اس�ت. 
به گزارش تسنيم، امير دريادار »حبيب اهلل سياري« ادامه داد: ارتش هنگام 
شيوع بيماري كرونا از همان روز هاي آغازين تاش هاي گسترده و ارزشمندي 
انجام داد و بهترين وضعيت س��امت را در پادگان ها ايجاد كرد چراكه براي 
داشتن نيروي رزم سالم و توان رزم مقابله با تهديدات، در درجه نخست نيازمند 
برخورداري از سامت جسماني هستيم. معاون هماهنگ كننده ارتش عنوان 
كرد: امروز وضعيت ارتش در مقابله با ش��يوع ويروس كرونا مناسب است و 
اميدواريم حتي اين وضعيت بهتر و مطلوب تر شود. دريادار سياري خاطرنشان 
كرد: در همان روز هاي نخست شيوع كرونا، طي ديداري كه با وزير بهداشت 
داشتيم، توانستيم تمام توان خود را در جهت كمك و حمايت از هموطنانمان 
در سراس��ر كش��ور پاي كار بياوريم و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. وي 
افزود: كمافي السابق نيرو هاي ارتش آمادگي دارند ضمن انجام مأموريت هاي 
خود، خدمات الزم را در اين رابطه و كمك به هموطنان انجام دهند. معاون 
هماهنگ كننده ارتش تأكيد كرد: ارتش با قدرت براي خدمت به مردم و مقابله 
با ويروس كرونا به ميدان آمده و خدمات بهداشتي و درماني بسيار خوبي به 
مردم ارائه كرده است، البته اين خدمات همچنان ادامه دارد و نيرو هاي مسلح 

با تمام توان به ميدان آمده اند تا باري از دوش مردم بردارند.

زینب  شریعتی
   گزارش  یک

   گزارش 2
در جلسه روز گذشته هيئت دولت عنوان شد

توضيحات واعظي درباره طرح دولت براي گشايش اقتصادي
س�ود مردم از خريد نفت در طرح گش�ايش 
اقتص�ادي كمت�ر از س�ود بانك�ي نيس�ت. 
مردم مي توانند بس�ته ب�ه ت�وان مالي خود 
از ي�ك ت�ا چند ه�زار بش�كه نف�ت بخرند. 
به گزارش ف��ارس، رئيس دفت��ر رئيس جمهور 
با اش��اره به طرح گش��ايش اقتصادي و فروش 
داخلي نفت، اظهار ك��رد: اين ايده اي كه مطرح 
بود و اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد 
يك كميته اي متشكل از وزير نفت، وزير اقتصاد 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل شود تا 
بنش��ينند و ابعاد مختلف آن را ببينند. جلسات 

متعددي هم در اين زمينه تشكيل شد. 
واعظي ضمن بيان اينكه اي��ن طرح پس از طي 
مراحلي به س��تاد اقتصادي دول��ت آمد، اظهار 
داش��ت: بعد از اينكه طرح يك مقدار پخته شد، 
ما آن را در دوجلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قوا مطرح كرديم كه در مجموع كليات 
آن تصويب شد و طبق روال هميشگي خدمت 
مقام معظم رهبري ارسال مي شود و بعد از اينكه 
ايشان تأييد كنند و نظراتشان را بدهند و اصاح 

كنند، ما آن را علني مي كنيم. 
وي اظهار ك��رد: در دول��ت تا وقتي ك��ه رهبر 
انق��اب مصوبه اي تأيي��د نكرده ان��د، از نظر ما 

مصوبه تلقي نمي ش��ود بلكه يك پيشنهاد تلقي 
مي ش��ود. هدفگذاري اين است كه در شرايطي 
كه نفت به عنوان يك كاال و ابزاري براي تقويت 
اقتصاد كشورمان بوده است و با فشارهاي امريكا 
براي صادرات��ش محدوديت هايي ايجاد ش��ده 
و م��ا در بودجه ني��ز روزانه 1/5ميليون بش��كه 
نف��ت در نظ��ر گرفته اي��م، سياس��ت، برنامه و 
هدف گذاري و روش هاي مختلفي اتخاذ ش��ده 
است و خوشبختانه در جلسه شوراي هماهنگي 
اقتصادي قوا، كليات آن مورد توافق قرار گرفته 

است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور اظه��ار كرد: اگر اين 
كليات تصويب ش��ود، يك آيين نام��ه دارد كه 
رئيس جمهور دستور دادند همان كميته مذكور، 

به همراه دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قوا تا آخر اين هفته آماده كند و به محض اينكه 
دريافت كرديم م��ا يك گام به پيش باش��يم تا 

بتوانيم اين طرح را اجرايي كنيم. 
واعظي گفت: امروز مردم به دنبال اين هستند 
كه طا و ارز بخرند و قيمت طا و ارز خيلي باال 
و پايين مي رود. م��ا مي خواهيم اي��ن امكان را 
براي مردم به وجود بياوريم ك��ه بتوانند از يك 
بشكه تا 100هزار بشكه يا بيشتر، بتوانند بخرند 
و با س��ازوكاري كه آماده مي ش��ود، اطميناني 
داده مي ش��ود كه سودش از س��ود بانكي كمتر 
نمي شود يعني تضميني اس��ت اگر كسي يك 
تعداد بش��كه نفت خريداري كرد و سال آينده 
خواست بفروشد، اگر قيمت نفت بيشتر شد، به 

همان قيمت روز مي تواند بفروشد. 
وي گفت: يك فرض هم گذاشتيم كه اگر قيمت 
نفت كاهش پيدا كرد و كسي خواست نفت خود 
را بفروش��د و ضرر كرده بود، قطعاً مابه التفاوت 
آن را شركت نفت متناسب با سود بانكي تأمين 
مي كند. اين طرح خوبي اس��ت زيرا تورم ندارد، 
كاال معامله مي ش��ود و از طرف ديگر انگيزه اي 
براي شركت هاي خصوصي ايراني ايجاد مي كند 
كه وقتي خريدهايش��ان به يك ميزاني رسيد، 

خودشان براي صادرات آن كار كنند. 
رئيس دفتر رئيس جمه��ور تأكيد كرد: نفت، در 
اين طرح ريالي و متناسب با قيمت نفت امروز و 
ارز نيمايي خريد و فروش مي شود. همه مي توانند 

در بورس انرژي نفت را خريد و فروش كنند. 
واعظ��ي در پاس��خ به پرسش��ي درب��اره علت 
عدم حضور ش��هردار تهران در جلس��ات هيئت 
دولت اظهار كرد: اينكه زماني فردي براي چند 
جلسه دعوت مي شود، دليل نمي شود كه براي 

همه  جلسات از او دعوت شود. 
وي در پاسخ به پرسش��ي درباره علت لغو سفر 
معاون اول رئيس جمهوري به بيروت در روزهاي 
گذشته با تأكيد بر اينكه شرايط خاصي در لبنان 
حاكم است، اظهار كرد: همان روزي كه قرار بود 
آقاي جهانگيري به لبنان برود، سفارتخانه ما با 
هوش��ياري اعام كرد كه اين سفر انجام نشود، 
همان روزي كه قرار بود ايش��ان به بيروت سفر 
كنند، نخس��ت وزير لبنان كه همتاي ايش��ان 
بود، اس��تعفا كرد. تا االن چهار محموله خيلي 
پر و پيم��ان براي م��ردم لبنان فرس��تاده ايم و 
همچنين ارتب��اط رئيس هال احم��ر و وزراي 
بهداش��ت و خارجه ما با همتايان لبناني ش��ان 

دائماً برقرار است.

در جلسه ديروز شوراي نگهبان مطرح شد   خبر
دولت مانع برگزاری مراسم محرم به روش پيش از کرونا شود

دبي�ر ش�وراي نگهبان با اش�اره ب�ه حركت ه�اي مؤمنان�ه مردم 
كش�ورمان در ايام كرونا توصيه كرد كه دول�ت و به خصوص مردم 
در حد توان و وسع خود به مردم حادثه ديده لبنان نيز كمك كنند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در جلسه اين شورا با اشاره به ماه پر خير و بركت ذي الحجه، ايام مباهله 
پيامبر)ص( و در پيش بودن ماه محرم گفت: ان شاء اهلل به بركت اين ايام 

نوراني مشكات از جامعه اسامي ما و جهان اسام رخت ببندد. 
آيت اهلل جنتي با اشاره به حادثه انفجار بيروت اظهار داشت: مسئله انفجار 
در لبنان به معناي واقعي كلمه يك فاجعه دردناك بود و خسارت هاي 
مادي و معنوي زيادي بر جا گذاشته كه اميدوارم همه كشور هاي اسامي 

در بازس��ازي و جبران خسارت هاي 
اين كش��ور مقاوم كمك كنند. وي 
تأكيد كرد: اگرچ��ه درباره علت اين 
حادثه گمانه زني هايي مطرح شده، 
اما مس��ائل مه��م ديگ��ري در اين 
خصوص مطرح است كه بايد به دقت 
بررسي و نتيجه آن اعام شود. دبير 
شوراي نگهبان با اشاره به حركت هاي 

مؤمنانه مردم كشورمان در ايام كرونا توصيه كرد كه دولت و به خصوص 
مردم در حد توان و وسع خود به مردم حادثه ديده لبنان نيز كمك كنند. 

وي در ادامه سخنان خود از پاسخ دقيق و مهم آيت اهلل سيستاني مرجع 
عالي ش��يعيان عراق درباره عزاداري محرم در شرايط كرونا تشكر كرد 
و گفت: ايشان به درستي و به موقع ش��رايط برگزاري عزاداري سرور و 
ساالر ش��هيدان در ايام كرونا را تببين كردند كه بسيار راهگشا خواهد 
بود. آيت اهلل جنتي با تأكيد بر اينكه همه بايد به وظايف شرعي، اخاقي و 
بهداشتي خود نسبت به شرايط كرونايي عمل كنيم، تصريح كرد: دولت 
و دستگاه هاي مختلف، نظارت داشته باشند تا عده اي از افراد مسئله دار 
كه به دنبال برگزاري مراسم محرم به روش پيش از كرونا هستند، هدايت 
شوند و در مسير درست قرار بگيرند تا عزاداري امام حسين)ع( با رعايت 

كامل مسائل بهداشتي برگزار شود.



دكتر احسان رضايي، نويسنده و منتقد ادبي، 
در كانال تلگرامي »احس��ان نامه« نوش��ت: 
۱۱آگوست در كلمبيا به نام روز تنبلي خوانده 
مي شود و جشن و جشنواره اي هم دارد. براي 
اين روز، چي بهت��ر از بازخواني »ابلوموف« 

كتابي كه در ستايش تنبلي است؟
»تنبلي هنر است. « اين جمله را فقط وقتي 
خوب مي فهميد ك��ه كت��اب »ابلوموف« را 
بخوانيد. اين اثر، يادتان مي آورد تنبلي، كار 
پيش پا افتاده اي نيس��ت، هنر اس��ت، پر از 
آيين ها و مناسك و جزئيات خاص خودش. ما 
در اين رمان زندگي و مرگ ايليا ايليچ ابلوموف 
را مي خوانيم و زندگي و مرگ اين آدم، فقط 
يك كلمه است؛ ابلومويسم. ابلومويسم لغتي 
اس��ت كه خود گنچاروف در رمان آورده و به 
معناي راه و روش شخصيت داستانش است. 
ابلوموف يك اشراف زاده است كه زندگي اش از 
عوايد دهي به ارث مانده از اجدادش مي گذرد. 
ابلوموف مردي مهربان، زودباور، بااحساس، 
فرهنگ دوس��ت و نازنين است كه فقط يك 
عيب دارد؛ تنبلي. سال هاست دايره المعارف 
روي تاقچه اتاق او، روي صفحه ۳۵۷ مانده و 
۳۰ سال است كه كس��ي كتاب را ورق نزده 
است. پشت پنجره ها تار تنيده شده و ابلوموف 
فقط در رختخواب ي��ا روي صندلي راحتي 
اس��ت؛ وزن اضافه مي كن��د و اجازه مي دهد 
عشقش از دس��ت برود و مباشرانش اموالش 
را از چنگش دربياورند، اما حاضر نيس��ت از 
جايش تكان بخورد. تنها حركت ابلوموف در 
طول رمان، وقتي است كه عاشق شده و حاضر 

مي شود تا طبقه پايين هم بيايد. 
اي��وان گنچ��اروف، ابلوم��وف را در س��ال 
۱۸۵۸ نوشت و س��عي كرد كسالت جامعه 
روسيه تزاري را نش��ان بدهد. اين كسالت 
و تنبل��ي چن��ان به خ��ورد مت��ن رفت كه 

كتاب به مانيفست تنبلي تبديل شد و واژه 
ابلومويسم به فرهنگ لغات روسي اضافه شد، 
به طوري كه حتي لنين هم از اين واژه استفاده 
مي كرد. در واقع ابلوموف يك خودآموز تنبلي 
است. ابلوموف براي فرار كردن از هر كاري، 
استدالل هاي خاص خودش را دارد و چون 
ابلوموف آدم باهوشي است، اين استدالل ها 
معموالً چيزهاي به درد بخ��ور و كاربردي 
هم اس��ت. به اين يك نمونه كه اس��تدالل 
ابلوموف براي سفر نرفتن است، توجه كنيد: 
»صحنه هاي وحشي و باعظمت ]طبيعت[ به 
چه كار مي آيد؟ مثاًل دريا؛ خدا از بزرگي اش 
نكاه��د؛ جز ان��دوه چيزي الق��ا نمي كند و 
تماشاي آن اش��ك در چش��م مي آورد. در 
پيشگاه سفره بي كران آب، دل پر از هراس 
مي شود و هيچ نقطه اي نيست كه نگاه خسته 
را از اين يكنواختي بي حد دربياورد. غرش و 
جنبش هاي خش��مگين امواج، گوش هاي 
ضعيف را نوازش نمي دهند و از ازل تا امروز 
پيوس��ته همان آواز تاريك و مرموز را تكرار 

مي كنند؛ هم��ان غرش و هم��ان ناله هايي 
كه انگار از س��ينه ديوي محك��وم به عذاب 
برمي آيد. واي كه چه نعره هاي دلخراشي!... 
تماش��اي ورطه ها و كوه ها ني��ز براي آدمي 
لذتبخش نيست؛ آنها همچون دندان نيش 
و چنگال درنده اي وحشي كه براي دريدنش 
عريان شده باشد، او را تهديد مي كنند و به 
وحشت مي اندازند؛ آنها ناتواني جسم ما را به 
وضوحي بيش از حد به ياد مي آورند و ما را به 
وحشت و تشويش مي اندازند. حتي آسمان 
بر فراز اين صخره ها و مغاك ها، چنان بعيد و 
دور از دسترس مي نمايد كه گويي انسان ها 
را واگذاشته است.« يا اين نمونه كه در مذمت 
رؤياپ��ردازي و خيالبافي اس��ت؛ جايي كه 
ابلوموف حتي خ��ودش و تنبالنه ترين كار 
بش��ر را هم نقد مي كند: »بيش از همه چيز 
از خيال پردازي بي��زار ب��ود و از اين همراه 
دوچهره زندگي ما گريزان بود. همسفري كه 
در يك سو منظري دوستانه و در سوي ديگر 
صورتي خصمانه مي نمايد و تا زماني كه بر 

او اعتم��اد نكنيم، دلداري زيباروي اس��ت، 
اما همين ك��ه زمزمه ش��يرين و اغواگرش 
را ساده دالنه به گوشي ش��نوا پذيره شويم، 

چهره اي كريه مي نمايد. «
ارباب ابلوموف، با همي��ن توجيه ها زندگي 
كسالت بارش را به س��ر مي برد و عمرش را 
در خانه اي آرام، در كنار همس��ري چاق و 
مهربان با ميل بافتني در دست و كودكاني 
سربه راه به پايان مي رس��اند. صحنه پاياني 
جايي است كه دو نفر از كاراكترها از مرگ 
ابلوموف حرف مي زنند و يكي  از ديگري علت 
مرگ او را مي پرسد و آن جواب مي دهد: »او 
از ابلوميس��م مرد. « ابلوموف بعد از مرگ و 
پايان رمان، شهرتي جهاني پيدا كرد. او از آن 
دست شخصيت هاي ادبي است كه شهرتي 

بيش از نويسنده شان دارند. 
ايوان گنچاروف، خال��ق ابلوموف، برخالف 
كتاب��ش ش��خصيتي پرجن��ب و جوش و 
فعال ب��ود. برعكس ابلوموف ك��ه از اتاقش 
تكان نخورد، رفت و دور دنيا را گشت. بجز 
ابلوموف، ۱۰  رمان ديگر هم نوشت، اما تنها 
دليل ش��هرت گنچاروف، اين اس��ت كه او 
ابلوموف را نوشت، اينكه او نوشتن در مورد 

تنبلي را به تنبلي برگزار نكرد. 
»ابلوموف« در ايران سال ۱۳۵۵ و با ترجمه 
سروش حبيبي آمد. آن موقع حبيبي هنوز 
روسي بلد نبود و داس��تان را از ترجمه هاي 
انگليسي، فرانسوي و آلماني برگردانده بود. 
آن چاپ يك يادداش��ت كوتاه هم داش��ت 
كه حاال جنبه پيشگويانه پيدا كرده است: 
»اميدوارم استقبال خوانندگان باعث شود 
صاحب  مت روسي داني، با ترجمه دقيق تري 
اين عيب را برطرف كند.« اين آرزو س��ال 
۱۳۸۶ محقق شد كه خود حبيبي ابلوموف 

را از زبان اصلي ترجمه كرد.

اين چشمان يك مادر شهيد است
يكي از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با نام كاربري »منتظر« با اشاره به 
عكس فوق نوشت: »اين چش��مان يك مادر شهيد است. وقتي برايش 
خبر پيدا شدن  پيكر پسرش را بعد از ۲۸ س��ال آوردند. خيره شده به 

دستان همسرش كه مي لرزد و مي گريد!... شهيد  محسن نبوي«

از #خيانت_ پهلوي در 22 مرداد بنويسيم
حسين دليريان توييت كرد: »فردا )۲۲ مرداد( سالروز يك خيانت بزرگه، 
خيانتي كه مردم ايران هرگز فراموشش نخواهند كرد. در ۲۲ مرداد سال 
۱۳۵۰، بحرين پاره تن وطن مون از خاك ايران توسط حكومت پهلوي 
جدا شد. بياييد با هشتگ #خيانت_ پهلوي از اين واقعه تلخ بنويسيم.«

 قوه قضائيه تكليف ادعاهاي 
بدون مدرك را مشخص كند

محمد شيرواني در توييتر نوشت: »سخنگوي قوه قضائيه در گفت وگو با 
مهر تأكيد كرده كه ارتباط نماينده متهم با شهردار اسبق تهران ثابت نشده! 
قوه قضائيه يك بار براي هميشه تكليف ادعاهاي بدون مدرك برخي ها را 
مشخص كند. اينطور نمي شود كه از نماينده مجلس بگير تا يك خبرنگار 

معلوم الحال ادعايي كنند و بعد هم پاي حرفشان نايستند.«

   عليصدرينيا:
مسئله برگزار شدن يا نشدن كنكور نيست؛ 
مسئله نوع مديريتي است كه خودش هم 
نمي داند با خودش چند چند است و باالخره 
مي خواهد كنكور را برگزار كند يا نه! حاال 
اين نوع مديريت، مي خواهد براي سالمتي 

و ايمني داوطلبان هم تدبير كند؟!
  اميرابراهيمرسولي:

من كنار همه بچه هاي نسل امروز انتظارم 
اينه دول��ت تدبير توضيح بده از ديش��ب 
تا امش��ب چي ش��د يهو ؟ انتظار زياديه؟ 
اين حق مجلس و مردم اس��ت... مطمئنم 
نماين��دگان و رئيس مجل��س كنار مردم 

بودند و خواهند بود. 
  سيدنظامالدينموسوي:

ظاهراً به مقوله بي ثباتي نرخ س��كه و ارز و 
مسكن بايد بي ثباتي در تصميمات دولت 
محترم را هم افزود. اين چه تدبيري است 
كه طي يك روز موضع وزرا درباره تعويق 
كنكور ۱۸۰درجه تغيي��ر مي كند؟ گيرم 

نگاه افكار عمومي به دول��ت برايتان مهم 
نيس��ت، چرا با روان صدها ه��زار جوان و 

خانواده آنها بازي مي كنيد؟
  عليبزرگخو:

حقيقتا آمار ]مرگ و مير و س��كته قلبي و 
فشار روحي و له شدگي احساسي[ بچه هاي 
مردم ناشي از تعويق كنكور، بيشتر از آمار 
مرگ و مير برگزار كردنش بود! حاال خود 

دانيد... كلمات داخل ] [ نمادين است. 
  فاطمهمحمدبيگي:

خطرناك ت��ر از برگزاري يا ع��دم برگزاري 
كنكور اين است كه ما با يك بحران مديريت 
در سطح دولت روبه رو هستيم كه نه مي تواند 
نظر كارشناسي بر تعويق كنكور سراسري را 
هضم كند و نه توان اجراي پروتكل ها را دارد. 
كنكور يك نمونه  اس��ت و مسكن، خودرو، 
ارز، طال، نفت و بورس نمونه هاي ديگر يك 

مديريت غيركارشناسانه هستند. 
  محمدرضاقدرداني:

گفتند بنزين گرون نميش��ه؛ گرون شد! 

گفتند از ش��نبه همه چيز عادي ميش��ه؛ 
هيچ چيز عادي نشد! گفتند كنكور تعويق 
ميفته؛ حاال ميگ��ن در موعد قبلي برگزار 
ميش��ه! با تصميمات متناقض و سردرگم 
كردن م��ردم، ديوار بي اعتمادي درس��ت 
نكنيد! بزارين مردم، روي حرف مسئوالن 

و تصميم گيران حساب كنند!
  محمدجواداخوان:

بدتر از گران ش��دن ارز، نوس��ان  مكرر و 
نبود ثبات آن اس��ت؛ طوري كه هيچ كس 
تكليف خود را نمي دان��د. چه موافق و چه 
مخالف تعويق كنكور باشيم، لغو و بازگشت 
مكرر آن رژه رفت��ن روي ذهن داوطلبان 
اس��ت. واقعاً چ��را دولت روحان��ي از اين 

نوسانگيري  ها دست برنمي دارد؟
  محمدميرزايي:

حسن روحاني نظر ستاد مقابله با كرونا رو 
پذيرفته كه رفتنش به مجلس براي شركت 
در جلس��ه رأي اعتماد به وزير صمت براي 
سالمتيش مناسب نيست، اما همين روحاني 

مطالبه بسياري از داوطلب ها رو براي تعويق 
كنكور به دليل شيوع كرونا رد كرده!

  سيدمحمودرضوي:
يك  نفر  از دولت به مردم و مجلس پاس��خ 
بدهد كه از ش��ب قب��ل تا امش��ب وزارت 
بهداشت پروتكل هاي خود را كاهش داده 
يا معجزه اي رخ داده و س��ازمان سنجش 
توانايي اجراي پروتكل هاي س��ختگيرانه 
براي برگزاري كنكور را پيدا كرده اس��ت! 
خدا كند س��المت فرزندان مردم بازيچه 

سياسي كاري برخي نشده باشد. 
  احمدنادري:

دول��ت تدبي��ر و امي��د! لجبازي ه��ا و 
بي تدبيري هاي شما بر سر كنكور، صدها 
هزار جوان اين مرز و بوم را دلسرد و نااميد 
كرده است. البته ملت ايران هفت سال است 
با اين رفتارها آشناس��ت. از اين جوانان و 
خانواده هايشان خجالت بكشيد و با سالمت 
آنان و بخش زيادي از جامعه بازي نكنيد. 

قطعاً بايد پاسخگو باشيد.
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 خطرناك تر از برگزاري كنكور 
بحران مديريتي دولت است

انتقادشديدكاربرانشبكههاياجتماعيازنوساندولتدرتصميمگيريبرايتعويقكنكور

خبرتعويقكنكورب�اجنجالهاوحواش�يفراوانوباهم�هانتقاداتيكهب�هآنوارد
بود،موجبش�دبس�ياريازداوطلبانبرنامهريزيخودراتغيي�ردادهوخودرابراي
زمانيديگرآمادهكنند،ام�اخبرناگهانيلغوتعويقكنكوروبرگ�زاريآندرموعداز
پيشتعيينش�دهباعثش�دتمامبرنامهريزيهايداوطلبانبهه�مريختهونگراني
واضط�رابرادربس�ياريازخانوادهه�ادام�نبزند.كارب�رانش�بكههاياجتماعي

فارغازاصلموضوع،اينتغييريكش�بهدرتصميمگيريرابهش�دتنقدكردهوآن
رامصداق�يازكاس�تيهايمديريتيدولتدانس�تندكهدرقضاي�ايمختلفيچون
ارز،مس�كن،خودرووبورسه�مديدهميش�ود.كارب�راناذعانداش�تنداينگونه
بازيكردنب�اروانمردمموج�ببياعتماديآنهابهدولتش�دهوجاي�گاهدولترا
درچش�ممردمتضعيفميكند.بخش�يازاي�نواكنشه�ارادرادام�هميخوانيد:

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

 مي ارزد اگر تمام عمرت را 
در جست وجوي اينگونه افراد صرف كني!

استادشهيدمرتضيمطهري:
طبق حديث امام صادق)ع( از دوستي كساني كه به خاطر شكم با 
آدم دوست مي شوند بپرهيز، مثل آنهايي كه به خاطر هم پيالگي و 
اينجور چيزها با انسان دوست مي شوند. »َواْطُلْب ُمؤاخاَة ااْلتْقياءِ« 
اما پاكان و پرهيزكاران را دنبالشان برو و آنها را پيدا كن؛ »َولَْو في 
ُظُلماِت ااْلْرض « ولو بروي از گوشه هاي تاريك زمين، از عزلت ها 
و انزواها آنها را پيدا كني. از آن دسته بر حذر باش و اينها را حتماً 
برو پيدا كن! نسبت به اينها نمي فرمايد بي تفاوت باش، مي فرمايد 
حتماً برو جست وجو كن »َو إِن أْفَنيَت ُعْمَرك في َطلَِبِهمْ « هر چند 
عمرت را در جست وجوي اينها فاني كني؛ يعني ولو اينكه عمرت 
در جست وجوي اتقيا صرف شود، برو جست وجو كن. بعد حضرت 
مي فرمايد: خداوند بعد از پيغمبران روي زمين برتر از پرهيزكاران 
خلق نكرده است و هيچ نعمتي را به اندازه اين نعمت به بنده  اي 

نمي دهد كه انسان با اتقيا و پاكان دوست و معاشر باشد. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

كتاب آشنايي با قرآن، جلد ۵، صفحه ۲۶

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

به گزارش كانال تلگرامي »پايش امريكا«، 
»عاموس يادلين« رئيس پيشين اطالعات 
ارتش رژيم صهيونيستي گفته است: »توافق 
بالقوه ايران و چين، برخي ها را در واشنگتن 
ترسانده و نگراني هايي را از اينكه سياست 
خارجي قاطع امريكا باعث تحكيم ائتالف 
خطرناك بين قدرت هاي مهم ضد امريكايي 
در خاورميانه و شرق آس��يا شده، به وجود 

آورده اس��ت. اگر اين توافق امضا و اجرايي 
شود، مي تواند تسريع چشمگيري در دو روند 
داشته باشد؛ سرمايه گذاري روبه رشد چين 
در خاورميانه و تحكيم قدرت كش��ورهاي 
اقتدارگ��راي ضد امريكاي��ي. مخالف��ت با 
همكاري چيني- ايراني در امريكا همچنان 
سخت خواهد بود، فارغ از اينكه كدام نامزد 

پيروز انتخابات رياست جمهوري شود.«

 اميرحسين ثابتي در رشته توييتي نوشت: 
ب��راي اثبات اينكه بس��ياري از مش��كالت 
ربطي ب��ه تحريم ن��دارد و فقط ب��ه خاطر 
بي تدبيري هاي خود دولت است، به اوضاع 

 #بورس و كنكور نگاه كنيد. 
درباره ب��ورس اول مي گويند ETF جديد 
در راه است و شاخص بورس اوج مي گيرد، 
بعد به خاطر ناهماهنگ��ي بين وزارت نفت 
و  اقتص��اد مي گويند اصاًل خبري نيس��ت و 
ش��اخص س��قوط مي كند و ميليون ها نفر 
متض��رر مي ش��وند! بعد دوب��اره مي گويند 
از هفت��ه اول ش��هريور ETF جديد عرضه 
مي شود! نتيجه آنكه در اين بين بسياري از 

مردم عادي متضرر و عصباني مي شوند. 
درباره كنك��ور هم اول مي گوين��د كنكور به 

تعويق افتاده است، بعد كه بسياري از خانواده ها 
و داوطلبان بر اين اساس تصميم هاي جديدي 
مي گيرند، به يكباره گفته مي شود در همان 
زمان مقرر كنكور برگزار خواهد ش��د! نتيجه 
آنكه فقط ب��ا اعصاب و روان ه��زاران جوان و 
داوطلب كنكور بازي شده و خانواده هاي آنها 

هم درگير اين مشكل مي شوند. 
همين دو مثال س��اده نش��ان مي دهد اكثر 
مش��كالت كش��ور نه ربطي به امريكا دارد و 
نه تحريم ها، بلكه مشكل مسئوالن بي لياقتي 
هس��تند كه بديهبات تصميم گيري و اداره 
كشور را هم بلد نيستند و فقط منتظرند ببينند 
س��ه ماه ديگر دوباره ترامپ رأي مي آورد يا 
بايدن؟ تا براي ادام��ه ناكارآمدي هاي خود 

توجيهات جديد بتراشند. 

تحليلگر صهيونيست: توافق ايران- چين 
برخي ها را در واشنگتن ترسانده است

 بورس و كنكور نشان داد 
مشكالت كشور ربطي به امريكا ندارد

ابلومویسم هنر انسان قرن بیست و یک!    تحلیل

تماس مكرون و ترامپ آنق��در ناراحت كننده بود كه در آن لحظ��ه ترجيح دادم از دفتر 
رياست جمهوري خارج شوم و كمي در محوطه اطراف قدم بزنم. اين كارهاي ترامپ واقعاً 
وادارم مي كرد كه استعفا بدهم و من حقيقتاً در آستانه استعفا بودم، اما نمي خواستم در اين 
بازه زماني اين كار را انجام دهم، هر چند كه يقين داشتم ترامپ و مكرون هر دو در مسير 
اشتباهي هستند. بونو در روزهاي گذشته چندين بار به من ايميل زده بود تا زمان دقيق 
رسيدن ما به بياريتس را بپرسد و من هر بار به او جواب داده بودم كه ما هنوز در حال بررسي 
آن هستيم، منتظر بودم كه از ترامپ بشنوم چه زماني را نهايتاً انتخاب مي كند. بونو خواسته 
بود جلسه اي مقرر شود تا مكرون خالصه ديدار خود با پوتين را در موسكو به ترامپ بگويد. 
پيشنهاد دادم هر زمان كه جدول برنامه هاي نشست G7 را با ترامپ تكميل كرديم، اين 
ديدار را نيز در برنامه بگذاريم تا دو رئيس با يكديگر درباره مسائل مهم شان صحبت كنند. 
بونو موافق بود كه اين براي هر دو طرف كامالً معقول و كارآمد خواهد بود. البته من به بونو 

نگفتم كه در ارزيابي من ترامپ تا اين لحظه كوچك ترين توجهي به G7 ندارد. 
صحبت ترامپ با مكرون تا ساعت شش عصر ادامه پيدا كرد. وقتي صحبت آنها تمام شد، 
ماندم تا با ترامپ درباره جمع بندي انجام سفر او به دانمارك صحبت كنم. ترامپ آرام تر 
شده و آغاز به نوشتن توييتي درباره چرايي نرفتنش به دانمارك و احتمال آن در آينده كرده 
بود. با حاصل شدن نتيجه، در حال خروج از دفتر رياست جمهوري بودم كه يادداشتي از 
كوپرمن به دستم رسيد كه در آن خبر داده بود يكي ديگر از هواپيماهاي بدون سرنشين 
MQ- 9 در منطقه سقوط كرده است. ظاهراً كار حوثي هاي يمني بود. هر چند ما هنوز در 

مرحله جمع آوري اطالعات بوديم، اما حوثي ها خودشان در شبكه هاي اجتماعي اين حمله 
را به گردن گرفته بودند. براي اطالع دادن به ترامپ مجبور شدم باز به دفتر رياست جمهوري 
برگردم. همين كه ترامپ خبر را شنيد، گفت: »بايد انتقام بگيريم و مجازاتشان كنيم. بعداً 

گزينه هاي پيشنهادي خودتان را برايم بياوريد. « قبول كردم و از دفتر خارج شدم. 
وقتي به دفترم برگشتم به كوپرمن گفتم كه ترامپ در حين تماس تلفني با مكرون به من چه 
گفته است. كوپرمن گفت: »ترامپ بايد از شما عذرخواهي كند.« من گفتم: »چنين چيزي 
محال است!« هر چند كه روز بعد اتفاق ديگري افتاد. من مكالمات ايميلي مابين خودم 
و بونو را پرينت گرفته بودم تا پس از جلسه رصد و گزارش متداول روزانه، آنها را به ترامپ 
نشان دهم. مي خواستم به او ثابت شود كه در مكالمات من و بونو هيچ نشاني براي درخواست 
مكالمه تلفني وجود ندارد. البته من انتظاري نداشتم ترامپ ايميل ها را بخواند، همانطور 
كه خيلي از چيزهاي ديگر را هم نمي خواند، اما قصد داشتم صداقتم را به او ثابت كنم و 
نشان دهم بر خالف صحبت مكرون، من هيچ كوتاهي اي در برنامه ريزي صحبت تلفني او و 
ترامپ نداشتم و نخواستم كه مانع اين كار شوم. ترامپ گفت: »من متأسفم. نبايد سر شما 
داد مي كشيدم. واقعاً من احترام زيادي براي شما قائلم، اما نمي دانم چرا تماس هاي تلفني 
افراد به من برقرار نمي شود. « جمله آخر ترامپ همانقدر اشتباه بود كه حرف هاي ديروزش 

اشتباه بود، اما خيلي سخت بود كه بخواهم به صورت خالصه برايش استدالل كنم. 

پاورقي»جوان«
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 ترامپ دستور داد 
حوثي ها را مجازات كنيم



یادکرد

22 مرداد سالروز شهادت شهيد محسن نوراني
 فرمانده 19 ساله اي 

كه شهيد همت بشارت شهادتش را داد
   آرمان شریف

در جواني مي ت�وان کارهاي ب�زرگ کرد 
به ش�رطي که خودس�ازي را از نوجواني 
ش�روع کرده باش�ي. براي پاك بودن در 
جواني باید بر نفس غلبه کرد و زندگي را 
فقط از بُعد کسب لذت هاي آني و زودگذر 
نگاه کرد. براي رشد کردن و بزرگ شدن 
در زندگي باید غيرت مردانه نش�ان داد، 
در برابر سختي ها محكم و استوار بود و با 
یاد خدا زندگي کرد. بسياري از شهدا این 
چنين زندگي کردن را یادم�ان داده اند. 
آنها ک�ه در روزهاي جواني پ�اك ماندند 
و پاك مان�دن را یاد دیگران ني�ز دادند.

ش��هيد محس��ن نوراني در 19 س��الگي به 
فرماندهي تيپ ذوالفقار رسيد. در معادالت 
دنياي امروز س��پردن مسئوليت فرماندهي 
به يك جوان 19 س��اله دور از ذهن به نظر 
مي رسد ولي  آن روزها جوانان مرداني بزرگ 
بودند كه از زير هيچ مسئوليتي شانه خالي 

نمي كردند.
ش��هيد نوراني در دوران كودك��ي همانند 
ديگر بچه ها بازيگوشي ها و شيطنت هايش 
را داش��ت. زندگي او همانن��د ديگران بود و 
هيچ تفاوتي نداشت ولي شهيد هرچه سنش 
بيشتر ش��د، بهتر خودش را ش��ناخت و در 

مسير رشد و تعالي قرار گرفت.
همه محس��ن را تا آخري��ن روز حياتش به 
خوش اخالقي و مردمداري مي ش��ناختند. 
عبادتش سر جايش بود و نماز جماعت و نماز 
جمعه را فراموش نمي كرد. همس��ر شهيد 
حالت هاي معنوي شهيد را چنين توصيف 
مي كند: »نماز ش��ب هاي محس��ن حال و 
هواي عجيبي داشت؛ با آنكه 20 سال بيشتر 
نداش��ت چنان از درگاه خدا طلب بخشش 
مي كرد و ش��هادت را در راه او درخواس��ت 
مي كرد كه هر شنونده اي به حيرت مي افتاد 

و دلش مي لرزيد.«
 بسيار اهل مطالعه و خواندن قرآن بود. وقتي 
از منطقه به تهران مي آمد اصاًل در خانه نبود 
و مدام به عي��ادت دوس��تان مجروحش به 

بيمارستان ها مي رفت.

در 13 سالگي بود كه كم كم شيطنت هايش 
را كم ك��رد و جايش را به ش��ناخت خود و 
خدايش داد. ش��هيد نوراني در 15 سالگي 
كه با پيروزي انقالب اسالمي مصادف شده 
بود، فعاليت ه��اي اجتماعي و انقالبي اش را 
ش��روع كرد. او س��عي مي كرد روزهايش را 
به بطالت نگذراند و هر روزش را در مس��ير 

رشدش قرار داد.
 ش��هيد در 17 س��الگي عازم جبهه ش��د. 
ب��ا عضوي��ت در گروه��ي ك��ه از پ��ادگان 
امام حس��ين)ع( ب��ه مريوان اعزام ش��دند، 
به كردس��تان رفت. وقتي مادر از فرزندش 
مي  خواست كه برگردد، پسر با صبوري پاسخ 
مي داد: مادرجان اگر برگ��ردم، ضدانقالب 
سنگرها را مي گيرد و مردم را مي ُكشد. بايد 
گ��روه و گرداني جايگزين بياين��د تا خط را 

تحويل دهيم.
محسن در زمستان س��ال 1360 به همراه 
احمد متوسليان از مريوان به جنوب كشور 
منتقل ش��د و در تش��كيل تيپ 27 محمد 
رس��ول اهلل)ص( نقش مؤثري ايف��ا كرد. او 
و عليرض��ا ناهيدي با تجهي��زات و غنايم به 
دس��ت آمده در عمليات فتح المبين، يگان 
ادوات ذوالفقار را در تيپ 27 تش��كيل داده 
و در عمليات بيت المق��دس به بهترين نحو 
نيروهاي پياده عمل كنن��ده در عمليات را 
پشتيباني كردند. محسن در خرداد 1362 
با خواهر همرزم ديرينه اش عليرضا ناهيدي 
ازدواج كرد. پ��س از ش��هادت ناهيدي در 
عمليات والفج��ر مقدماتي، فرماندهي تيپ 

ذوالفقار را برعهده گرفت.
حاج ابراهيم همت، چند روز قبل از شهادت 
محسن، او را خواست تا درباره موضوعي با او 
صحبت كند. حاج ابراهيم رو به محسن گفت: 
»محسن، تو به شهادت مي رسي.« محسن 
از اين ح��رف فرمانده كمي ج��ا مي خورد و 
مي گويد: »چطور مگه حاجي؟« حاج همت 
در ادامه مي گويد: »من خواب ديدم كه تو به 
شهادت مي رسي، شهادتت هم طوري است 
كه اول اس��يرت مي كنند و بعد از اينكه آزار 
و ش��كنجه ات دادند و تو خواسته هاي آنها 
را برآورده نك��ردي، تيربارانت مي كنند و به 

شهادت مي رسي.«
س��ه روز بعد خواب ش��هيد هم��ت تعبير 
ش��د. در عمليات والفجر 3 در م��رداد 62 و 
در آزاد سازي مهران، ماش��ين تويوتايي كه 
سرنشينان آن نوراني، برقي، پكوك و چند 
نفر ديگر از پاس��داران لش��كر 27 بودند در 
منطقه قالجه ب��ه كمين منافقي��ن خورد. 
پس از آن منافقين ناجوانمردانه سرنشينان 
تويوتا را به رگبار بستند. همه سرنشينان جز 
يك نفر جلوي چش��م يكديگر در حالي كه 
زخم هاي عميق گلوله برداشته بودند با تير 

خالص، به شهادت رسيدند.
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سه روز بعد خواب شهيد همت تعبير 
شد. در عمليات والفجر 3 در مرداد 
62 و در آزاد س�ازي مهران، ماشين 
تویوتایي که سرنشينان آن نوراني، 
برقي، پك�وك و چند نف�ر دیگر از 
پاسداران لشكر 27 بودند در منطقه 
قالجه به کمي�ن منافقي�ن خورد. 
پ�س از آن منافقي�ن ناجوانمردانه 
سرنشينان تویوتا را به رگبار بستند

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد بسيجي مدافع حرم علي جمشيدي از شهداي خان طومان که تيرماه 99 پيكرش بعد از 4 سال به ميهن بازگشت

حاجت شهادت را  از شهداي طالئيه گرفت 

جدول

  شكوفه زماني
پرس�توهاي مهاجري ک�ه در س�ال 9۵ براي 
دف�اع از حریم آل اهلل به س�وریه ک�وچ کرده 
بودند و در کربالي خان طومان به قافله سرور و 
ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 
پيوس�تند، حاال پ�س از چهار س�ال که پيكر 
مطهرش�ان در خاك هاي تفتيده خان طومان 
مانده بود، دوباره به آستان الله خيز مازندران 
و آغ�وش علوي تبارها برمي گردن�د تا حال و 
هواي ای�ن اس�تان در دهه کرام�ت، کربالیي 
شود. شهيد علي جمشيدي به همراه جمعي از 
همرزمانش اردیبهشت 9۵ با حماسه آفریني 
در منطقه خان طومان سوریه به فيض شهادت 
نائ�ل آمده ب�ود، پيكر مطهرش پ�س از چهار 
سال دوري در هواي گرم تابس�تان تير 99 به 
آغوش وطن بازگشت. با آمدن پيكر این شهيد 
بزرگوار فرصتي پيش آمد تا با برادرش که خود 
نيز همرزم عل�ي بود، به گفت وگو بنش�ينيم.

فاصله سني شما با شهيد چند سال است 
و چند خواهر و برادر هستيد؟

خانواده ما يك خانواده پرجمعيت ش��امل هفت 
خواهر و س��ه برادر است كه س��اكن شهرستان 
نور در غرب استان مازندران هستيم. علي فرزند 
آخر خانواده و متولد 15 آب��ان 69 بود كه همراه 
با يك خواهر ديگر دوقلو بودن��د. پدرمان كارگر 
ساده س��ر ميدان بود و كارمند ثابت جايی نبود. 
مادرم نيز خانه دار بود. از لحاظ س��ني ش��هيد 9 
س��ال از بنده كوچك تر بود ولي از لحاظ رش��د 
معنوي خيلي باالتر از بنده ب��ود و به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.
علي آقا شغل نظامي نداشت، چه شد که 

به مسائل نظامي عالقه مند شد؟
علي آقا بزرگ شده خانواده  اي بود كه همه اعضاي 
آن خود را براي سربازي نظام مقدس جمهوري 
اس��المي در همه زمينه ها آماده كرده اند. علي از 
همان س��ن نوجواني فعاليت فرهنگي و مكبري 
را در مس��جد محله به نام مسجد حضرت زينب 
)س( عه��ده دار بود و در مدرس��ه نيز در بس��يج 
دانش آموزي فعاليت مي كرد. در سن جواني هم 
جانشين دسته گردان امام حسن)ع( در شهرستان 
نور شد و همچنين هيئتي به نام باب الحوائج در 
شهر نور است كه برادرم از خريداري زمين هيئت 
توسط خيرين گرفته تا تأسيس آن به همراه چند 

نفر از دوستانش شركت داشت.
ش�هيد تا چه مقطع سني تحصيل کرده 

بود؟
علي آقا مقطع كارداني را در رش��ته معماري در 
دانشگاه س��ما بابل گرفت و براي ادامه تحصيل 
به دانش��گاه علمي كارب��ردي نوش��هر رفت و با 
تغيير رش��ته اش در رش��ته مديريت فرهنگي تا 
مقطع كارشناسي ادامه تحصيل داد. علت تغيير 
رشته اش هم دغدغه هاي فرهنگي بود. اين رشته 
را انتخاب كرد تا س��همي در گس��ترش فرهنگ 
انقالبي داشته باشد. همچنين يك مؤسسه هم به 
نام شهداي گمنام در شهرستان نور بود كه علي 
به طور متمركز در آن فعاليت مي كرد. از مراسم 
يادواره شهدا در شهر و روستاهاي مختلف گرفته 
تا ايس��تگاه هاي صلواتي با نمايشگاه مذهبي و... 
ش��هيد و دوس��تانش فعاليت هاي زيادي در اين 

مؤسسه انجام مي دادند.
چي شد که علي آقا به عنوان مدافع حرم 

به سوریه اعزام شد؟
 از زماني كه بحث س��وريه و حمله داعش��ي ها با 
كم��ك امريكايي ها و برخي كش��ورهاي مرتجع 
عربي به اين سرزمين آغاز شد، برادرم در اين فكر 

اين بود كه بتواند كمكي انجام بدهد و مدافع حرم 
شود. علي آقا هم مثل بسياري از جوانان مؤمن و 
انقالبي پيگير اعزامش ب��ود تا اينكه باالخره پس 
از دو سال تالش و كوشش موفق شد اعزام شود. 
رفت و در سن 25 سالگي در اين مسير به شهادت 
رسيد. استان مازندران بعد از خوزستان با تقديم 
40 شهيد دومين استان با باالترين تعداد شهداي 
مدافع حرم است كه نش��انه مردم واليتمدار در 
اين استان است. زماني كه بحث دفاع از حرم باال 
گرفت درخواس��ت ها براي اعزام زياد بود و علي 
هم كه نظامي نبود، خيلي راه سختي براي اعزام 
داشت اما با تالش زياد خودش را به قافله مدافعان 

حرم رساند.
گوی�ا علي آقا ب�راي اعزام به س�وریه با 
استفاده از کارت جعلي افغاني و استفاده 

از لهجه افغاني موفق به رفتن شد؟
بل��ه، علي آقا عض��و فعال س��تاد امر ب��ه معروف 
شهرس��تان نور بود. ش��هري كه عده اي از مردم 
افغان نيز در آن مش��غول كار و فعاليت هستند. 
در يكي از گشت هايش با دس��تگير كردن چند 
افغان و بررسي آنها برای بررسی اينكه آيا كارت 
هويت دارند يا نه، علي آقا از اين فرصت استفاده 
كرد و با دوست شدن با اين افراد و با كپي و اسكن 
كردن كارت آنه��ا، براي خ��ودش كارت جعلي 
درس��ت كرده بود تا از اين طريق و با پيوستن به 
فاطميون پيگير اعزامش شود. بعد با تمرين لهجه 
افغاني به مشهد رفت ولي متأسفانه لو رفت و آنها 
متوجه ش��دند علي آقا افغاني نيست ولي باز هم 
دس��ت بردار نبود. هرچه آموزش الزم براي اعزام 
به س��وريه بود از جمله آموزش تيرب��ار گرفته تا 
سالح هاي نظامي ديگر همه دوره ها را با موفقيت 
طي كرده بود ت��ا اينكه با تالش ف��راوان اعزام به 

سوريه روزي اش شد.
شما که گفتيد ایشان در مشهد لو رفت و 
نتوانست اعزام شود، عاقبت چطور موفق 

به اعزام شد؟
در اين مدت دو س��الي كه علي آقا نتوانس��ته به 
س��وريه برود با ديدن آموزش ه��اي الزم، از هر 
لحاظ براي اع��زام همه تأيي��دش مي كردند. با 
پيگيري هايي كه از مس��ئوالن تهران داش��ت و 
آنها قول داده بودند هر موق��ع از مازندران اعزام 
داش��تند، علي آقا را جزو اعزامي ها ق��رار دهند. 
براي همين در سال 94 برخالف سال هاي قبل 

به پي��اده روي اربعين نرفت. منتظ��ر بود تا زنگ 
بزنند و خبر درست شدن اعزام ايشان را به سوريه 
بدهند. اين جمله را به عشق حضرت رقيه)س( 
حتي در پيامك هايش به مس��ئوالن اعزام داده 
بود: »حضرت رقي��ه)س( اربعين به كربال نرفت، 
من هم نم��ي روم و منتظر خبر اعزام به س��وريه 
هس��تم«. بحث خادمي ش��هدا هم يكي ديگر از 
كارهاي علي آقا بود كه با نزديك ش��دن عيد هر 
س��ال در مناطق عملياتي جنوب انجام مي داد و 
خادم زائران شهداي راهيان نورطالئيه و شلمچه 
مي ش��د. آن س��ال هم قبل از ورود به بهار سال 
95 مثل هر س��ال رفت تا خادمي زائران شهدا را 
انجام دهد و 12 فروردين برگش��ت و دو روز بعد 
در فراخوان اعزام به سوريه، اسم علي آقا نفر آخر 
در ليس��ت براي اعزام قرار گرفت. يعني در اصل 
علي آقا حاجت اعزام به س��وريه و شهادتش را از 

شهداي طالئيه گرفت.
قضي�ه ش�هادت برادرت�ان در عمليات 

منطقه خان طومان به چه صورت بود؟
پس از اعزام مدافعان حرم مازندران به سوريه، در 
مدت يك ماه و اندي كه آنجا بودند در دو عمليات 
سنگين شركت داشتند. تكفيري ها با امكاناتي كه 
از امريكا گرفته بودند و با پول برخي كش��ورهاي 
مرتجع عربي مي خواس��تند محاص��ره حلب را 
بشكنند و مناطقي كه توس��ط مدافعان حرم در 
عمليات محرم 94 آزاد شده بود را تصرف كنند. 
تكفيري ها در پي آن بودند كه بتوانند اين مناطق 

از جمله منطق��ه خان طومان، الحاض��ر، خانات 
و بح��وت را دوباره پ��س بگيرند ولي با رش��ادت 
ش��يرمردان مدافعان حرم فق��ط در خان طومان 
ماندند و 15 شهيد مازندراني و شهداي فاطميون 
اين اجازه را به آنها ندادند. دفعه سوم همزمان با 
آتش بس اعالمي توسط امريكايي ها، بعد از ظهر 
روز 16 ارديبهش��ت 95، تكفيري ها خلف وعده 
كردند و حمله س��نگيني را تدارك ديدند. چند 
گروه از بچه هاي مدافعان حرم ايراني، فاطميون 
و... در اين عمليات حضور داش��تند و 12 ساعت 
درگي��ري مداوم ب��ا تكفيري ها داش��تند. هدف 
دشمن گرفتن كل مناطق از دست مدافعان حرم 
بود ولي با رشادت هايي كه مدافعان حرم داشتند و 
با گذاشتن جانشان در كف دست فقط خان طومان 
سقوط كرد. عمليات همچنان ادامه پيدا كرد كه 
نهايتاً در ساعت 2 صبح روز دوم عمليات يعني در 
17 ارديبهش��ت برادرم به همراه 12 نفر از ديگر 
رزمندگان مازندران��ي و فاطميون به ش��هادت 

رسيدند و پيكرشان در آن منطقه باقي ماند.
پيكر چند شهيد در خان طومان مانده که 
هنوز به آغوش خانواده برنگشته است؟ 
پيكر شهيدان محمد بلباس��ي، محمود رادمهر، 
عليرضا عابديني، رحيم كابلي، رضا حاجي زاده و 

رجايي فر هنوز برنگشته است.
ش�ما علي آق�ا را از لحاظ ش�خصيتي و 

اعتقادي چطور توصيف مي کنيد؟
البته براي پاسخ دادن به سؤال شما بايد زندگي 

ايش��ان را از دوران بچگي تا جواني مورد بررسي 
قرار دهيد ولي خروجي تمامي اين صحبت هاي 
بنده چند خصلت و مورد مي شود: 1- رزق حالل 
در خانواده 2- بحث اخ��الص علي آقا و معنويت 
ايشان 3- تالش و خستگي ناپذيري در كار او را با 

شهادت عاقبت به خير كرد.
همه دوست دارند در تابستان در اوقات فراغت 
به ش��مال بروند و از دريا و جن��گل آن منطقه 
استفاده كنند ولي علي آقا از تفريح دل مي كند 
و در دل گرما به روستاهاي شهرستان دلگان از 
توابع استان سيستان و بلوچستان مي رفت و در 
اردوهاي جهادي در مناطق محروم براي مردم 
آن مناط��ق كمك مي كرد ب��دون اينكه دنبال 
پست و مقامي باشد. اصاًل اين واژه ها در علي آقا 
حذف شده بود. در صورتي ما از اين كار علي آقا 
بي خبر بودي��م، بعد از ش��هادت علي آقا كه در 
سيستان و بلوچستان مراسم گرفتند ما متوجه 
شديم كه قباًل ايش��ان در آنجا فعاليت جهادي 

داشته است.
مس�ئوليت نظامي علي آقا در سوریه به 

چه صورت بود؟ 
در سوريه مس��ئوليتش اطالعات- رزمي بود كه 
كار بسيار سختي است. بايد در دل تاريكي شب 
به تنهايي براي شناسايي تا دل دشمن مي رفت 
و از امكانات دشمن باخبر مي شد و برمي گشت. 
علي آقا با ايمان قوي و شجاعتي كه داشت از عهده 

اين كار برمي آمد.
خانواده به فكر ازدواج علي آقا بود؟ 

بله، همان دو روزي كه علي آقا از خادمي شهداي 
طالئيه برگشته بود، خواهرانم گفته بودند چادر 
سفيد عروس براي خانمت گرفتيم تا خواستگاري 
برويم اما علي آقا در جواب گفته بود: »بگذاريد به 
سوريه بروم و برگردم انشاءاهلل بعد« كه قسمتش 

شهادت شد.
چه خاطره اي از شهيد دارید؟

بع��د از ش��هادت، علي آقا ب��ه خوابم آم��د كه به 
دانشگاهش بدهكار اس��ت. وقتي كه به دانشگاه 
علي رفتيم ديديم مقداري بدهي دارد كه رئيس 
دانشگاه گفت احتياجي نيست پرداخت شود ولي 
چون به گردن شهيد بود و علي آقا در خواب بنده 
خيلي تأكيد داشت حتماً پرداخت شود، بدهي اش 

را صاف كرديم.
به عنوان س�خن پایاني اگر مي ش�ود از 

وصيتنامه شهيد برایمان نقل کنيد. 
وصيتنامه ش��هيد واقعاً كتابي كامل از اعتقادات 
و ايمان وي اس��ت كه بازگو كرده اس��ت. ايشان 
وصيتنامه اش را در تاريخ س��وم دي 94 نوش��ته 
بود كه بعد از ش��هادتش در كيف شخصي اش در 
منزل پيدا كرديم. علي در بخشي از وصيتنامه اش 
نوشته بود: »در اوضاع سياسي كنوني كه نايب بر 
حق حضرت وليعصر)عج( رهبرمان امام خامنه اي 
)مدظله العالي( به تنهايي علم را بر دوش گرفته و 
رجال سياسي چندان همسو با فرمايشات ايشان 
عمل نمي كنند، بايد بچه هاي مذهبي )هيئتي و 
مسجدي( خود را فدا كنند«. در بخش ديگری از 
وصيتنامه آمده است: »اگر در جمهوري اسالمي 
خالفي ص��ورت گرفت تقصير را ب��ر گردن نظام 
نگذاريد، بگوييد فرد اشتباه كرد نه نظام، كه چه 
بس��يار افرادي براي ضربه زدن به نظام آمده اند، 
كس��اني كه بويي از ايمان و مردانگ��ي نبرده اند. 
كساني كه نان نظام را مي خورند و ريشه نظام را 

مي زنند. الحق كه چه خطرناكند اين افراد.«
سخن پاياني بنده و خود شهيد اين بود كه قدر 
رهبر عزيز و فرزانه انقالب اسالمي امام خامنه اي 
)مدظله العال��ي( را بداني��م و پش��تيبان واقعي 

واليت باشيم.
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تورم،چشماندازآدمهارانابودميكند  
تورم باال، فضاي بي اعتم��ادي و نااميدي را در 
جامعه مي پراكند. كس��ي كه فالن قدر درآمد 
داشته و حس��اب كرده بوده، اگر دو سه سال 
پس انداز كند و از ف��الن بانك قدري وام بگي��رد، مي تواند 
يك آپارتمان نقلي بخرد، حاال متوجه شده است فعاًل هيچ 
چشم اندازي براي خانه دار ش��دن وجود ندارد. در طول دو 
سال، قيمت آپارتماني كه 500 ميليون تومان ارزش داشته 
به 2 ميليارد تومان رسيده اس��ت يا مثاًل خودرويي كه 20 
ميليون تومان قيمت داشت، حاال 80 ميليون تومان خريد و 
فروش می شود. اين چه پيامي به جامعه مي دهد؟ افرادي كه 
سرمايه آنچناني ندارند، اما صاحب مهارت و دانش هستند 
و جامعه به دانش و مهارت آنها نياز دارد دلس��رد مي شوند، 
چون مي بينند هر چقدر در اين بازي تندتر مي دوند، تورم 
چندين دور از آنها جلوتر است و آنها هيچ وقت نمي توانند به 
گرد پاي تورم برسند. وقتي تورم اقتصادي باالست چه اتفاقي 
مي افتد؟ چشم انداز آدم ها در آن جامعه مختل مي شود و افراد 
دس��ت به رفتارهاي غير منطقي و هيجاني مي زنند كه گاه 
وضع را بدتر مي كند. مثاًل من با اينكه مي گويم 80 ميليون 
تومان براي فالن خودرو خيلي زياد است با اين حال مي روم 
- هر طور ش��ده حتي با قرض- آن خودرو را مي خرم، چون 
با خودم مي گويم، نكند قيمت از اي��ن هم باالتر برود و افراد 
ديگر نيز به همين صورت هيجاني عمل مي كنند. در اقتصاد 
به اين پديده تورم انتظاري مي گويند؛ يعني ما انتظار داريم 
كه قيمت امالك باال برود و چون اين انتظار را داريم قيمت 
امالك هم واقعاً باال مي رود. من انتظار دارم كه قيمت برنج 
باال برود، بنابراين به عنوان خريدار عمده يا خرده، سفارش 
بسيار باالتر از ميزان درخواست طبيعي را به بازار می دهم و 
بازار به اين درخواس��ت غير طبيعي من با افزايش قيمت ها 
پاس��خ مي دهد. در واقع بازار كاالي مصرفي توليد مي كند 
و منطق بازار اين اس��ت كه اين كاالها قرار است به مصرف 
برسد، اما عماًل كس��اني كه در بازار تعيين كننده  هستند، 
مصرف كننده نيستند، بلكه سوداگراني هستند كه به طرز 
ديوانه واري مي خواهند قيمت ها را باال بكش��ند. قيمت يك 
واحد مسكن مهر در طول دو سه سال از 80 ميليون تومان 
به 400 ميليون تومان مي رسد و وقتي نگاه مي كنيد اغلب 
خريداران به نيت مصرف نخريده اند، بلكه واحدهاي مسكن، 
ديوانه وار دست به دست ش��ده و مصرف كننده واقعي هاج و 
واج به اين بازي جنون نگاه مي كند. از آن سو وقتي قيمت ها 
باال م��ي رود اصناف مختلف حق خ��ود مي دانند كه قيمت 
كاالهايش��ان را باالتر ببرند. در واقع اينجا هم مقايس��ه اي 
صورت مي گيرد. مثاًل يكي مي گويد؛ يعني فقط جنس آنها 
جنس است؟ جنس ما جنس نيس��ت؟ يا فقط خدمت آنها 

خدمت است؟ خدمت ما خدمت نيست؟

وقتيارزشپولكشورجوكغريبهها
ميشود

يكي از آزاردهنده ترين حس ها وقتي تورم 
در جامعه اي باال باشد، آنجاست كه تمام و 
كمال حس مي كني ارزش پول ملي كشور تو روز به روز بيشتر 
آب مي رود. در واقع ما با يك حيثيت و آبروي ملي هم روبه رو 
هستيم و البته به آن واكنش هم نشان مي دهيم، اما واكنش 
نمايشي و غير كارآمد. يادم مي آيد يكي از بازيكنان تيم ملي 
واليبال لهستان چند وقت پيش كه به ايران آمده بود، پول 
خود را در فرودگاه به ريال تبديل كرده بود و چند چك پول 
500 هزار ريالي را با صفرهاي متعددي ك��ه دارد كنار هم 
چيده بود و با شكلك »از خنده روده بر شدن« زيرش نوشته 
بود ميليونري از لهستان. اين اتفاقات از حيث ملي براي ما 
خوشايند نيست، اما مثل اغلب وقت ها كه واكنش نامناسبي 
به يك آبروري��زي مي دهيم، حاال هم مي خواهيم س��ر و ته 
قضيه را با حذف صفرها از پول ملي كش��ور، ه��م بياوريم، 
در حالي كه در نهايت اين اقدام يك عكس العمل نمايش��ي 

است و گرهي از كار ما نخواهد گشود. 
ارزش پولي ملي كشور چيزي نيست كه به سادگي از كنار آن 
بگذريم، مثل اين است كه آدم هر روز مي بيند، عزيزش در 
بستر بيماري است و روز به روز رنگ و رويش زردتر و نحيف تر 
مي ش��ود. پول ملي يك كش��ور در واقع ميث��اق اقتصادي 
اعضاي آن كشور با همديگر اس��ت. ما انگار پيمان بسته ايم 
كه به واسطه اين پول با همديگر داد و ستد كنيم، چون آن 
را معتبر و صاحب ارزش مي دانيم، اما وقتي تورم باال مي رود 
در حقيقت اتفاقات��ي عليه اين ميثاق مل��ي روي مي دهد، 
بنابراين در جامعه هم تشنج مي آفريند و تشنج چيست؟ به 
هم خوردن منطق خريد و فروش. در حالت عادي وقتي تو 
مي خواهي جنسي را بخري به كيفيت و مزيت هاي آن توجه 
مي كني و با فروشنده چانه مي زني و به گونه اي رفتار مي كني 
كه تو دست باالتر را داري، اما وقتي فضا با تورم باال متشنج 
مي شود، تو همه آن نازهاي خريدارانه را از ياد مي بري و در 
واقع اين فروشنده است كه بر اسب ناز كردن و دلبري سوار 
مي شود و مي تازاند و ما خريداران براي خريدهايي كه واقعاً 
به آن ها نياز نداريم، صف مي كشيم، بنابراين خريداراني را 
مي بيني كه چشم بس��ته به بازارها آمده اند و فروشنده هر 
قيمت فضايي را هم كه پيش��نهاد مي دهد نه نمي گويند و 
همين وهم، وهم باالتري را هم رقم مي زند. انگار تو فروشنده 
يك قطعه زمين يا آپارتمان هستي. آپارتمانت را با يك قيمت 
نجومي براي فروش مي گذاري و مي بيني فرداي همان روز 
به فروش رفت. در اين صورت چه حسي به تو دست مي دهد؟ 
نكند قيمت واقعي اي��ن آپارتمان از اين هم باالتر باش��د؟ 
بنابراين قيمت پيشنهادي تو براي زمين يا آپارتمان بعدي، 

فضايي تر هم مي ش��ود و تو به اين فكر كن كه تو هر چقدر 
فضايي تر مي شوي، خريداران هم پا به پاي تو جلو مي آيند و 
به اصطالح كم نمي آورند. وقتي تورم باال مي رود، انگار عقل از 
سر همه پريده است، رفتارهايي مي كنند كه در حالت عادي 
هرگز آنگونه پيش نمي روند. اين ديگر خريد نيس��ت، بلكه 

بيشتر شبيه يك قمار است.

چراچالشهايماحلنميشود؟
چرا مشكالت ما تداوم مي يابد؟ به خاطر 
اينكه من نمي خواهم بخش��ي از راهكار 
باش��م، بلكه طوري رفتار مي كنم كه در 
نهايت به بخشي از مس��ئله تبديل مي ش��وم. به نظرم اين 
كليدي ترين زاويه براي بررسي تداوم مسئله هاي ماست. من 
نمي خواهم بخشي از راهكار باشم؛ يعني نمي خواهم نقشي 
واقعي - و نه نمايشي - در پايان دادن به چالش ها بازي كنم. 
كيفيت كنش هاي ما بيش تر از آنكه دست به كار شدن واقعي 
باشد، دس��ت به كار شدن نمايشي اس��ت. من يك مسئول 
هستم، اما عملكرد من با آنچه در مجامع عمومي و تربيون ها 
مي گويم، انطباق و همپوش��اني ندارد. من يك كارش��ناس 
هستم، در تحليل هايم به يك  گونه  و در كنش هاي عملي ام در 
اقتصاد به گونه اي ديگر رفتار مي كنم. من يك فعال اقتصادي 
هستم و در صنف خود به گونه اي حرف مي زنم، اما در عمل 
جهت گيري هايم با آن مواضع نمي خواند. اين س��ؤال قابل 
تأملي است كه اين همه كارشناس و مسئول صبح تا شب در 
دنيا حرف مي زنند و هشدار مي دهند يا راهكار ارائه مي كنند، 
پس چرا مسئله حل نمي ش��ود. اين همه اقتصاددان داريم 

كه فضاي اقتصادي را عين كسي كه از پشت شيشه شفاف 
آكواريوم، ماهي ها را مي بيند، رصد مي كنند، پس چرا مسائل 
ما حل نمي شود؟ واقعيت آن است كه غرض هاي آدمي يكي 
دو تا نيستند و اين غرض ها اجازه نمي دهد گره هاي بيرون 
تكانده شود. من يك كارشناس يا مسئول هستم و در مقاله 
يا سخنراني يا جلسه رسمي راه باز كردن گره ها را مي گويم، 
اما وقتي مي آيند مرا باز كنند- از ياد نبريم كه من خودم هم 
يك گره هس��تم- اجازه نمي دهم به من دست بزنند. وقتي 
كوچك ترين نقدي را برنمي تابم؛ يعني در واقع مي گويم به 
من دس��ت نزنيد يا وقتي حس مي كنم من به آن گرهي كه 
قرار است باز شود، تعلق خاطري دارم يا منافع من در آن گره 
وجود دارد با اينكه در ادعاهايم گفته بودم موافق باز شدن آن 
گره هستم، اجازه اين كار را نمي دهم و جلوي باز شدن گره را 

مي گيرم و سنگ اندازي مي كنم.

تورمزمانيفرومينشيندكهمدعيان
متورمفروكشكنند

بنابراي��ن ت��ورم زماني حل مي ش��ود كه 
مدعيان متورم فروك��ش كنند. هر رنجي 
كه ما در بيرون و در روابط اين جهان مي بينيم، در حقيقت 
سايه اي از آن هيوالي درون ماست. جدال هايي كه در دنياي 
ما ديده مي شود به كشمكش هاي درون آدم ها برمي گردد، 
چه اين آدم، لباس يك مسئول و مدير را پوشيده باشد، چه 
لباس يك كارش��ناس و تحليلگر و چه هر لب��اس و جايگاه 
ديگري. در چنين ش��رايطي اين سو و آن س��و كارشناسان، 
رس��انه ها و مديراني را مي بينيم كه مدام در حال صادرات 
هشدار هس��تند، اما اين هشدارها بيش��تر از آنكه واقعيت 
داشته باشد، جنبه نمايشي دارد. مثاًل فرض كنيد تلويزيون 
بي بي س��ي درباره باال رفتن نرخ ارز با كارشناسان مصاحبه 
مي كند و آنها هم با حرارت هر چه تمام و تكان دادن دست و 
پايشان هشدار مي دهند و افق وحشتناكي را ترسيم مي كنند، 
اما آيا حقيقتاً آنها نگران مردم يك كشور هستند؟ يا نه آن 
مجري شبكه و آن كارشناسان بعد از برنامه سراغ يك سري 
موضوعات در زندگي شخصي و اجتماعي خود مي روند كه 
هيچ ربطي به آن چيزهايي ك��ه گفته اند و خوانده اند، ندارد 
و اينطور بگوييم زندگي آنها اص��اًل از محل همين اقدامات 
نمايشي مي گذرد. چرا مس��ائل جهان ما به شكل بنيادين 
حل نمي ش��ود؟ چون يك بنگاه خبري همين كه طعنه اي 
به يك حكومت بزند و چند كارش��ناس به مسئوالن ارشد 
كشور ناس��زا بگويند، دلشان خنك مي ش��ود و شب راحت 
مي خوابند و ط��وري مي خوابند كه انگار به بهترين ش��كل 
وظيفه شان را در قبال حل مش��كالت جهان انجام داده اند 
و شما در اين جهان نمايش��ي مي بينيد همان مجري كه با 
حرارت درباره باال رفتن نرخ ارز يا ت��ورم صحبت مي كرد و 
يك لكنِت »تكنيكي – نمايشي« مختصري هم پيدا كرده 
بود - يعني كه موضوع خيلي حساس و نفسگير است- چند 
دقيقه بعد يك خبر فانتزي از سواحل يك كشور اروپايي را 
هم مي خواند يا درس��ت بعد از اين برنامه مجري مي گويد: 
نانوايي با پُل هاليوود و ما مي رويم طرز تهيه نان بلومر را از پُل 
عزيز ياد مي گيريم. و اين يعني من يك نگران واقعي يا يك 
هشداردهنده حقيقي نيستم. اگر يك نگران واقعي بودم و 
به تمام معنا هدفم خيرخواهي براي مردم ايران بود، اينطور 
ساده به سواحل فالن كشور نمي رفتم و اين فانتزي گري ها 
را مي گذاش��تم، وقتي كه اقتصاد ايران شرايط بهتري پيدا 
كند. شما وقتي بچه تان را گم مي كنيد، مي رويد كالنتري و 
مي گوييد بچه من گم شده است و بعد از آن از كالنتري بيرون 
مي رويد و مي آييد خانه نان ترتيال يا بلومر تهيه مي كنيد؟ يا 
مشتاقيد ببينيد در سواحل فالن كشور اروپايي چه حادثه 
خنده داري روي داده است؟ يا نه، همه اقدامات بعدي شما 
پيوستگي كاملي با آن گم ش��دن بچه دارد و در حقيقت تا 
زماني كه شما بچه را پيدا نكرده ايد آرام و قرار نمي گيريد. اگر 
شما برويد كالنتري و بگوييد بچه ام گم شده است، بعد بياييد 
طرز تهيه كيك خيس شكالتي را هم دنبال كنيد در حقيقت 
به سطحي ترين ش��كل ممكن با گم شدن فرزندتان روبه رو 
شده ايد يا اينطور بگوييم شما در يك حالت گيجي و منگي 
به سر مي بريد و حقيقت اين اس��ت كه جهان ما يك جهان 
گيج و منگ است، بنابراين شما در اين جهان منگ و در اين 
فضاي فكري مغشوش، هشياري كاملي نسبت به مسئله تان 
نداريد، درحالي كه اگر هش��ياري كاملي درباره مسئله تان 
داشتيد، رفتارهاي شما در يك منظومه به هم پيوسته عمل 
مي كرد و به نتيجه مي رسيد، يعني آن بچه را پيدا مي كرديد و 
گمشده ما يعني معجزه معصوميت، جايگزين حيله گري هاي 
شعبده بازان مي شد، نه اينكه بگوييد نرخ ارز در اقتصاد ايران 
رقم هاي نگران كننده اي به خود گرفته اس��ت و بعد بگوييد 
در ادامه: آشپزي با پل هاليوود! اين يعني شما به يك شكل 
عميق نسبت به مسئله تان هشيار نيستيد يا اينطور بگوييم 

اين مسئله را مسئله خودتان نمي دانيد.
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سؤالايناست:چرابساطفسادهاجمع

نميشود؟
  

اجازه بدهيد از يك جمله دكتر غالمحسين 
ابراهيمي ديناني، حكيم و فيلسوف زمان ما 
در كتاب »ُدّر س��خن« وام بگيرم، ايشان در 
جايي از اين كتاب مي گويد: »قدرت، فس��اد 
نمي آورد، بلكه ترس از دس��ت دادن قدرت، 
فس��اد مي آورد.« اج��ازه بدهي��د در پرتوی 
همين ي��ك جمله به داس��تان فس��اد با هم 
نگاهي بيندازيم. مدعاي عبارت باال اين است: 
چرا ما فاس��د مي ش��ويم؟ چون مي ترسيم. 
مدعاي جمله اين است: اگر ما نترسيم، فاسد 
نمي شويم. البته اين فساد، بسته به موقعيت 
هر كسي مي تواند رنگ و بويي به خود بگيرد. 
آيا شما كسي را در اين زندگي مي توانيد پيدا 
كنيد كه مطلقاً هيچ مسئوليتي نداشته باشد؟ 
همه ما در حقيقت مسئول هستيم، بنابراين 
اگر كليشه رايج را كه ما معموالً مسئوالن را 
در بيرون از خود جس��ت وجو مي كنيم، كنار 
بگذاري��م، در آن ص��ورت من ني��ز مي توانم 
منشأ فساد باش��م. مثاًل چطور فس��اد ايجاد 
مي كنم؟ چون فضاي درون من امن نيس��ت 
و هر لحظه در معرض تاخت و تاز ترسي تازه 
قرار دارد، همين كه در خبرها مي خوانم دالر 
دارد باال مي رود، بعدازظهر همان روز الگوي 
خريد خ��ود را تعيي��ر مي دهم. چ��را الگوي 
خريد خ��ود را تغيي��ر مي ده��م؟ - مثاًل من 
ماهي يك گون��ي برنج مي خري��دم، اما حاال 
پنج گون��ي مي خرم يا م��ي روم پس اندازم را 
تبديل به چيز ديگري جز پول رسمي كشور 
مي كنم، چون مي ترسم. من با خواندن خبرها 
و واكنش به آنها و تفسيري كه از وقايع دارم 
دچار ترس مي شوم و اين ترس مرا به سمت 
فساد مي كش��اند. فس��اد يعني چه؟ يكي از 
بهترين توصيف ها از فس��اد، تجزيه ش��دن و 
تباهي اس��ت. وقتي ما مي گوييم جسد ُمرده 
دارد فاس��د مي ش��ود، منظورمان چيست؟ 
يعني جسد به سمت متالشي شدن، تجزيه 
گش��تن و بويناك ش��دن پيش م��ي رود. در 
حقيقت من وقتي مي ترس��م و اهرم روبه رو 
شدن من با وقايع اين دنيا ترس مي شود، اين 
ترس با من چه مي كند؟ مرا متالشي مي كند. 
قيافه آدم هاي ترس��يده را ديده ايد؟ انگار در 
صورت شان بمب منفجر شده است. ابرو يك 
طرف، چش��م يك طرف، مژه ه��ا يك طرف 
ديگر، گونه فروريخته و بيش��تر ش��بيه يك 
دست انداز سينوس��ي ماليم است، دهان كج 
و كوله ش��ده و البته چانه در جاي هميشگي 

خود نيس��ت و اين همه محصول ترس است. 
حاال ترس با ص��ورت جامعه هم همين كار را 
مي كند. هيچ  كس در جاي خودش نيس��ت. 
مِن روزنامه نگار دارم س��هام خريد و فروش 
مي كنم يا فالن ج��راح دارد ملك مي خرد و 
ملك مي فروشد، يعني ما اجزاي اين جامعه 
در جاي خودمان نيس��تيم و چ��ه چيز ما را 

متالشي و تجزيه كرده است؟ ترس!
دوباره ب��ه آن جمله برگرديم: قدرت، فس��اد 
نم��ي آورد، بلكه ترس از دس��ت دادن قدرت 
فس��اد مي آورد. اگر قبول كنيم هر كسي در 
زندگي به هر ح��ال قدرت��ي دارد، حتي اگر 
آن قدرت به زعم ما در نازل ترين س��طح خود 
باش��د- مثاًل قدرت حركت دادن انگشتانش 
يا دس��ت و پايش، يا قدرت و سيطره اي كه بر 
خانواده اش دارد و امثال آن- متوجه خواهيم 
شد كه تجمع نيست كه فس��ادآفرين است، 
جمع شدن نيست كه فساد مي آفريند. اتفاقاً 
جمع بودن عامل وحدت اس��ت. م��ن اگر در 
خود جمع باش��م، بهت��ر كار مي كنم يا وقتي 
متفرق هس��تم؟ وقت��ي قدرتمن��د و صاحب 
نيرو باش��م بهتر كار مي كنم يا وقتي در خود 
پراكنده ام؟ و چه چيز م��را پراكنده مي كند؟ 
ترس! وقتي يك مدير در منصبي قرار مي گيرد 
و از قدرت خود سوء استفاده مي كند، آن عامل 
سوء استفاده چيس��ت؟ ترس و نگراني! مثاًل 
فرد مي گويد معلوم نيست من بار ديگر به اين 
قدرت برسم- و توجه كنيد كه او منشأ قدرت 
را در بيرون از خ��ود مي جويد و همانجا ترس 
را مي آفريند- بنابراي��ن وقتي كار و بار جهان 
معلوم نيست، پس بهتر است بار خود را ببندم 
و دقيقاً ترس ها باري از نگراني و تش��ويش را 
روي ش��انه هاي ما مي گذارند و ترس، باربري 
اس��ت كه هر چقدر ب��ار روي آن بگذاريد، او 
خواهد ب��رد و كم نم��ي آورد. فك��ر مي كنيد 
وقت��ي آدم در جهنم ترس ها ف��رود مي آيد، 
مي تواند آن بارها را به سادگي زمين بگذارد؟ 
اين اس��ت كه مي بينيم فرد هر اندازه هم كه 
طمع مي كند، فس��اد مي آفرين��د و مي دزدد 
جيب هاي��ش پر نمي ش��ود. چ��را؟ چون آن 
جيب ها به دهانه دوزخ وصل اس��ت. شما در 
دهانه دوزخ ترس ها- وقتي ارتباط تان با حق 
قطع شده است، در واقع به يك دوزخ بي انتها 
تبديل مي ش��ويد- هر اندازه هم كه خوراك 
بريزيد، او پر نخواهد شد و چقدر اين آيه قرآن 
در توصيف جهن��م و دوزخ، لطي��ف، دقيق و 
زيباس��ت. آيه 30 س��وره ق مي فرمايد: يوم 
تقول لجهنم هل امتالت و تقول هل من مزيد. 
از آن دوزخ مي پرسند: آيا پُر شدي؟ و جهنم 
مي گويد: آيا باز هس��ت؟ و توجه كنيم جهنم 
از جنس حرص اس��ت و حرص هم از جنس 
ترس. ما آدم ها چرا فساد مي كنيم؟ چون پر از 
حرص هستيم. چرا پر از حرص هستيم؟ چون 
پر از ترس هستيم و چرا پر از ترس هستيم؟ 
چون رابطه مان با حق قطع ش��ده است. آيه 
شريفه مي فرمايد: اال بذكر اهلل تطمئن القلوب. 
فقط و فقط خدا مي تواند اطمينان را در قلب 
آدم ايج��اد كند، اما م��ا مي خواهيم خودمان 
بنشينيم و براي خودمان با مواد الزم، اطمينان 
هم بزني��م و آرامش بس��ازيم و چنين كاري 
هرگز از ما ساخته نيست. در واقع چون آدم ها 
تكيه گاه زندگي شان را ترس ها و نه حق قرار 
مي دهند- مثاًل من به زبان و به دروغ مي گويم 
به خدا توكل مي كنم، اما از آن طرف مي روم 
10 گوني برنج مي خرم يا كوچك ترين اتفاق 
و نوساني در زندگي ام روي مي دهد، به دامان 
اس��ترس ها، خيال ها و ترس ها پناه مي برم نه 
دامان حق- بنابراين ترس ها آدم ها را به بازي 
مي گيرند و دوباره از آن آيه شريفه بهره ببريم 
كه: و من اع��رض عن ذكري فان له معيش��ه 
ضن��كا / هر كس از ي��اد م��ن روي برگرداند، 
معيش��ت او تنگ مي ش��ود و اينكه امروز به 
تمام معنا معيش��ت ما آدم ه��ا در دنيا تنگ 
شده اس��ت و معاش ما اين نگراني ها، اندوه ها 
و حسرت هاس��ت، به خاطر اين اس��ت كه ما 
يك رابطه حقيقي - و نه لفظي و به دروغ- با 
خداوند برقرار و خودم��ان را در دامان توكل 
رها نمي كنيم، بنابراين مدام زور مي زنيم كه 
به واسطه دس��ت و پا زدن در ترس ها سقف و 
ستون زندگي مان را نگه داريم و اين ترس ها، 
حرص هاي دوزخي را مي آفريند و حرص ها، 

درون و بيرون ما را فاسد مي كند.

شرطبرچيدهشدنفسادهاچيست؟

ترس، عامل فساد است نه قدرت
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   احمدرضا صدري
در 16مرداد 56 خبري مبني بر كنار گذارن امير عباس 
هويدا از سمت نخست وزيري پس از 13 سال منتشر 
ش�د! با اين همه اين پرس�ش براي همگان مطرح بود 
كه اي�ن دوره از ص�دارت، از چه روي 13 س�ال ادامه 
يافت. مقالي كه پيش روي شماس�ت، در پي پاس�خ 
به اين پرس�ش بوده اس�ت. اميد آنكه مقب�ول آيد!

         
   خواجه اي چون هويدا، كاري جز دسيسه ندارد!

شايد مناسب باش��د تا در آغاز س��خن، نظري به ديدگاه 
يكي از س��ردمداران حكومت پهلوي درباره امير عباس 
هويدا بيندازيم. اميراسداهلل علم دوش��نبه در روز 16تير 
1354 درب��اره هويدا، اينگونه با ش��اه س��خن گفته و با 
سكوت وي مواجه گشته است: »همه مرداني كه عهده دار 
مسئوليت هاي خطير هستند، نياز به نوعي سرگرمي دارند 
و به عقيده من مصاحبت جنس لطيف تنها چاره كارساز 
است. بدون چنين مشغوليت هايي، مردان خشن مي شوند. 
يك اظه��ار عقيده جس��ورانه ديگر و براي ماس��ت مالي 
كردنش توضيح دادم به همين علت است كه خواجه اي 
چون هويدا سرش را با كار گرم مي كند. من گفتم كه اين 
حتي خطرناك تر است، دسيسه بازي تنها جانشين او براي 
مصاحبت جنس لطيف است و دسيس��ه بازي هم حتماً 

عواقب عملي خواهد داشت. شاه اظهار نظري نكرد...«
   پرونده سازي براي بقا!

جمع آوري مدرك و پرونده سازي عليه رقباي سياسي، در 
عداد اقدامات هويدا پس از نيل به صدارت به شمار مي رود. 
او با اين اقدام، درصدد بود تا منص��ب خود را بيمه كند و 
همين امر، از عوامل طوالني شدن نخست وزيري وي به 
شمار مي رود. محمدرضا چيت سازيان، پژوهشگر تاريخ 
معاصر، در اين باره مي نويس��د: »عباس ميالني در كتاب 
معماي هويدا اش��اره مي كند كه هويدا چند سال پس از 
بر عهده گرفتن سمت نخست وزيري، به گردآوردن اسناد 
و مداركي پرداخت كه به گمانش او را در برابر مخالفانش 
بيمه مي كرد. در واقع به تعبير ميالني هدف هويدا چيزي 

جز حفظ منافع و موقعيت ش��خصي خ��ودش در مقام 
نخست وزيري نبود. به عبارت ديگر صعود از نردبان قدرت 
در حالي كه مقي��د و محدود به نهادها و قواعد مش��خص 
نباش��د، بلكه تابع اميال افراد باشد، احس��اس ناامني در 
فرد پديد مي آورد. اين مسئله در مورد هويدا نيز مصداق 
عيني داشت. او براي اينكه اين احساس ناامني را در خود 
از بين ببرد، تالش كرد با عضويت در محافل گروهي روابط 
حسنه اي را با نخبگان سياس��ي ايجاد كند. بر اين اساس 
بود كه وي در آن واحد، عضويت چندين لژ را در كارنامه 
خود مي ديد. عضويت و ش��ركت در جلس��ات لژ مولوي، 
لژ تهران، لژ اليت، لژ بزرگ ايران، ل��ژ كورش و لژ فروغي 
از جمله اين موارد محس��وب مي شود. به صورت طبيعي 
سياست غير رسمي مبتني بر باندبازي نمي توانست جاي 
نهادهاي باثبات سياس��ي و مبتني ب��ر ارزش هاي ثابت 
را بگيرد. اين مس��ئله سبب مي ش��د تا نخبگان سياسي 
به طور اعم و شخص هويدا به صورت اخص هميشه جانب 
احتياط را در پيش گيرند. اين جان��ب احتياط به نحوي 
بود كه مورد غضب شخص شاه قرار نگيرند. در واقع آنها 
در هر كنش��ي كه انجام مي دادند، واكنش ش��اه را در پي 
آن دنبال مي كردن��د و نظر مردم در م��ورد عملكرد آنها 
چندان مهم به نظر نمي رسيد. در چنين شرايطي بود كه 
نخبگان داراي استقالل رأي نمي توانستند، باقي بمانند و 
فضا براي ظهور نخبگاني همچون هويدا كه چاكرمنش و 
نوكر ماب بود، فراهم ش��د. هويدا از اولين روزهاي تصدي 
مقام نخست وزيري روش اطاعت محض و بي چون و چرا از 
شاه را در پيش گرفته بود. او در اظهاراتش از شاه به عنوان 
پدر تاجدار يا منجي ملت يا مبتكر انقالب سفيد يا ارباب 
ياد مي كرد. او خود را نيز چاكر شاه لقب مي داد. هويدا در 
واقع نقطه ضعف شاه را به خوبي دريافته بود، لذا راه تملق 
و چاپلوسي را در پيش گرفته بود. او در جواب خبرنگاري 
كه از شخص شاه به عنوان نفر اول مملكت ياد كرده بود، 
گفت مگر ما نفر دومي هم در كشور داريم كه شما از شخص 
اعليحضرت به عنوان نفر اول ياد مي كنيد. او سپس ادامه 
مي دهد همه ما مطيع و فرمانبردار شخص شاه هستيم و در 

اين كشور شخص دومي وجود ندارد. او همچنين در جايي 
ديگر مي گويد:»ما با رهنمودهاي شخص اعليحضرت به 
زودي از كشورهاي توسعه يافته صنعتي دنيا پيش خواهيم 
افتاد و از آنها جلو خواهيم زد. هويدا به منزله اينكه شخص 
دوم كشور تلقي مي شد و نخس��ت وزير وقت بود هرگز از 
در مخالفت يا دست كم راهنمايي كردن شاه بر نمي آمد. 
هر نظر و ديدگاهي كه شخص شاه بيان مي كرد از نظر او 
عالي و بي عيب و ايراد محسوب مي شد. عليرضا ازغندي 
بر اين اعتقاد است كه در 20 سال اول سلطنت محمدرضا، 
نخبگان سياس��ي در كنار محمدرضا به  عنوان بازيگران 
اصلي نظام پهلوي ايفاي نق��ش مي كردند، در حالي كه از 
سال 1344 و با روي كار آمدن هويدا ديگر استقالل عملي 
در ميان اين نخبگان مشاهده نشد و به تعبيري مؤلفه هاي 

سلطانيسم بيش از پيش هويدا و آشكار گرديد.« 
   نخست وزير بي اختيار!

س��اختار قدرت در دوران ص��دارت هويدا ني��ز، از ديگر 
س��رفصل هاي بازخواني دوران طوالني نخس��ت وزيري 
وي به شمار مي رود. به واقع در آن مقطع، اين شاه بود كه 
تمامي شاهراه هاي مهم امور كش��ور را در دست داشت و 
هويدا جز چاكري و بله قربان گويي، نقشي ايفا نمي كرد. 
براي شاه مطيع بودن و فرمانبري اين نخست وزير، يكي 
از عوامل اعتماد به وي بود. سيدمحس��ن موس��وي زاده 
جزايري، پژوهش��گر تاريخ معاصر بر اين باور است: »در 
دوران نخست وزيري هويدا برخي نمايندگان مجلس از 
سياس��ت خارجي او انتقاد كردند. به عنوان  مثال محمود 
طلوعي در دوره بيس��ت و سوم مجلس ش��وراي ملي از 
سياست خارجي هويدا در نزديكي به اسرائيل انتقاد كرده 
و در خصوص حقوق ملت فلسطين صحبت هايي مي كند. 
البته همين نطق ها باعث مي شود تا ديگر اجازه راهيابي 
به مجلس شوراي ملي بعدي به طلوعي داده نشود و از او 
به عنوان نماينده ناراضي سلب اعتماد شود. هر چند ظاهر 
اين مسائل نشان دهنده انتقادات مجلس از نخست وزير 
است، اما وقتي واقعيت چگونگي تصميم گيري در دوران 
پهلوي دوم بررسي مي شود، مش��خص مي گردد كه چه 

هوي�دا ك�ه ج�زو جامع�ه بهائي�ت و 
فراماس�ونري در اي�ران ب�ود، كابينه 
خود را ني�ز از بين اعض�اي اين جامعه 
انتخاب مي كرد و دائم در اين 13 سال، 
اعض�اي كابين�ه را تغيير م�ي داد تا از 
گسترش قدرت آنها جلوگيري كند. او 
با تس�لط بر قوه مقننه، تصميمات شاه 
را به راحتي در مجلس تصويب مي كرد 
و آنها را ب�ه مرحله اجرا مي گذاش�ت
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به بهانه سالروز كنار گذاردن اميرعباس هويدا از سمت نخست وزيري

 صدر اعظمی که جز چاکری
 هنری نداشت!

   محمدرضا كائيني
در فرآين��د مب��ارزات 
منته��ي ب��ه پي��روزي 
انقالب اس��المي، زنان 
هم پ��اي م��ردان و گاه 
جلوت��ر و مؤثر تر از آنان 
نقش آفريدند. اثري كه 
هم اينك به شما معرفي 
مي ش��ود، خاط��رات 
طاهره سجادي است كه همگام با همسرش مهدي 
غيوران، پاي به عرصه مصاف با رژيم پهلوي نهاد و 
در اين طريق پذيراي دش��واري ها و شكنجه هاي 
فراوان گش��ت. مركز اس��ناد انقالب اسالمي ناشر 
اين اثر، در ديباچه آن چنين آورده است: »پيروزي 
انقالب اسالمي ايران بي شك مرهون جهاد مردان 
و زناني اس��ت كه جان بر كف در مقابل اس��تبداد 
داخلي و استعمار خارجي ايس��تادند. هر كس در 
انقالب ش��كوهمند ايران حاضر و ناظر بوده است، 
نقش زنان را در پيروزي آن به خوبي درك مي كند. 
زنان مسلمان چنان در حماس��ه بزرگ سرنگوني 
رژيم كهن شاهنش��اهي، نق��ش آفريدند كه رهبر 
انقالب اسالمي، امام خميني در مورد آنها فرمود: 
»زنان در كنار مردان، بلكه جلوتر از آنان در پيروزي 
انقالب اسالمي نقش اساسي داشته اند. با اين حال 
در رابطه با نقش زنان در پيروزي انقالب اس��المي 
كمتر نوشته و كمتر گفته ش��ده است. شايد يكي 
از علل ك��م كاري در اي��ن زمينه، نداش��تن منابع 
اس��ت كه خود زنان مبارز به دلي��ل كتمان، كمتر 
حمايتي از عملكرد خود داش��ته اند. خانم طاهره 
س��جادي )غيوران( نمونه اي از زنان مبارزي است 
كه سال ها پيش جهت س��تيز با رژيم مستبد شاه، 
قيام كرد و سخت ترين شكنجه ها را به جان خريد. 
وي در س��ال 1321 در خانواده مذهبي در تهران 
متولد ش��د و از كودكي و دوران تحصيل، با تعاليم 
اسالمي آشنا شد و در سال 1338 با آقاي مهدي 
غيوران يكي از مبارزان مؤم��ن، ازدواج كرد. خانم 
سجادي از اين پس بيشتر در مسائل سياسي وارد 

شد و پس از نهضت امام خميني، به عنوان يك زن 
مسلمان بيشتر به جامعه خود احساس مسئوليت 
كرد و به همراه همسرش در سال 1354 دستگير 
شد و شديدترين ش��كنجه ها را تحمل نمود. وي 
در آذر 1357 در اوج مب��ارزات م��ردم مس��لمان 
ايران به رهبري امام خميني از زندان آزاد ش��د و 
همراه مردم به گس��ترش مبارزات پرداخت و بعد 
از پيروزي انقالب اس��المي نيز ب��ه تحكيم مباني 
انقالب پرداخت و س��رانجام، فرزن��دش را در راه 
دفاع از سرزمين اسالمي اش، در جنگ عراق عليه 
ايران تقديم كرد. مركز اس��ناد انقالب اس��المي با 
ضبط خاطرات خانم س��جادي و تدوين آن با نظر 
نهايي وي، اين مجموع��ه را در اختيار خوانندگان 
مي گذارد. اي��ن خاطرات گزارش بس��يار مفيدي 
از موقعيت س��ازمان مجاهدي��ن در بين نيروهاي 
مذهبي، تغيي��ر ايدئولوژي س��ازمان و رفتار رژيم 
شاه با زندانيان مبارز و نقش مذهب در پيكار عليه 

ستم است.« 
طاهره سجادي راوي خاطرات در آغازين فصل از 
اين مجموعه خواندني، بخشي از شرايط خانوادگي 
خويش را به ش��رح ذيل توصيف كرده است: »در 
آخرين روزهاي فصل پاييز1321، در محله اي بين 
سرچشمه و بهارستان تهران، منطقه اي كه تقريباً 
مركز تهران و مح��ل فعالي بود، در ي��ك خانواده 
مذهبي به دنيا آمدم. من چهارمين فرزند خانواده 
هستم و دو خواهر و دو برادر دارم. مادرم هاجرخانم 
كه بعدها به خانم سجادي معروف شد، زني فداكار 
و با تقوي، عالمه و اهل درس و بحث بود. از وقتي كه 
يادم دارم، ايشان با كتاب و درس سروكار داشت. 
منزل ما هر روز محل مراجعه عده زيادي از خانم ها 
از هر تيپ و صنف و طبقه اي بود كه نزد مادرم قران 
و عربي مي خواندند. ايش��ان عالوه بر رسيدگي به 
امور خانه و بچه ها، س��اعاتي از شبانه روز را به نماز 
و عبادت مي پرداخت. او عاشق نماز و نيايش بود، 
گاهي كه نيمه شب بيدار مي شدم، او را در حال نماز 
و نيايش مي ديدم؛ بي خبر از عالم عارفانه و معنوي 
او فكر مي كردم ب��راي غصه ه��ا و ناراحتي هايش 

اينگونه اشك مي ريزد.«

 حاشيه اي بر انتشار 
خاطرات طاهره سجادي
 روزهاي محنت

روزهاي شكنجه

مقدار از اين انتقادات واقعي بوده است. در واقع بررسي 
سياست هاي دوران پهلوي نشان مي دهد كه هويدا در 
سه بخش سياست خارجي، امور اقتصادي و مسائل 
نظامي بي اختيار ب��وده و تم��ام تصميم گيري ها در 
اين حوزه ها شخصاً توسط شاه اتخاذ مي شده است. 
به عنوان  مثال جمشيد آموزگار، وزير دارايي و هوشنگ 
انصاري، وزير اقتصاد مستقيماً با شاه در تماس بودند 
و گزارش كارهاي خود را به او مي دادند. براين اساس 
تصميم گيري هاي حوزه اقتصادي توسط شاه صورت 
مي گرفت. به طوري كه او با حضور در جلسات شوراي 
اقتصاد مس��تقيم از وزيران اقتصادي عملكردش��ان 
را س��ؤال كرده و به آنها برنامه مي داد. ازاين رو بعد از 
افزايش جهشي درآمدهاي نفتي شاه تصميم گرفت 
برنامه هاي بلند پروازانه خود را ب��راي اقتصاد ايران با 
تكيه بيشتر بر تصميم هاي شخصي و ناديده گرفتن 
نظرات كارشناسان دنبال كند. بر اين اساس با اينكه 
در شوراي اقتصادي و س��ازمان برنامه  درباره تبعات 
توزيع نامناسب و بي انضباطي بودجه اي و تأثير آن بر 
قيمت كاالهاي اساسي تذكر داده مي شد، اما در عمل 
ش��اه كار خودش را انجام مي داد و انتظار داشت اين 
نهادها فقط تأييد كننده دستورات او باشند، اما زماني 
كه  موج گراني ها در كشور به راه افتاد، شاه مسئوليت 
آن را از طريق مجلس متوجه هويدا كرد. شاه در حوزه 
نظامي نيز در آن زمان اختياري براي نخس��ت وزير 
قائل نبود؛ به طوري كه خريدهاي نظامي و چگونگي 
توزيع بودجه ه��ا در اين بخش را خ��ودش مديريت 
مي كرد. در اين رابطه فرمانفرماييان، رئيس سازمان 
برنامه  نيز از بي اختياري دولت در بودجه نظامي خبر 
مي دهد و مي گويد كه دس��تورات ش��اه در خصوص 
بودجه نظامي، مس��تقيم ابالغ مي شد و ما موظف به 
اجراي آنها بدون چون  و چرا بوديم. شاه دستور مي داد 
نظامي ها بيايند سازمان برنامه طرح هايشان را مطرح 
كنند. مي آمدند، مي گفتند اين برنامه هاي ماس��ت، 
اين چيزها را اعليحضرت خواسته اند و آن دستورات 
همگي اجرا مي شد. در حوزه سياست خارجي نيز خود 
ش��اه تصميم گيرنده اصلي بود و به هيچ  عنوان اجازه 
نمي دادند هويدا در اين زمينه مستقل تصميم گيري 
كند. براين اساس در اواخر دهه 40 كه انگليس قصد 
خروج از منطقه خليج فارس را داش��ت، شاه تصميم 
گرفت به نيابت از امري��كا و انگليس نقش ژاندارمري 
منطقه را بر عهده بگيرد. در اين  بين معامالت پنهاني 
بين شاه و انگليس صورت مي گيرد كه منجر به جدايي 
بحرين از ايران مي شود. در آن زمان مجلس در حالي 
با مطرح كردن استيضاح هويدا تالش مي كرد جدايي 
بحرين را به سياست هاي دولت نسبت دهد كه تمام 
تصميم گيري دراين باره توس��ط شاه اتخاذ شده بود. 
در آن برهه شاه گفته بود كه اكثريت ساكنان بحرين 
عرب هستند و به زبان عربي سخن مي گويند. از نظر 
اقتصادي هم بحرين اهميت چنداني ن��دارد. از نظر 
استراتژيك نيز ايران چون بر تنگه هرمز مسلط است، 

اين جزيره ارزشي ندارد.« 
   مگر شاه مي گذارد كسي احساس مسئوليت 

هم كند؟
همان گونه كه اشارت رفت، از عرصه هاي شاخص اداره 
كشور، ميدان مهم سياست خارجي و تنظيم روابط 
با ديگر كشورهاس��ت. هويدا در اين عرصه اختياري 
نداش��ت و صرفاً همراه ش��اه و دلگرمي دهنده او بود. 
رضا سرحدي، پژوهش��گر تاريخ معاصر، تالش كرده 
تا تصويري واضح از اين تبعيت و رهروي ترسيم كند: 
»طرح شاه براي آينده ايران مبتني بر رشد اقتصادي 
و نه توسعه سياسي و رش��د اقتصادي همزمان بود. 
در خصوص هويدا ني��ز چنين بود. ب��راي پي جويي 
ريشه هاي اين اقتصادزدگي بايد جوانب متعددي از 
تجربيات و تمايالت فكري وي را مورد توجه قرار داد. 
انديشه هاي سياسي هويدا در سال هاي دهه دوم قرن 
حاضر شكل گرفت؛ يعني در دوره اي كه مهروموم هاي 
ماركسيستي و به طور ويژه روايت استاليني آن هژمون 
بود. اكثر ماركسيس��ت هاي آن روزگار به تأس��ي از 
اس��تالين بر اين اعتقاد بودند كه اگر بتوان زيربناي 
اقتصادي جامعه را دگرگون ك��رد، روبناي فرهنگي 
و سياس��ي نيز به توازن زيربنا دگرگون خواهد شد. 
شاه دست يافتن به چنين رشدي را در پيوند عميق با 
غرب مي دانست. سرسپردگي هويدا شرايط را فراهم 
كرد تا دست به ابتكار عمل در حوزه سياست خارجي 
با الگوي مستقل ملي بزند تا با پيوند با غرب اين آرزو 
را برآورده سازد. در اين دوره شاه در سياست خارجي 
نقش اساسي را ايفا مي كرد. اگرچه نقش هويدا را در 
اين زمينه نمي توان ناديده گرفت، اما سكان هدايت 
سياست خارجي به كلي در دستان شاه قرار مي گيرد. 
شاه همه چيز را در دست داشت. وزارت خارجه اصوالً 
نمايشي شده بود و مركز سياست خارجي ايران خود 
شاه بود. حتي گاهي در مالقات با هنري كيسينجر، 
وزير امور خارجه امريكا، وزير امور خارجه ايران اجازه 
حضور نمي يافت. يك بار علم مي گويد: من به جاي وزير 
خارجه خجالت كشيدم! شاه به وزارت خارجه گفته بود 
كه هيچ مقامي غير از خودش حق ندارد در كارهاي 
وزارت خارجه مداخله كند. حتي گفته بود كه فريدون 
هويدا، برادر هويدا كه نماينده ايران در سازمان ملل 
بود، حق ندارد به نخست وزير گزارش بدهد. فريدون 
هويدا در زماني نيز به جرم گزارش به برادرش توبيخ 
شد. هويدا اين نحوه مديريت را ديده بود كه به برادرش 
)فريدون( گفت: مگر او مي گذارد كس��ي احس��اس 
مس��ئوليت هم بكند؟ همه تصميم ها را خود شخصاً 
مي گيرد! در نهايت گزارش سفارت امريكا پيرامون شاه 
در سال 1354 به وزارت خارجه آن كشور، تمام آنچه 
آمد را تصديق مي كند. بر اساس اين گزارش، شاه در 
تمامی سطوح و فعاليت ها دخالت مي كند تا مطمئن 
شود كه ملت در راه ترس��يمي او باقي است و شاه در 
مورد مسائل سياس��ي از ديگران كمتر نظر مشورتي 
مي خواهد، بنابراين پاره اي از ناظران بر اين باورند كه او 
از واقعيت ها جدا شده است. شاه در دهه هاي 1340 و 
1350 در جهِت اقتدارگرايي و شخص محوري عميقي 
در حركت بود و تمامي سياست ها را همانند يك بازي 

براي دست يافتن به آرزوهاي خود طراحي مي كرد. 
در اين بازي، هويدا مه��ره اي بس مطلوب بود. هويدا 
با سياست داخلي و خارجي شاه مخالفتي نداشت و 
همراه بي بديلي براي شاه محسوب مي شد. همه اينها 
به شاه آرامش بخشيده و رضايت بي سابقه اي را رقم زده 
بود، بنابراين محمدرضا پهلوي مهره اي چون هويدا 
را به مدت 13 سال براي بازي اي حفظ كرد كه خود 

طراحي و قوانين آن را مشخص مي كرد.« 
   نخست وزير و تالش براي خوش خدمتي به 

خاندان سلطنت
همان گونه كه در فصول پيش��ين اشارت رفت، نقش 
هويدا، صرفا تأييد گري ش��اه و تبليغ مواضع وي بود. 
با اين همه از منظر جناب نخست وزير، اين همه براي 
بقاء كامل نبود و الزم بود تا خوش خدمتي به خاندان 
س��لطنت، بدان منضم گردد. كيانا شريعت پارس��ا، 
پژوهشگر تاريخ معاصر در اين باره آورده است: »هويدا 
در دوران نخس��ت وزيري خود نش��ان داد كه قادر به 
خنثي س��ازي رقابت هاي اف��راد براي دس��تيابي به 
موقعيت هاي بيشتر و بهتر است. او در نخستين گام، 
عطااهلل خسرواني را كه پس از مرگ حسنعلي منصور، با 
فرمان محمدرضا پهلوي، رياست حزب ايران نوين را در 
دست داشت، بركنار كرد تا خطري را كه از جانب حزب 
براي موقعيت خود احساس مي كرد از بين ببرد. هويدا 
براي بركناري عطااهلل خسرواني از دبير كلي حزب و 
اخراج او از هيئت وزيران، متوسل به غالمرضا نيك پي، 
وزير آباداني و مسكن شد و از وي خواست موجباتي 
فراهم كند تا در هيئت دولت بين او و خسرواني كار به 
مشاجره بكشد. هر چند احزاب در ايران مانند غرب، از 
وسعت و تأثيرگذاري چنداني در بين مردم برخوردار 
نبودند، اما باز هم مي توانس��تند كنترل قدرت را در 
دس��تان هويدا قرار دهند. اكثر اف��رادي كه در حزب 
ايران نوين حضور داشتند در اليه هاي باالي قدرت و 
سياست كشور اعمال نفوذ كرده و مي توانستند هويدا 
را در پيشبرد اهدافش ياري رسانند. هويدا نيز در مقابل، 
اكثر اعضاي حزب را مديون و وابسته به خود كرده و 
همين امر يك رابطه متقابل را بين آنها به وجود آورده 
بود. در سال 1353 با تغيير عقيده شاه، مبني بر چند 
حزبي بودن كشور و ادغام حزب ايران نوين و مردم در 
حزب رستاخيز، كشور به سوي تك حزبي بودن پيش 
رفت. »حزب رستاخيز، در بيشتر روزهاي سال 1354 
سرگرم ايجاد سازماني گسترده بود. حزب يك كميته 
مركزي تشكيل داد، هويدا را به دبيركلي دفتر سياسي 
برگزيد و تقريباً همه نمايندگان مجلس را به عضويت 
خود درآورد. هويدا توانس��ت با اعمال نفوذ، اكثريت 
كرس��ي هاي مجلس ش��وراي ملي را به دست آورد و 
نماين��دگان مورد نظر خود را راه��ي مجلس كند. او 
چنان قدرت گرفته بود كه موجبات نگراني اسداهلل علم 
را به عنوان وزير وقت دربار فراهم كرد. علم در بخشي 
از خاطرات خود نوشته است: امروز صبح كه پيش از 
ورود بوتو با شاه صحبت مي كردم، نظرم تأييد شد كه 
هويدا از موقعيت بسيار مستحكم تري برخوردار است. 
ترسم اين است كه بايد براي سال هاي سال او را تحمل 
كنيم، با اينكه خدا مي داند راز بقايش در چيست. دعا 
مي كنم كه اگر هويدا نخست وزير باقي بماند، به شاه يا 
پايه هاي رژيم ما صدمه نرساند... بدين ترتيب مي توان 
گفت هويدا در راستاي منويات خاندان پهلوي عمل 
مي كرد. او تالش مي كرد تا شاه و حتي ملكه را از خود 
راضي نگه دارد. براي مثال يكي از لوايح بحث برانگيزي 
كه در زمان هوي��دا و در س��ال 1346ش به تصويب 
مجلس ش��وراي ملي رس��يد، تغيير قانون اساسي و 
نيابت فرح پهلوي به مقام س��لطنت بود. شاه ايران، 
براي تحكيم پايه هاي قدرت خويش از نفوذ هويدا در 
مجلس استفاده كرد و توانست متمم قانون اساسي را 
تغيير دهد. طبق اين قانون اگر به هنگام مرگ پادشاه، 
وليعهد به سن قانوني نرسيده باشد، شهبانو بالفاصله 
جاي او را مي گيرد، مگر اينكه شاه شخص ديگري را 
به عنوان نايب السلطنه انتخاب كرده باشد. اميرعباس 
هويدا در دوران نخست وزيري خود، تماماً مطيع اوامر 
شاه ايران بود. او برخالف برخي نخست وزيران گذشته 
همچون مصدق، اميني و قوام اقدامي در مخالفت با 
شاه انجام نداد، زيرا به خوبي مي دانست كه با اين كار 
از صحنه قدرت كنار م��ي رود. او زماني كه خيالش از 
بابت اطمينان ش��اه به خود راحت شد، شروع كرد به 
مس��تحكم كردن پايه هاي قدرت خويش. هويدا كه 
جزو جامعه بهائيت و فراماسونري در ايران بود، كابينه 
خود را از بين اعضاي اين جامع��ه انتخاب مي كرد و 
دائماً در اين 13 سال، اعضاي كابينه را تغيير مي داد تا 
از گسترش قدرت آنها جلوگيري كند. او با تسلط بر قوه 
مقننه، تصميمات شاه را به راحتي در مجلس تصويب 
مي كرد و آنها را به مرحله اجرا مي گذاشت. فساد در 
كابينه هويدا افزايش چشمگيري داشت، با اين  حال او 
نه تنها سخني از اين فساد به ميان نياورد، بلكه از روند 
رو به رشد آن نيز جلوگيري نكرد و خود با اين جريان 
همراه شد. در باب سياست هاي خارجه نيز هويدا مطيع 
دستورات شاه بود و هر آنچه را محمدرضا مي خواست 
انجام مي داد. در مجموع و با توجه به مواردي كه به آن 
اشاره شد، نمي توان هويدا را منتقد و روشنفكري در 
مواجهه با حكومت پهلوي دانست. او در اكثر موارد با 
سياست هاي داخلي و خارجي حكومت كه يا توسط 
شاه يا كش��ورهاي انگليس و امريكا تعريف مي شد، 
همراه شد و تا زماني كه از نخست وزيري استعفا داد، از 
اين سياست ها انتقاد نكرد. او با توجه به موقعيت خود 
در حكومت، سياست فرمانبرداري محض و مخالفت 
نكردن را در پيش گرف��ت و با اين راهكار توانس��ت 
13سال در اين مسند باقي بماند، بنابراين حتي اگر 
فرض را بر اين بگذاريم كه وي در جايي انتقاداتي را نيز 
نسبت به مديريت كشور داشته، اين انتقادات رياكارانه 
بوده اس��ت؛ به خصوص كه عمده نكاتي كه به عنوان 
ديدگاه هاي منتقدانه وي بيان مي ش��ود در محافل 
شخصي گفته شده است. به عبارت ديگر وي هيچ وقت 
در زمان نخست وزيري خود در يك تريبون رسمي به 
انتقاد از وضع موجود نپرداخت؛ چراكه اگر مشكلي بود، 

خود او به عنوان نخست وزير اولين مسبب آن بود.«

   بان�و طاهره س�جادي )غي�وران( از مب�ارزان و 
زندانيان انقالب اسالمی
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»رادي�و« از جمل�ه رس�انه هايي اس�ت كه 
ش�نوندگان آن در ه�ر زمين�ه اي مي توانند 
برنامه هاي خود را جست وجو كنند. تخصصي 
ش�دن ش�بكه ها نيز به اين موض�وع كمك 
بسياري كرده اس�ت. مثل »راديو جوان« كه 
راديويي ويژه جوانان اس�ت و بيشتر تالش 
آن حول محور جذب مخاطب اين گروه سني 
مي چرخد و س�عي ب�ر آن دارد تا با س�اخت 
برنامه هاي متنوع و جوان پسند فاصله ميان 
جوانان و راديو را از ميان بردارد. در اين ميان 
»جوان ايراني سالم« از برنامه هاي شاخص اين 
شبكه است و همين بس بود تا دليلي باشد با 
برخي از عوامل آن گفت و گويي داشته باشيم. 

برنامه »ج��وان ايراني س��ام« را ش��ايد بتوان 
پرشنونده ترين برنامه راديوي صبحگاهي ايران 
دانس��ت. اين برنامه در ابتداي صبح و هنگامي 
كه مردم عازم محل كار خود هس��تند از شبكه 
راديوي��ي جوان پخش مي ش��ود و بس��ياري از 

ايراني ها آن را درون خودرو گوش مي كنند. 
به دليل زمان پخش برنامه، انرژي بخش و شاد 
بودن آن، حائز اهميت فراوان اس��ت كه با يك 
اجراي قوي و صداي پرنشاط محقق مي شود؛ اين 
كاري است كه فاطمه صداقتي و پيمان طالبي 
اجراي آن را بر عهده دارند و انصافاً هم به خوبي از 

عهده اين مهم بر آمده اند. 
سيروس رجبي و عباس پيري تهيه كنندگان اين 
برنامه هستند و يك هفته در ميان به توليد اين 
برنامه مي پردازند و هدف هر دو جذب جوانان به 

راديو و برنامه هاي راديويي است. 
 »ج�وان ايران�ي س�الم« ب�ا ه�دف 

اميدآفريني
 سيروس رجبي تهيه كننده »جوان ايراني سام« 
در خصوص اي��ن برنامه  گفت: »ج��وان ايراني 
سام يك مجله صبحگاهي با بخش هاي متنوع 
به مدت 70 دقيقه است و هدف آن ايجاد فضاي 
پرشور و نشاط صبحگاهي و انگيزه و اميد در دل 
مردم اس��ت كه در كنار آن اخبار هواشناسي و 
خبرهاي ورزش��ي به صورت بس��ته هاي كوتاه 

ارائه مي شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه بخش »پيگي��ري« و »چه 
خبرتون��ه« از آيتم هاي پرمخاط��ب اين برنامه 

هس��تند، توضيح داد: در بخ��ش پيگيري اين 
برنامه، قول و قرارهاي مسئوالن به مردم پيگيري 
مي شود، در بخش طنز چه خبرتونه هم مسائل 
اجتماعي را در قالب طنز به چالش مي كشيم و 
معموالً در طول هفته از پنج برنامه اي كه داريم 
سعي مي كنيم دو نفر از وزيران يا معاونان را به 
روي خط بياوريم و پيگير وعده هايي مسئوالن 

مي شويم. 
سيروس رجبي  افزود: آيتم صوتي از آيتم هاي 
قديمي اين برنامه است كه ساعت 7 صبح مردم 
را به خواندن آيت الكرسي دعوت مي كنيم. بعد 
از آن بخش��ي با صداي زنده ياد مهران دوستي 
پخش مي شود كه مردم را به نشاط صبحگاهي 

دعوت مي كند. 
تهيه كننده برنام��ه جوان ايراني س��ام يادآور 
شد: اين برنامه نزديك به 13 سال است كه روي 
آنتن مي رود. در گذش��ته زهرا يساقي سردبير 
و تهيه كنن��ده اين برنامه بود ك��ه در زمان هاي 
مختلف گوينده هاي آن تغيي��ر مي كرد كه در 
مقطع اخير يك هفته مج��دداً فاطمه صداقتي 
و يك هفته پيمان طالبي اج��راي اين برنامه بر 

عهده دارند. 
وي تأكيد كرد: ه��دف اين برنامه ايجاد ش��ور 
و نش��اط صبحگاهي و اميد اس��ت. همچنين 
پرداختن به مس��ائلي كه دغدغه مردم اس��ت، 
بنابراين دغدغه ما در اين برنامه اين اس��ت كه 
مطالبات مردم را به گوش مسئوالن برسانيم و 

پيگير مطالبات آنها باشيم. 

 ج�وان ايراني س�الم پرش�نونده ترين 
برنامه 

در ادامه عباس پيري درب��اره اين برنامه گفت: 
جوان ايراني سام يكي از برنامه هاي صبحگاهي 
است كه قدمت بسياري دارد و دست به دست از 
تهيه كنندگان و گويندگان بزرگ راديو به صورت 

امانت به دست ما رسيده است. 
وي افزود: به جرئت مي توان گفت برنامه جوان 
ايراني سام يكي از پرشنونده ترين برنامه هاي 
معاونت صداس��ت و جزو كمربندي برنامه هاي 
صبحگاهي شبكه راديويي جوان است. اين برنامه 
آيتم هاي متنوع كوتاهي دارد كه باعث مي شود 

ضرباهنگ برنامه خيلي تند باشد. 

عباس پيري همچنين گفت: هدف اصلي برنامه 
اطاع رساني است با توجه به اينكه صبح بيشتر 
افراد سفر درون ش��هري يا برون شهري دارند 
و قاعدتاً اول صبح فارغ از تمام خبرها هستند، 
اين برنامه سعي دارد  تمام اطاعاتي كه مناسب 
عموم مردم به خصوص جوانان اس��ت، تقديم 
ش��نوندگان كند.  وي تأكيد كرد: در اين برنامه 
اطاع رساني متنوع و متفاوتي صورت مي گيرد 
و به صورت بس��ته هاي كوتاه ب��ا اجراي فاطمه 
صداقتي تقديم ش��نوندگان مي شود. از سويي 
س��عي كرديم فارغ از مس��ائل و موضوعات روز 
هم نباشيم و با مس��ئوالن در برنامه در ارتباط 
باشيم.  عباس پيري با بيان اينكه براي نامگذاري 
آيتم هاي جوان ايراني سام، سعي شده است از 
اعضاي بدن استفاده شود، توضيح داد: »پشت پا« 
اولين آيتمي است كه در برنامه پخش مي شود 
كه شامل خبرهاي طنز است. آيتم »پلك صبح« 
كه يك تلنگر صبحگاهي كوتاه است. آيتم »نفس 
عميق« شامل خبرهاي ورزشي است و آيتم »رو 
در رو« گفت وگوهايي است كه با مسئوالن داريم. 
آيتم »گوش به زنگ« نيز آيتمي است كه در آن 
گوش به زنگ تلفن هاي مردم هستيم.  وي با بيان 
اينكه در اين برنامه سعي كرديم تا صداي مردم 
باش��يم، گفت: يكي از مهم ترين مسئوليت اين 
برنامه اميدآفريني و ايجاد شور نشاط در مردم به 
خصوص جوانان است كه جزو دغدغه هاي اصلي 

مدير شبكه راديو جوان هم است. 
در ادام��ه با يك��ي از گويندگان اي��ن برنامه كه 
با صداي گ��رم و پران��رژي خ��ود، رونق بخش 
برنامه هاي راديو جوان و مخصوصاً جوان ايراني 

سام است، گفت و گو مي كنيم. 
 لحظه به لحظه اي�ن برنامه برايم جذاب 

است
از پيمان طالبي، گوينده اي كه ميليون ها ايراني 
صبح خود را با صداي پرنشاط او آغاز مي كنند، 
درباره »جوان ايراني سام« پرسيدم. در جواب 
گفت: برنامه جوان ايراني س��ام از برنامه هاي 
قديمي و پرمخاطب راديو جوان است و قبل از 
من گوينده هاي بس��ياري اجراي آن را بر عهده 
داش��تند كه اكنون من و خانم فاطمه صداقتي 

گوينده اين برنامه هستيم. 
سال 92 بود كه بعد از رفتن خانم صداقتي از اين 

برنامه، من و حسن اسماعيل پور براي اين برنامه 
انتخاب ش��ديم، فكر نمي كرديم بع��د از خانم 
صداقتي كه جوان ايراني س��ام با ايشان شروع 
شد مخاطبان استقبالش��ان ادامه داشته باشد، 
اما خدا را ش��كر اين محبت و لطف ش��نونده ها 
ادامه داشت و خيلي سريع مخاطبان با ما ارتباط 

گرفتند و ما را پذيرفتند. 
از او درباره انرژي سرش��اري كه دارد، پرسيدم، 
گفت: همه از من مي پرس��ند اين همه انرژي را 
از كجا مي آوري؟ در واقع من اصوالً آدم پرانرژي 
هستم و اين انرژي كه صبح ها مي گذارم واقعي 
است.  درست است گاهي شايد من هم مشكل 
داشته باشم و به قولي حال دلم خوب نباشد اما 
وقتي پشت ميكروفن مي نشينم با خود مي گويم 
پيمان هر مشكلي داري براي خودت است و بايد 

برنامه را پر انرژي اجرا كني. 
به هرحال مردم وقتي روز خودشان را با صداي پر 
انرژي شروع كنند در طول روز تأثيرگذار خواهد 

بود و اين انرژي به آنها هم منتقل مي شود. 
وي در ادامه گفت: من گزيده كار هستم و سعي 
مي كنم برنام��ه اي را اجرا كنم ك��ه حس خوبي 
به آن داشته باش��م، بنابراين عاقه من به برنامه 
باعث مي شود انرژي  مضاعف تري از برنامه بگيرم.  
پيمان طالبي درباره پيامك هاي��ي كه به برنامه 
براي او ارسال مي شود، افزود: لقب هاي زيادي در 
پيامك ها به من مي دهند، اخيراً پيامك بامزه اي 
ارسال ش��د كه مضمونش اين بود: پيمان جان 
صداي تو را مي شنوم در حالي كه قهوه اسپرسو 
مي خورم ولي صداي تو از اين قهوه بيشتر به من 
انرژي مي دهد، پيمان اسپرسو... و اين خيلي به 
من چسبيد.  طالبي در پاس��خ به اين سؤال كه 
كدام بخش از برنامه جوان ايراني سام را بيشتر 
دوست داري، پاسخ داد: واقعاً نمي توانم بگويم كه 
كدام بخش اين برنامه را بيشتر دوست دارم. لحظه 
به لحظه اين برنامه برايم جذاب است به اين دليل 
كه حاصل تاش يك تيم موفق و دوست داشتني 
است كه براي لحظه لحظه آن از جان و دل انرژي 
مي گذارند و بايد گفت موفقي��ت »جوان ايراني 
سام« حاصل كار يك تيم فوق العاده است و من 
خيلي خوشحالم كه صداي من از طريق اين برنامه 
به گوش مردم مي رسد و اين موضوع هميشه براي 

من باعث افتخار بوده و است. 

»دي�زي كولم�ن« هنرپيش�ه امريكاي�ي 
يكي از دو س�وژه اصل�ي مس�تند »اودري 
و دي�زي« محص�ول س�ال ۲01۶ نتفليكس 
با موض�وع تج�اوز بود ك�ه چهارش�نبه در 
۲۳ س�الگي بر اثر خودكش�ي درگذش�ت. 
ديزي در س��ال 2013 زماني كه تنها 1۴سال 
داش��ت از س��وي »متيو بارنت« 17ساله مورد 
تجاوز قرار گرفت. قضيه اين تجاوز رسانه اي و به 
شدت جنجالي شد اما دادگاه امريكا در نهايت 
متجاوز را كه نوه »رت بارنت« نماينده سرشناس 
ايالتي بود با اهرم ارتباطات سياسي تبرئه كرد. 

»اودري پات« ديگر س��وژه مس��تند »ديزي و 
اودري« هم توسط سه پسر جوان كه هر سه را از 
قبل مي شناخت مورد تجاوز قرار گرفت. اين سه 
پسر ضمن تجاوز، عكس هاي عريان اين دختر 
را در فضاي مجازي پخش كرده بودند. اودري 
بيش از 10 روز نتوانست با اين قضيه كنار بيايد 

و خودكشي كرد. 
اثرات تجاوز »ديزي كولم��ن« را نيز رها نكرد 
تا اينكه او هم در 23 س��الگي ب��ه زندگي خود 
پايان داد.  جس��د او پس از تم��اس مادرش در 

خانه پيدا شد.  مستند »اودري و ديزي« روايت 
تجربيات تلخ دي��زي كولم��ن و اودري پات از 
تجاوز جنس��ي بود و تأثيراتي كه اين واقعه بر 
خانواده شان گذاشته و اينكه چطور با اين مسئله 
كنار آمده اند و آسيبي كه به آنها وارد شده است و 
پيامدهاي عدم پذيرش از سوي جامعه. اين فيلم 
به كارگرداني »باني كوهن« و »جان ش��نك« 
ساخته شد و براي اولين بار در جشنواره »سان 
دنس« اكران شد.  مادرش مليندا در فيسبوك 
نوشت: دختر من كاترين ديزي كولمن امشب 
خودكشي كرد. شايد پس��ت ها و پيام هاي من 
احمقانه به نظر برسد اما من به پليس زنگ زدم 
تا مسئله خودكشي دخترم را بررسي كنند. او 
بهترين دوست و دختر دوست داشتني ام بود.  
او در ادامه نوشت: فكر مي كنم او مجبور شد به 
اين اقدام دست بزند و اين تصور را داشت كه من 
مي توانم بدون او زندگي كنم ولي نمي توانم. اي 
كاش مي توانستم درد را از او بگيرم! او هرگز از 
آنچه اين پس��ران با او انجام دادند بهبود نيافت 
و اين واقعاً منصفانه نيس��ت. دختر بچه من از 
بين رفت. كولمن در ژانويه سال 2012، وقتي 

تنها 1۴ سال داشت، در يك مهماني در مريويِل 
مونتانا مورد تجاوز قرار گرفت. آنها كه به او تجاوز 

كردند هرگز محكوم نشدند. 
بعد از تجاوز در فضاي مجازي و در مدرسه مورد 
آزار و اذيت شديد قرار گرفت و به تيتر و خبري 

در سطح ملي بدل شد. 

دختر ديگر اين فيلم مس��تند »اودري پات« 
در ماه سپتامبر س��ال 2012 در ساراتوگاي 
كاليفرنيا مورد تجاوز ق��رار گرفت. او تنها 10 
روز پس از آن با خودكش��ي ب��ه زندگي خود 

پايان داد. 
»ديزي كولمن« به كالج »ميزوري َولي« رفت 

و در آنجا از پلتفرم خود براي تأسيس سازماني 
با عنوان »SafeBAE« ب��راي پايان دادن به 
معضل تجاوز جنس��ي در بي��ن دانش آموزان 

مدارس راهنمايي و دبيرستان استفاده كرد. 
ميزان ناامني ب��راي زنان و دخت��ران و حتي 
پسران در امريكا به حدي باالست كه اين ارگان 
به بازماندگان تجاوز جنسي كمك مي كند تا با 
تجارب خود كنار بيايند.  مهم ترين موضوعي 
كه عاوه بر مس��ئله س��نگين تجاوز »ديزي 
كولم��ن« را آزار م��ي داد اين بود ك��ه »متيو 
بارنت« پس��ري كه به او تجاوز ك��رده بود نوه 
»رت بارنت« نماينده اسبق سرشناس ايالتي 
در منطقه »نوداوي كانتي« ايالت ميزوري بود 
كه با نفوذ خود باعث تبرئ��ه نوه متجاوز خود 
شد. اين خبر در سال 2013 به شدت جنجال 
آفرين ش��د و پرونده مختوم��ه دادگاه اول در 
سال 201۴ در دادگاه دوم به جريان افتاد اما 
در آنجا نيز ُسنبه خانواده متجاوز پرزورتر بود 
و در نهايت تنها به چهار ماه حبس براي »متيو 
بارنت« خاتمه يافت تا رؤياي آزادي، همچنان 

كابوسي بي پايان شود. 

پيمان طالبي : من اصوالً آدم پرانرژي 
هس�تم و اي�ن ان�رژي ك�ه صبح ها 
مي گذارم واقعي است.  درست است 
گاهي شايد من هم مش�كل داشته 
باش�م و ب�ه قولي ح�ال دل�م خوب 
نباش�د ام�ا وقتي پش�ت ميكروفن 
مي نش�ينم با خود مي گوي�م پيمان 
هر مشكلي داري براي خودت است 
و بايد برنام�ه را پر ان�رژي اجرا كني

س�يروس رجبي تهيه كننده »جوان 
ايراني سالم« در خصوص اين برنامه  
گفت: »جوان ايراني سالم يك مجله 
صبحگاهي با بخش ه�اي متنوع به 
مدت 70 دقيقه است و هدف آن ايجاد 
فضاي پرش�ور و نش�اط صبحگاهي 
و انگي�زه و اميد در دل مردم اس�ت 
ك�ه در كن�ار آن اخبار هواشناس�ي 
و خبره�اي ورزش�ي ب�ه ص�ورت 
بس�ته هاي كوت�اه ارائه مي ش�ود.«

سالم به جوان ايراني اميدآفرين است
گزارش »جوان« از يكي از جوان پسندترين برنامه هاي راديو 

خودكشي پايان كابوس هنرپيشه اي كه قرباني تجاوز شد

محمد صادقي
   گزارش

كارگردان و فيلمنامه نويس فرانسوي:
فكر مي كنم سينما مرده
 ولي ما آن را نمي دانيم

  معصومه طاهري
 ژاك آوديار )Jacques Audiard( كارگردان و فيلمنامه نويس سرشناس 
فرانسوي است كه تاكنون جوايز متعددي از جش�نواره ها و فستيوال هاي 
سينمايي دريافت كرده است؛ ازجمله دوبار برنده جايزه سزار بهترين فيلم، 
دوبار جايزه »بفتا« بهترين فيلم به زبان انگليسي، جايزه برتر جشنواره كن 
 legrandcontinent سال ۲010 براي فيلم»يك پيامبر« و. . . اخيراً نشريه
با وي مصاحبه مفصلي انجام داده اس�ت كه برش هاي�ي از آن را مي آوريم. 

كاماًل متداول است كه بگوييم سينماي شما ژانر را زير سؤال مي برد. 
آيا خودتان را با اين برچسب مي شناسيد؟

بله، كامًا آن زمان اين كار در خيلي از فيلم ها انجام نمي شد. در فرانسه اين سبك 
براي سريال هاي تلويزيوني بيش��تر روال بود. وقتي كارگرداني را شروع كردم به 
خودم گفتم اين مسئله يعني تعلق داش��تن و وفادار بودن به سينماي ژانر واقعاً 
عملي نيست. با اين حال به نظر من وقتي به چيزي رسيديد، به دنبال وضعيتي 

بينابيني بايد بود يعني آنچه ديگران نديده اند و آنچه آشكارا رخ داده است. 
قبل از كارگرداني، شما به عنوان دستيار تدوينگر و فيلمنامه نويس 
فعاليت داش�تيد. آيا اين يك پيوس�تگي منطقي براي رسيدن به 
اهداف بود يا برعكس، پارگي و انفصال را نش�ان م�ي داد؟ و اينكه 

نوشته ها و ويرايش شما با ديگران فرق دارد؟
بله، خيلي فرق دارد حتي اين را وقتي ديدم كه از فيلمنامه نويسي به كارگرداني 
رفتم. آنچه فهميدم اين بود كه نوش��تن براي ديگران واقعاً مرا عقب نگه داشته 
است. نمي توانم بگويم كه من فيلمنامه نويسي عصيانگر بوده ام يا اينكه فكر كنم 
آنقدر قوي هستم كه ديگران نتوانند مطالب من را درك كنند، ولي آنچه باعث شد 
من به سمت كارگرداني بروم اين بود كه به عنوان فيلمنامه نويس از كارهاي خود 
احساس رضايت نمي كردم. فهميدم فيلم هايي كه مي نويسم خيلي خوب نيستند 
تا حدودي به اين دليل كه نمي توانم تمام حواشي را ببينم و اگر فكر كنيد فيلم 

ساخته شده از فيلمنامه بدتر است وحشتناك است. 
در بس�ياري از فيلم هاي شما ش�خصيت ها در حال يادگيري فيلم 

هستند. چه چيزي شما را به اين سمت هدايت مي كند؟
نمي دانم اين موضوع از طرف من تعمدي است يا خير، اما هميشه بوده است. اول 
از همه اينكه من واقعاً آموزش را دوست دارم جايي كه يك شخصيت با يك رفتار 
خاص جهان را رصد مي كند، تكامل مي يابد و ديدگاه او نسبت به جهان تغيير پيدا 
مي كند. به نظر من اين به طرز چشمگيري دراماتيك است. شايد از نظر اخاقي 
كامًا احمقانه باشد. اين ايده كه شخصيت داستان، با كشف چيزهايي ديدگاه خود 
را نس��بت به جهان تغيير مي دهد خوش بينانه است و سرانجام اين الگوي بسيار 

مؤثر براي يك سناريو است. 
آيا بسته به اينكه ش�ما كارگرداني از روي اثري اقتباسي يا يك اثر 

اصلي را انجام مي دهيد، متفاوت كار مي كنيد؟
نه اينطور فكر نمي كنم به نظرم ويژگي فيلمنامه نويسي و فيلمنامه اين است كه 
لزوماً بايد با يك رسانه سازگار شود و سناريو انتقال پيدا كند. البته شما مي توانيد 
اسكريپت هايي را كه عكسبرداري نشده اند ويرايش كنيد، اما اين هيچ ارتباطي با 
آنچه معموالً با نوشتن درك مي شود، ندارد. اين يك شيء است كه به سمت تحقق 
سوق مي يابد و اين زماني است كه بارور مي شود. چه ايده اصلي داشته باشيد و چه 
از يك رمان اقتباس كنيد كار به همين صورت خواهد بود. توليد فيلم اين است 
كه بدانيم چگونه بايد سازگار شويم. هميشه بايد در نظر داشته باشيم كه سينما 

قابل خواندن نيست. 
نظرتان درباره سينما چيست؟

من فكر مي كنم سينما مرده است، ولي ما آن را نمي دانيم، در عين حال جلوه هاي 
ويژه اي كه توس��ط فناوري ديجيتال ايجاد مي شود تسهيل كننده و روان كننده 

فيلم ها شده اند و اينها از همان ابتدا بخشي از سينما بوده اند. 
آيا فن�اوري ديجيتالي يك شكس�ت كيفي در س�ينما محس�وب 

مي شود؟
اين بيشتر يك وقفه هستي شناختي اس��ت. دقيقاً اينها جلوه هاي خاصي از نوع 
ديگري نيستند؛ البته كاپوال و اسكورسيزي درست مي گويند كه صنعتي شدن 
روايتي وحشتناك است ما ديگر نيازي به واقعيت نداريم. سينما مانند رمان در يك 
لحظه معين ظاهر مي شود و توسعه مي يابد، زيرا يك كاركرد اجتماعي را برآورده 
مي كند به همان روشي كه رمان آيينه جامعه بورژوازي است كه ظهور آن با آن 
همراه بود، سينما هم به عنوان آيينه اي براي اليه هاي جديدي از جامعه صنعتي 

است و از همان ابتدا سينماي امريكا صنعتي شد. 
شما ش�خصيت هاي زيادي را خلق كرده و باعث شده ايد  آنها روي 
صحنه س�ينما تكامل يابند. آيا كس�ي است كه ش�ما او را ترجيح 

مي دهيد و شايد محبوب باشد؟
من ش��خصيت هاي مورد عاقه ندارم و از خيلي از كاراكترهايم خوش��م آمده و 
بازيگراني را كه بازي مي كردند دوس��ت داش��تم حتي خاطرات زيادي از بازي 
 )Enzo Ferrari( خوب يك بازيگر مي توانم داشته باشم. مي دانيد، انزو فراري
بنيانگذار تيم اتومبيلراني، خاطرات خود را با عنوان »شادي هاي وحشتناك من« 
نوشت. معتقدم اين لحظات چنين شادي هاي وحشتناكي دارند. اين كاراكترها 
نيستند، بلكه مردم يعني زنان و مردان جامعه هستند كه قصد دارند اين نقش ها 
را بازي كنند و آنها را از خود بروز دهند و وقتي اين اتفاق بيفتد براي من يك چيز 
استثنايي است. هميشه احساس مي كنم اين همان كاري است كه آنها براي من 

انجام مي دهند! ما نمي توانيم نگاه آنها را باور كنيم. 
در پايان آيا سؤالي هست كه دوست داشتيد در اين مصاحبه از شما 

پرسيده شود؟
سؤالي بود كه سال 1987 توسط خبرنگار ويژه نامه آزادي از من پرسيده شد و آن 
اين بود كه شما چرا جهان را فيلم مي كنيد؟ جوابي كه من آن زمان دادم اين بود؛ 
براي خلق جهان و اينكه ببينيم چطور كار مي كند. اين قضيه جنبه شبه هندسي 
دارد. من مي دانم كه كارم سينماست و در يك مقطع زماني فيلم مي سازم، زيرا 
ارتباط من با جهان به اين شكل است؛ يعني ما با شروع كار در يك پروژه سينمايي 
به طور جداگانه اطاعاتي از جهان را جم��ع آوري مي كنيم و آن را به افرادي كه 

نمي شناسيم ارائه مي دهيم و اين جالب است. 

گفت وگو

   جهان



 فصل بارش ها در راه است
 مشكالت سيل زدگان پلدختر هنوز پابرجاست

وقتي در بهار سال گذشته، س�يل چندين استان را در هم نورديد 
و خس�ارات زيادي بر جاي گذاش�ت، مس�ئوالن اعالم كردند كه 
غافلگير شده اند. بعد از آن قرار شد در كنار بازسازي زيرساخت ها، 
فكري هم ب�راي حريم رودخانه ها و س�يل بندها بكنن�د تا دوباره 
غافلگير نش�وند. اما سيل هاي پاييز و زمس�تان همان سال نشان 
داد، هيچ كاري براي جلوگيري از اينگونه حوادث نش�ده و باز هم 
باران و بازهم سيل و باز هم تخريب. حاال و با نزديك شدن به فصل 
پاييز و آغاز بارش ها بخصوص در شمال و غرب كشور، لرستاني ها 
خواس�تار به نتيجه رس�يدن پروژه هايي هس�تند كه روي زمين 
مانده است. بخصوص زيرساخت هاي كش�اورزي پلدختر كه بعد 
از گذشت حدود 17 ماه از وقوع س�يل هنوز آماده نشده و زندگي 
كش�اورزان و فعاالن اين عرصه را تحت الش�عاع قرار داده است. 

    
وقتي سيل بهار 98 به چندين شهرستان لرستان خسارات زيادي وارد 
كرد، زيرساخت هاي اصلي در اثر سيل، رانش زمين و ريزش كوه آسيب 
ديدند. در آن زمان جاده هاي اصلي تخريب شدند و بروز مشكل در رفت 

و آمدها، معضالت را دوچندان كرد. 
ماه ها طول كشيد تا راه ها براي رفت وآمد آماده ش��وند. تا اواخر سال 
گذشته مشكالت كشاورزان آسيب ديده از سيل در پلدختر همچنان 

باقي بود و به يك مطالبه جدي از طرف مردم تبديل شد. 
در آن زمان كار به جايي رس��يد كه ام��ام جمعه پلدختر از اس��تاندار 
درخواست مي كرد حداقل براي چند س��اعت در مناطقي كه ماه ها از 
سيل و ويراني شان مي گذش��ت، حضور يافته و حداقل درد مردم را به 

دولتي ها و مسئوالن كشوري انتقال دهد. 
حجت االس��الم سيدمحسن موس��وي گفت: »مش��كالت كشاورزان 
سيل زده پلدختر اكنون به فراتر از آسيب تبديل شده از اين رو به كرات 
و صورت هاي مختلف با عجز به دفتر امام جمعه جهت پيگيري و توجه 
مسئوالن به مش��كالت آنان مراجعه مي كنند. كشاورزي تنها منبع و 
ممر درآمد مردم اين شهرستان است كه به ويژه روستاهاي چم مهر و 
با بازيد از نظر كشاورزي با مشكل مواجه و بيش از 100 تا 150 هكتار از 
زمين هاي اهالي هر كدام از اين روستاها به طور كلي از بين رفته و هم 

اكنون از نظر معيشت در تنگنا قرار دارند.«
هر چند صداي امام جمعه هم مثل صداي مردم به جايي نرس��يد و با 
آغاز سال جديد، اين بار كرونا ضرباتش را بر پيكر جامعه و قشر ضعيف 
وارد كرد. اما حاال و يكبار ديگر با نزديك ش��دن به فصل پاييز و شروع 
بارش ها، اين بار فرماندار پلدختر تأكيد كرده پروژه هاي سيل بايد تا قبل 
از آغاز فصل بارندگي به سرانجام برس��د وگرنه باز هم با مشكل مواجه 

خواهيم شد. 
حسن رضاييان با بيان اينكه در بحث سيل اقدامات خوبي در پلدختر 
انجام شده اما براي تكميل زيرس��اخت ها كارهاي بيشتري نياز است، 
به وجود چندين پروژه كالن در اين شهرستان اشاره كرده و ادامه داد: 
»اين پروژه ها توجه ويژه اي را مي طلبد و مي تواند براي اشتغالزايي كمك 

شاياني به مردم منطقه داشته باشد.«
و با بيان اينكه كشاورزي يكي از مزيت هاي اين شهرستان است، افزود: 
»در بحث آب كشاورزي، ترميم ايستگاه هاي پمپاژ و تكميل چند پروژه 
نيمه تمام اين بخش ضروري بوده و در معيشت مردم تأثيرگذار است. 
انتظار داريم س��ازمان جهاد كشاورزي و ش��ركت آب منطقه اي نگاه 

ويژه اي به ايستگاه هاي پمپاژ پلدختر داشته باشند.«
به گفته رضاييان در بخش كشاورزي پلدختر هرچقدر سرمايه گذاري 
شود تأثير مثبت خواهد داش��ت و مي توانيم در اين حوزه فعاليت هاي 

بهتري انجام دهيم. 
فرماندار پلدختر گفت: »بعضي از محصوالت كشاورزي پلدختر، قابليت 
صادرات به خارج كشور را دارند و اگر زيرساخت هاي اين كار فراهم شود، 

مي توانيم استفاده بهتري ببريم.«
هر چند مسئوالن اعالم كرده اند كه بخش زيادي از مشكالت سيل زدگان 
رفع شده اما در بخش تعمير و بازسازي منازل مردم سيل زده، موضوع 
جانمايي هاس��ت كه اصاًل درست انجام نش��ده و گرفتاري هاي زيادي 
براي ساكنان اين مناطق به وجود آورده اس��ت. در واقع تعداد زيادي 
از روستاهاي لرس��تان بر اثر س��يل به طور كامل تخريب شده و ايجاد 

روستا هاي جديد نيازمند مكان يابي و رفع معارض است.
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حوريه ملكي

خطر ران�ش زمين      آذربايجان غربي
س�اكنان هش�ت 
شهرستان استان آذربايجان غربي را تهديد مي كند. 
هادي قاسمي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
آذربايجان غربي گفت: هم اكنون خطر رانش زمين 
ساكنان هشت شهرستان ، تكاب، سردشت، خوي، 
ش��اهين دژ، ماكو، چالدران، ش��وط و پلدشت را 
تهديد مي كند كه در اين راستا اقدامات متعددي 
در حوزه آبخي��ز داري در حال انجام اس��ت.  وي 
با تأكيد بر اينكه در مرحل��ه تثبيت خطر رانش 
زمين در استان هستيم، افزود: از سال 9۷ تاكنون 
طرح هاي آبخيز داري در ۳80 هزار هكتار از اراضي 
استان اجرا شده و تا پايان س��ال نيز پيش بيني 
مي ش��ود ۳80 هزار هكتار از اراضي اس��تان نيز 
تحت پوشش اين طرح قرار گيرد.  مديركل منابع 
طبيعي و آبخي��زداري آذربايجان غرب��ي با بيان 
اينكه اين اس��تان هم اكنون در اولويت اول خطر 

رانش زمين و لغزش اراضي در كش��ور قرار دارد 
كه بايد توجه جدي در اين خصوص صورت گيرد، 
تصريح كرد: عوامل انساني شامل تغيير كاربري 
اراضي، تخري��ب بي رويه مناب��ع طبيعي، چراي 

بيش از چهار برابري ظرفيت مراتع توس��ط دام 
مازاد، ساخت وساز در حاشيه رودخانه و مناطق 
خطرپذي��ر و همچنين بر اثر اج��راي طرح هاي 
عمراني از جمله سدس��ازي و احداث دكل هاي 

مخابراتي از مهم تري��ن عوامل ايجاد خطر رانش 
زمين است.  قاسمي پراكندگي زياد نقشه رانش 
زمين در اس��تان و توپوگرافي خاص منطقه را از 
ديگر ويژگي هاي گسترده و پيچيده رانش زمين 
در آذربايجان غربي برشمرد و گفت: عوامل طبيعي 
و انس��اني متعددي در س��ال هاي اخير موجب 
شده اس��تان در ش��رايط فعلي در معرض جدي 
رانش زمين قرار گيرد كه در اين راستا طرح هاي 
آبخيزداري بايد با جديت در استان اجرايي شود.  
وي با اش��اره به اينكه طبق پيش بيني ها، امسال 
۳9 طرح آبخيزداري با پوشش ۳80 هزار هكتاري 
در استان اجرا مي ش��ود، افزود: اجراي طرح هاي 
آبخيزداري در عرصه هاي ملي و نقاط حادثه خيز 
عاملي مهم در پيشگيري از بروز سيالب هاست و 
بايد براي جلوگيري از ايجاد سيالب ها طرح هاي 
آبخيزداري در نقاطي كه از پيش مطالعه و آماده 

شده است، به اجرا درآيد.

۸ شهرستان آذربايجان غربي در معرض خطر رانش زمين

افتتاح 16 طرح اقتصادي استان مركزي در هفته دولت 
همزمان با هفته     مركزي
دول�ت، 1۶ طرح 
اقتصادي در استان مركزي به بهره برداري مي رسد. 
جعفري كره��رودي رئيس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان مركزي گفت: 1۶ طرح 
اقتصادي و اشتغالزايي در اس��تان با مشاركت 
بخش خصوصي ايجاد و تكميل شده و همزمان 
با هفته دولت ب��ه بهره برداري مي ش��وند.  وي 
افزود: مجموع سرمايه گذاري صورت گرفته در 

اين طرح هاي اقتصادي و اشتغالزا، 5 هزار و ۲50 ميليارد ريال است كه بخشي از اين سرمايه  آورده بخش 
خصوصي و بخشي ديگر با اعطاي تسهيالت تأمين شده است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مركزي تصريح كرد: اين طرح هاي اقتصادي و اشتغال زا در شهرستان هاي زرنديه، ساوه، خمين، 
اراك و محالت مستقر هستند.  كرهرودي افزود: با بهره برداري از اين طرح هاي اقتصادي در هفته دولت، 
۴18 فرصت شغلي جديد در استان ايجاد مي شود.  وي ادامه داد: ۲۷۳ جواز تاسيس واحد صنعتي امسال 
در نقاط مختلف اين استان صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 15 درصد رشد داشته است. 

آغاز مرحله دوم رزمايش »ايران همدل« در كهگيلويه و بويراحمد 
مرحل�ه دوم      كهگيلويه و بويراحمد
يش  م��ا ز ر
ايران همدل كه با عنوان »اطعام حسيني«در 
كهگيلويه و بويراحمد از عيد غديرخم آغاز 
ش�د، ت�ا پاي�ان م�اه صف�ر ادام�ه دارد. 
قباد مبشري مديركل كميته امداد كهگيلويه 
و بويراحمد از آغاز مرحله دوم رزمايش ايران 
همدل از عي��د غديرخم در اس��تان خبرداد و 
گفت: مرحله دوم اين رزمايش با عنوان »اطعام 

حسيني« تا پايان ماه صفر براي اطعام نيازمندان ادامه دارد.  وي تصريح كرد: در مرحله نخست اين 
رزمايش در ماه مبارك رمضان، در استان 18 آشپزخانه مهدوي ايجاد شد و در مجموع بيش از 150 
هزار پرس غذاي گرم ب��ا اعتبار بيش از ۲ ميليارد تومان، بين خانواده ه��اي مددجويان و نيازمندان 

آسيب ديده از ويروس كرونا توزيع شد.

نوسازي 42 منطقه فرسوده در البرز 
استاندار البرز      البرز
از نوس�ازي و 
س�اماندهي ۴۲ محل�ه در باف�ت ناكارآمد 

شهري خبر داد. 
عزيزاهلل شهبازي استاندار البرز در جلسه ستاد 
بازآفريني شهري استان با اش��اره به نوسازي و 
س��اماندهي ۴۲ محله در بافت ناكارآمد شهري 
گفت: س��اماندهي بافت هاي ناكارآمد شهري و 
حاشيه نشيني مورد تأكيد مقام معظم رهبري 

است و تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان بايد براي س��اماندهي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
شهري وارد ميدان شوند.  وي با بيان اينكه ۴۲ محله در بافت ناكارآمد شهري استان البرز شناسايي شد كه 
حدود ۷00 هزار نفر جمعيت در آن مستقر هستند، افزود: بازآفريني شهري از سال 9۳ در دستور برنامه هاي 
دولت قرار گرفت و دستورالعمل آن نيز به استان ها ابالغ شده است و اميدواريم ستاد بازآفريني شهري با 
اهتمام ويژه، پيگيري كند.  استاندار البرز تصريح كرد: فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي و خدماتي بايد به 

اين محله ها اشراف كافي داشته باشند و مشكالت و موانع را براي رسيدگي اعالم كنند. 

اتصال مدارس خراسان شمالی به شبكه ملی اطالعات
مدي����ركل     خراسان شمالي
و  ارتباط�ات 
فناوري اطالعات خراسان شمالي از پيشرفت 
۸۵ درصدي پروژه اتصال مدارس اس�تان به 
ش�بكه ملي اطالعات در س�ه فاز خب�ر داد. 
علي مرتضوي مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
خراسان شمالي در جلسه كنترل پروژه هاي طرح 
USO و مش��كالت ارتباطي روس��تاهاي استان 

گفت: پروژه اتصال مدارس به شبكه ملي اطالعات 
در چهار فاز ابالغ و برنامه ريزي شده و تاكنون با پيشرفت فيزيكي 85 درصدي بيش از 800 مدرسه استان در 
سه فاز در سطح استان اجرا شده است.  وي افزود: در فاز چهارم، اتصال 55۷ مدرسه روستايي به اپراتور هاي 
تلفن همراه ابالغ شده است كه دورترين و محروم ترين نقاط استان را نيز شامل مي شود تا از طريق اين شبكه 

دسترسي به محتوا درسي براي تمامي دانش آموزان در جهت تحقق عدالت آموزشي فراهم شود. 

 افتتاح زائرسراي امامزاده
 محمدبن حسن)ع( اليگودرز در هفته دولت

   لرستان زائرس�راي امام�زاده محمدبن 
حس�ن)ع( اليگ�ودرز در هفته 

دولت افتتاح مي شود. 
حجت االسالم والمس��لمين عباس زاده معاون اوقاف و امور خيريه 
لرستان گفت: در راستاي خدمت رس��اني به زائران آستان مقدس 
امامزاده محمدبن حس��ن)ع( با هم��ت اداره اوق��اف و امور خيريه 
شهرستان اليگودرز، عمليات احداث اين زائر سرا كه دو طبقه است و 
داراي 1۶ اتاق و دو سوئيت است، به بهره برداري خواهد رسيد.  وي با 
بيان اينكه براي اتمام فاز اول اين زائرسرا ۷00 ميليون تومان هزينه 
شده است، افزود: فازهاي بعدي اين زائرسرا نيز بعد از افتتاح فاز اول 
اجرايي خواهند شد.  معاون اوقاف و امور خيريه لرستان ادامه داد: 
آستان مقدس امامزاده صاحب كرامت حضرت محمدبن حسن )ع( 
در فاصله 150 كيلومتري شهر اليگودرز قرار دارد.  عباس زاده بيان 
كرد: اين امامزاده ب��ا وجود قرارگيري در منطقه اي كوهس��تاني و 
صعب العبور بودن مسير دسترسي، در فصل تابستان ميزبان خيل 

عظيم زائراني  از استان هاي مختلف و همجوار است. 

 افتتاح يك هزار كالس درس 
در سيستان و بلوچستان 

بر اساس برنامه ريزي هاي انجام     سيستان وبلوچستان
شده يك هزار و ۵۰ كالس درس 
امسال در سراسر استان سيستان و بلوچستان افتتاح مي شود. 
رضا س��رحدي نيا مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه بخش قابل توجه اي از اين 
كالس هاي درس براي مهر آماده افتتاح خواهد شد تا دانش آموزان 
سيستان و بلوچستان از فضاي آموزشي استاندارد بهره مند شوند. 
گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده يك هزار و 50 كالس 
درس امسال سراسر اين استان به بهره برداري مي رسد.  وي افزود: 
در سال هاي اخير ميزان اعتبارات مصوب پروژه هاي مشاركتي هم 
رشد بسيار خوبي داش��ته به طوري كه از ۲00 ميليارد تومان در 
سال 9۶ به بيش  از ۳ هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيده است.  
سرحدي نيا تصريح كرد: همچنين ميزان مشاركت خيران در سال 
90 در مدرسه سازي در اين استان ۲۶ ميليارد ريال تعهد بوده كه 
رتبه ۲8 كشور را داش��تيم كه هم اينك اين عدد به افزون بر 950 

ميليارد ريال و رتبه سوم كشوري رسيده است. 

اطعام 1۵۰ هزار مددجوي كميته امداد 
اصفهان در عيد غدير خم

در مرحله دوم رزماي�ش ايران     اصفهان
هم�دل، 1۵۰ هزار پ�رس غذاي 

گرم بين نيازمندان اصفهاني توزيع شد. 
كريم زارع مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان گفت: 
در مرحله دوم رزمايش ايران همدل بيش از 150 هزار وعده غذاي گرم 
از عيد سعيد غدير خم آغاز شده و اجراي اين طرح بزرگ اطعام حسيني 
تا پايان ماه صفر ادامه دارد.  وي افزود: كميته امداد استان اصفهان در 
مرحله اول اين رزمايش با اجراي طرح اطعام مهدوي و مشاركت مردم 
نيكوكار استان بيش از 500 هزار وعده غذاي گرم و بيش از 110 هزار 
سبد كاالي اساسي به نيازمندان و مددجويان در ايام ماه مبارك رمضان 
توزيع كرد.  مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان ادامه 
داد: مردم نيكوكار جهت هماهنگي براي اهداي نذور خود از سراسر 
استان و در همه ساعات شبانه روز با شماره 091۳0۷88001 تماس 
گرفته يا وجوه نقد خود را به شماره حساب ۲۴0111۳091۴0۷۲ و 
شماره كارت ۶0۶۳۷۳۷00000۲509 نزد بانك قرض الحسنه مهر 

ايران به نام كميته امداد واريز كنند. 

 توزيع ۲۱۵ هزار بسته معيشتي 
به همت  سپاه فجر در مناطق محروم  فارس

 اجراي طرح هوشمند سازي كشاورزي 
به همت بسيج مهندسين سپاه قدس گيالن

از زم�ان آغ�از  دوم    فارس مرحل�ه 
نهض�ت كم�ك مؤمنان�ه در اس�تان فارس 
تاكنون ۲1۵ هزار بس�ته معيشتي در ميان 
نيازمن�دان تهي�ه و توزي�ع ش�ده اس�ت. 
سردار يداهلل بوعلي جانش��ين  سپاه فجر  فارس 
در مراس��م توزيع هزار سري جهيزيه در استان 
فارس با بي��ان اينكه از زمان آغ��از مرحله دوم 
نهضت كمك مؤمنانه در استان فارس تاكنون 
۲15 هزار بسته معيش��تي تهيه و توزيع شده 
است، گفت: در مرحله نخست رزمايش استان 
فارس خوش درخش��يد و بيش از يك ميليون 
بسته معيشتي و بسته هاي بهداشتي به جامعه 
هدف تقديم شد.  وي افزود: مرحله دوم در سه 
فاز انجام مي شود كه فاز نخست در دهه واليت 
و امامت با نام احس��ان علوي، در دهه محرم با 
نام ايثار حس��يني و در دهه آخر ماه صفر با نام 
رحمت نبوي انجام مي شود.  جانشين  سپاه فجر 
 فارس با بيان اينكه در مرحله دوم تا امروز بيش 
از ۲15 هزار بسته معيشتي تهيه و توزيع شده 
است، تصريح كرد: در عيد قربان نيز بيش از 8۶ 
تن گوشت و ۳۴0 تن گوشت مرغ و بسته هاي 
لوازم التحرير و ساير بس��ته ها توزيع شده و در 

حال توزيع است.  سردار بوعلي با بيان اينكه روند 
خوبي در استان آغاز شده است، عنوان كرد: اميد 
است كه اس��تان فارس با مشاركت دستگاه ها، 
مردم و نيك انديش��ان در پايان اين سه مرحله 
عملكرد متفاوت نسبت به دوره نخست رزمايش 
داشته باشد.  وي با اش��اره به توزيع هزار سري 
جهيزيه در استان افزود: اين هزار سري جهيزيه 
به صورت مشاركتي با كمك سپاه و خود زوج ها 
صورت مي گيرد و تاكن��ون 1۴۷0 جهيزيه بنا 
بوده توزيع شود كه هزار سری آن امروز عملي 
شده است.  جانشين فرماندهي سپاه فجر استان 
فارس با بيان اينكه كميته امداد، ستاد اجرايي 
فرمان امام و همه رده هاي س��پاه در اين برنامه 
سهيم بوده اند، عنوان كرد: كميته امداد استان 
فارس ني��ز در دو هفته پي��ش 1500 جهيزيه 
توزيع كرده و به نوعي مي توان گفت در مجموع 
۳000 جهيزيه در مرحله دوم در نظر گرفته شده 
است.  سردار بوعلي با بيان اينكه نيروهاي سپاه و 
بسيجيان از ابتداي شيوع بيماري كرونا در عرصه 
خدمت رساني به مردم فعاالنه حضور داشته اند، 
ادامه داد: ۲ هزار و ۳00 نفر از بسيجيان نيز طي 
۲0 روز گذشته در فرآيند اهداي خون به بيماران 

نيازمند حضور داشته اند. 

   گيالن اج�راي ط�رح 
هوشمند سازي 
كش�اورزي براي نخس�تين بار در كشور به 
همت بسيج مهندسين س�پاه قدس گيالن 

براي تحقق »جهش توليد« آغاز شد. 
مرتضي مرادي مسئول سازمان بسيج مهندسين 
كش��اورزي س��پاه قدس گيالن گف��ت: طرح 
هوشمند سازي كش��اورزي براي نخستين بار 
در گيالن توسط اين سازمان اجرايي  شد.  وي 
آغاز نهضت سراس��ري جهش توليد در عرصه 
كش��اورزي و دامپروري را مورد اشاره قرار داد 
و با بيان اينكه گام هاي جدي براي تحقق شعار 
جهش توليد برداشته مي شود، افزود: كمك به 
خودكفايي در عرصه توليد محصوالت راهبردي 
نظير برنج، گن��دم، ذرت، كلزا و ج��و از جمله 
اهداف طرح هوشمند س��ازي كشاورزي است.  
مسئول سازمان بس��يج مهندسين كشاورزي 
سپاه قدس گيالن عملياتي شدن نهضت جهش 
توليد در استان گيالن با هدف افزايش عملكرد 
و حمايت وي��ژه از محصول اس��تراتژيك برنج 
را مورد اش��اره قرارداد و تصريح كرد: كمك به 
توليد گوش��ت قرمز مرغوب، واكسيناس��يون 
دام س��بك و س��نگين و پالك بندي دام ها از 

ديگر اهداف مورد توجه طرح هوشمندس��ازي 
كش��اورزي در بخش دامپروري است.  مرادي 
سازمان جهاد كش��اورزي و مؤسسه تحقيقات 
برنج را دو نهادي كه با سازمان بسيج مهندسين 
كشاورزي براي اجراي طرح ويژه برنج همكاري 
مي كنند اعالم كرد و گفت: طرح بسيج همگام 
با كشاورز مختص برنج بوده و براي حمايت از 
محصوالت راهبردي از دو سال گذشته به شكل 
ويژه در اس��تان گيالن اجرايي شده است.  وي 
افزايش مزارع تحت پوشش اجراي طرح بسيج 
همگام با كشاورز را مورد توجه قرار داد و افزود: 
اميدواريم امس��ال موفقيت هاي بيش��تري در 
حوزه توليد محصول راهبردي برنج حاصل شود 
و بتوانيم گامي جدي در جهت تحقق فرمايشات 
مقام معظم رهبري برداريم.  مس��ئول سازمان 
بسيج مهندسين كشاورزي سپاه قدس گيالن 
ارائه خدمات در تمام مراحل كاش��ت، داشت 
و برداش��ت برنج به كشاورزان اس��تان گيالن 
را توسط مهندس��ين بسيج كش��اورزي سپاه 
مورد تأكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: ترويج و 
آموزش، تغذيه مناسب و تحويل نسخه كودي 
مطلوب از جمله عوام��ل مهم افزايش عملكرد 

توليد برنج محسوب مي شود. 

   گلستان: علي محمد چوپاني رئيس اتاق بازرگاني گرگان گفت: بخش 
خصوصي با كمك اتاق بازرگاني گرگان و با نظر اداره كل ميراث فرهنگي 
استان در يكي از بهترين نقاط شهر گرگان يا محور اصلي تردد جاده اي 
بازارچه ۴ هكتاري فروش محصوالت صنايع دستي با ساير خدمات رفاهي 
ايجاد مي كند.  وي افزود: مس��ئوالن شهري جانمايي درست و خوبي در 
خصوص ايجاد بازارچه هاي ف��روش محصوالت صنايع كوچك و صنايع 

دستي ندارند و بايد از فعاالن اين حوزه نيز نظرخواهي كنند. 
  قزوين: معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكي قزوين 
گفت: با توجه به نياز استان براي درمان مبتاليان به كرونا بيمارستان هاي 
استان قزوين با اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان تجهيز شدند.  محمدعلي 
معصومي تصريح كرد: از ابتداي اسفندماه سال 98 شيوع كوويد 19 اتفاق 
افتاد، بالفاصله در حوزه توسعه تالش كرديم منابع الزم را جذب كنيم، 
يكي از مهم ترين مواردي كه تجهيز آن خيلي به ما كمك كرد اورژانس 
بيمارستان بوعلي بود، كه به منظور بازسازي، تخريب  شده بود اما به صورت 

شبانه روزي در فاصله كوتاهي آماده خدمات رساني شد. 
  خراسان شمالي: مديرعامل بيمه سالمت خراسان شمالي از همكاري 
108 پزشك براي اجراي طرح نسخ الكترونيكي در اين استان تا شهريورماه 
سال جاري خبر داد.  دكتر رعنايي با اشاره به اينكه طرح نسخ الكترونيكي 
از سال 9۷ در اين استان در شهرستان اسفراين به صورت پايلوت اجرايي 
شد، گفت: طي اين سال فقط دو مطب همكاري هاي الزم را انجام دادند.  
وي ادامه داد: بعد از آن اين طرح در بجنورد در سال گذشته اجرايي شد كه 
در اجراي اين طرح ۳0 تا ۳5 مطب همكاري هاي الزم را انجام داده و تعداد 

نسخه هاي الكترونيكي ايجاد شده به ۳۳ هزار نسخه رسيد. 
  گلستان: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان گفت: كارخانه 
توليد تخم مرغ كاسپين طاليي يكي از پروژه هايي است كه باعث تحول در 
اقتصاد استان مي شود.  قدرت اهلل عابدي افزود: اين واحد توليدي با زنجيره 
كامل در زميني به مساحت ۴00 هكتار تأسيس شده كه با تكميل ظرفيت 
آن، فرصت اشتغال براي بيش از ۷00 نفر به صورت مستقيم و ۲ هزار نفر 
به صورت غيرمستقيم فراهم  شده است.  وي خاطرنشان كرد: اين واحد 
توليدي قابليت توليد ساليانه ۷50 هزار تن تخم مرغ را دارد كه معادل ۲5 

درصد كل توليد تخم مرغ كشور است. 
  ايالم: مديرعامل شركت گاز استان ايالم گفت: شركت گاز استان ايالم 
بر اساس تكاليف قانوني و در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، در 
۴ ماهه اول سال جاري ۶00 اشتراك رايگان به خانوارهاي تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي )بهزيستي، كميته امداد، بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
واگذار كرده است.  عباس شمس اللهي افزود: اين شركت در راستاي انجام 
تكاليف قانوني و مسئوليت هاي اجتماعي، تاكنون1۷000 اشتراك رايگان 

به خانوارهاي تحت پوشش واگذار كرده است.

 سرمايه گذاري 9۰۰ ميليارد توماني 
بخش خصوصي در جزيره نگين بوشهر

مديركل بنادر و دريانوردي اس�تان  بوشهر از مشاركت بخش خصوصي با     بوشهر
س�رمايه گذاري 9۰۰ ميليارد تومان در اجراي طرح هاي توسعه اي 

مجتمع بندري در جزيره نگين بوشهر خبرداد. 
سياوش ارجمندزاده مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهربا اشاره 
به مشاركت بخش خصوصي با س��رمايه گذاري 900ميليارد تومان در 
اجراي طرح هاي توسعه اي مجتمع بندري در جزيره نگين بوشهر گفت: 
مجتمع بندري نگين در زميني به مساحت ۴50 هكتار طراحي شده كه 
اكنون عمليات ساخت اسكله، پايانه ها و زيرساخت هاي بندري در 190 

هكتار آن اجرا شده است. 
وي با اشاره به مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي بندري در 
جزيره نگين بوشهر افزود: تاكنون افزون بر ۴50 ميليارد تومان در اجراي 

اين طرح ها هزينه شده است.  
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با بيان اينكه با تكميل مجتمع 
بندري نگين تخليه و بارگيري بندر بوش��هر 11 درص��د افزايش پيدا 
مي يابد، ادامه داد: اكنون پنج درصد تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور 
از بوشهر انجام مي گيرد كه با تكميل مجتمع بندري نگين اين ميزان به 
1۶ درصد افزايش خواهد يافت.  ارجمندزاده گفت: با تكميل طرح ها در 
اين مجتمع بندري زمينه پهلوگيري كشتي هاي پهن پيكر با ظرفيت 

50 هزار تن فراهم مي شود.  
وي با اشاره به اينكه اجراي اين مجتمع بندري در سال 1۳9۳ با حضور 
رئيس جمهور آغاز شد، عنوان كرد: ايجاد تأسيسات زيربنايي مجتمع 
بندري نگين بوشهر شامل ساخت معابر، شبكه آب رساني، برق رساني 

داراي ۶0 درصد پيشرفت دارد.  
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر همچنين تأكيد كرد: برنامه هاي 
زيس��ت محيطي در اجراي طرح هاي بندري در اولويت سازمان بنادر و 
دريانوردي است.   ارجمندزاده گفت: اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
بوشهر در راستاي توانمند سازي خود اقدام به طراحي و پياده سازي يك 
سيستم مديريت منطقي مصرف حامل هاي انرژي و بهبود مداوم عملكرد 

انرژي در سه بندر بوشهر، گناوه و ديلم كرده است.

 برگزاري يوم العباس زنجاني ها 
در قالب كمك مؤمنانه 

امس�ال در مس�ير مراس�م يوم العب�اس11۰ ه�زار بس�ته در 
قال�ب كم�ك مؤمنان�ه چي�ده مي ش�ود ت�ا جل�وه اي باش�كوه 
از شورحس�يني م�ردم زنج�ان را ب�ه نماي�ش در بياي�د. 
رئيس هيئت امناي حسينيه اعظم زنجان، با بيان اينكه امسال يوم العباس 
تجلي  گاه عشق و مودت مردم زنجان خواهد بود، گفت: اين عشق و مودت 
در قالب كمك هاي مؤمنانه خواهد بود و در مسير مراسم يوم العباس110 
هزار بسته در قالب كمك مؤمنانه چيده مي ش��ود تا جلوه اي باشكوه از 
شورحسيني مردم زنجان را به نمايش بگذاريم.  عليرضا فيروز فر با بيان 
اينكه تالش مجموعه خادمين حس��ينيه اعظم زنج��ان اجراي منويات 
مقام معظم رهبري است و در اين ميان حفظ سالمت مردم و آرامش كادر 
درماني مورد توجه است، افزود: امسال بسته هاي معيشتي براي كمك به 
اقشار محروم جامعه در يوم العباس زنجان در مسير دسته حسينيه اعظم 
جايگزين حضور عزاداران مي شود و بر همين اساس اجراي نذورات قرباني 
در سال جاري در جهت و مسير كمك هاي مؤمنانه انجام مي شود.  وي با 
تأكيد بر اينكه هر فعاليتي كه تجمع ايجاد مي كند با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي خواهد بود، گفت: فعاليت دارالش��فاي حسينيه اعظم زنجان 
همانند س��ال هاي قبل نخواهد بود و براساس پروتكل هاي بهداشتي در 
اين مجموعه خدمات درماني ارائه خواهد ش��د.  به گفته فيروزفر امسال 
نيز همانند سنوات گذشته شخصيت هاي مهم استاني در حسينيه اعظم 
زنجان سخنراني خواهند كرد و در اين ميان عزاداران حسيني منويات مقام 
معظم رهبري را نصب العين خود قرار دهند.  وي از نصب تصوير شهيدان 
محور مقاومت و شهداي مدافع سالمت در ميدان انقالب خبرداد و گفت: 
امسال در ميدان انقالب تمثال سردار شهيد قاسم سليماني و ابوالمهدي و 
همچنين شهداي شاخص مدافع سالمت نصب خواهد شد.  فيروزفر با بيان 
اينكه مسير مراسم يوم العباس سياه پوش خواهد شد، گفت: چهارراه انقالب 
شهر زنجان يكي از سمبل هاي مراسم يوم العباس در اذهان عمومي نقش 
بسته است و در اين روز اين ميدان سياه پوش خواهد شد و پالكاردهاي از 

احاديث امام حسين )ع( در چهارراه انقالب نصب خواهد شد.

 صادرات 22۰ تن عسل اردبيل 
به كشورهاي حاشيه خليج فارس

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان     اردبيل
اردبي�ل از ص�ادرات ۲۲۰ تن عس�ل 
توليدي اردبيل به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله )امارات، 

عراق، عمان( و مالزي خبر داد. 
خليل نيكشاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي اردبيل با اشاره به صادرات 
۲۲0 تن عسل توليدي اين استان به كش��ورهاي حاشيه خليج فارس از 
جمله )امارات، عراق، عمان( و مالزي گفت: در سال گذشته نيز 90 تن از 
عسل هاي توليدي در استان اردبيل به كشورهاي مختلف صادر شد.  وي 
با بيان اينكه براساس آمارگيري از زنبورستان هاي استان اردبيل در سال 
گذشته از فعاليت ۴ هزار و ۳ زنبوردار مقدار ۷ هزار و ۳۴0 تن عسل توليد و 
به بازار مصرف عرضه شده است، تصريح كرد: با توجه به اينكه استان اردبيل 
در دامنه سبالن واقع ش��ده و به دليل تنوع آب وهوايي، پوشش گياهان 
ش��هدزا و گرده زا، مراتع غني، گياهان دارويي و باغات و دانه هاي روغني 
عسل توليدي استان از كيفيت خاصي برخوردار بوده و تحت عنوان عسل 
سبالن مشهور است.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل ادامه 
داد: ارائه تسهيالت بانكي، صدور دفترچه زنبورداري، صدور مجوز كوچ و 
استقرار، تأمين نهاده از جمله شكر، هماهنگي با بيمه روستايي و عشايري 
جهت بيمه زنبوردار، ثبت جهاني عسل سبالن، اجراي زيرساخت ها جهت 
توليد عسل پاك و سالم و بدون تغذيه، معرفي زنبورداران جهت تأمين ملكه 
اصالح شده، سوق دادن زنبورداران جهت توليد ساير فرآورده هاي زنبور 
عسل از جمله گرده، برموم، ژله رويال، زهر زنبورعسل، اجراي دوره هاي 
آموزش��ي زنبورداران و آش��نايي با علم نوين زنبورداري و غيره از جمله 

خدمات ارائه شده جهاد كشاورزي به زنبورداران است.



شايد تصور ش�ود كه بازار متشكل بورس امالك 
تازه به راه افتاده است، اما س�ال هاي سال است 
كه بازار غيرمتشكل بورس امالك در كشور وجود 
دارد و كارگزاران اين بازار بنگاه هاي مشاور امالك 
صاحب مجوز و بدون مجوز هس�تند كه اشخاص 
سرمايه دار در محالت از طريق اين كارگزاري ها در 
حوزه خريد و فروش ملك و سفته بازي و دستكاري 
قيمت مسكن و گاهی ساخت و س�از نيز فعاليت 
دارن�د، اين در حالي اس�ت كه وج�ود ٦ ميليون 
خانه بي استفاده و كم استفاده مسكوني در كشور 
اين مهم را تأييد مي كند كه بورس مسكن ايران 
بازيگران بس�يار بزرگي دارد و جالب اينجاست 
كه چون بعضی مش�اوران امالك خودش�ان نيز 
مالك مي باش�ند و در حوزه ملك و كميس�يون 
معامالت ذينفع افزايش قيمت ها هستند، دستي 

هم در آتش دستكاري نرخ ها به سمت باال دارند.
بر اس��اس آمارهاي موجود در تهران ١٢ هزار بنگاه 
مشاور امالك ثبتي وجود دارد و نكته قابل  تأمل اين 
است كه تعداد معامالت مسكن در ماه حدود ١١هزار 
معامله است؛ يعني هر بنگاه به طور ميانگين در ماه 

تنها يک معامله مسكن را انجام مي دهد. 
با توجه ب��ه اينكه فصل جابه جايي مس��تأجران نيز 
تنها تابستان اس��ت، حال اين سؤال مطرح است كه 
بنگاه هاي مشاور امالك در ركود معامالت مسكن از 
كدام محل درآمد زايي مي كنند و حق كميسيون اين 
بنگاه ها در دريايي از بنگاه مشاور امالك موجود در 
هر كوچه و پس كوچه مگر چقدر است كه مي تواند 

چراغ كسب و كارشان را روشن نگه دارد. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند بازاِر مسكن شبيه 
يک بورس متش��كل شده اس��ت كه كارگزاران آن 

بنگاه مشاوره امالكي ها هس��تند. اين كارگزاري ها 
سفارش هاي خريد و فروش مسكن را به هم جوش 
مي دهند و از آنجايي كه امالك��ي را در قيمت كف 
خريداري كرده اند و به جهت حق كميس��يون نيز 
از رشد قيمت مسكن نيز نفع مي برند، فعاليت هايي 
را در فض��اي مجازي و حقيقي جهت رش��د نرخ ها 
در پي��ش گرفته اند و از اي��ن طريق اس��ت كه در 
ركودي ترين بازاِر مس��كن نيز شاهد كاهش قيمت 
مس��كن يا بسته ش��دن بنگاه هاي مش��اور امالك 
نيستيم.  پس وقتي مورد فوق را در كنار بالاستفاده و 
كم استفاده بودن ٢٠ درصد از امالك موجود در كشور 
قرار مي دهيم )يعني احتكار مسكن با هدف دستكاري 
قيمت و عايدي سرمايه ( به اين مهم مي رسيم كه در 
واقع در اقتصاد ايران يک بازاِر غير متش��كل بورس 
ملک وجود دارد و داراي كارگزاري ها و سرمايه گذاران 

و محتكران و سهامداران عمده اي است كه اصالً اجازه 
اصالح قيمت را به بازار نمي دهند. 

در تأيي��د بورس ب��ازي در ملک باي��د گفت ارزش 
٢ميلي��ون و ٦٠٠ هزار خان��ه خالي اگ��ر هر خانه 
يک ميليارد بها داشته باش��د، رقمي معادل حجم 
نقدينگي كل يعن��ي ٢ هزار و ٦٠٠ ه��زار ميليارد 
تومان مي شود؛ بدين ترتيب يک بورس بازي در ملک 
شكل گرفته است كه بايد اركان اين بورس بازي را از 
بين برد كه نقطه سرآغاز اين بورس بازي نظارت بر 

مشاوران مالك است. 
حق كميسيون معامله مسكن براي معامله آپارتمان 
يک درصد معامله است؛ يعني در تهران معمولي ترين 
معامالت آپارتمان كمتر از ۳ ال��ي ۴ ميليارد تومان 
نيست و براي يک معامله ساده با نوشتن يک قولنامه 
بايد ۳٠ تا ۴٠ ميليون تومان حق كميسيون پرداخت 
مي شود. مسئوليت قانوني اين افراد )مشاوره امالك( 
در براب��ر معامالت مربوطه چيس��ت ؟ هي��چ، همه 
مي دانند تعهد به عهده طرفين معامله است و هيچ 

مسئوليتي ندارند. 
كدام ج��راح، وكيل، قاض��ي، س��ردفتر، مهندس و 
حتي فوتباليس��ت و هنرپيش��ه به اين اندازه درآمد 
دارد؟ فساد به اينجا ختم نمي شود؛ وقتي حق العمل 
بر اساس قيمت معامله پرداخت مي شود، مي بينيم 
كه مهم ترين عامل رشد قيمت مسكن همين افراد 
هستند. سازمان ثبت، س��ازمان تعزيرات حكومتي، 
وزارت صمت و مجلس ش��وراي اس��المي و صنف 
مشاوران امالك بايد به اين نابساماني در حوزه هزينه 

باالي معامالت مسكن پايان دهند. 
يكي از نكات قابل تأمل آن است كه شعبات پيشين 
بانک ها جاي خود را به بنگاه هاي مشاور امالك لوكس 
داده است و با نوع جديدي از بنگاه هاي مشاور امالك 
روبه رو هستيم كه اش��خاص زيادي در آن در قالب 
بازارياب فعاليت دارند و با ش��گردهاي خاص تالش 
مي كنند، خريدار و فروش��نده را به هم وصل كنند. 
گفتني است اين افراد در فضاي مجازي نيز فعاليت 
دارند. گفته مي شود نرخ گذاري هاي پرت در فضاي 
مجازي براي قيمت كاال در رشد قيمت ها مؤثر بوده و 
در ركود معامالت انتظارات تورمي را به شدت باال برده 
است. بي شک اگر بازاِر غيرمتشكل بورس امالك از 
اين وضعيت خارج نشود شاهد سفته بازي هاي بسيار 

بزرگ تر در اين بخش خواهيم بود.
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 سود کالن مشاوران از کمیسیون 
و رخنه در بازار مسکن به نفع گرانی! 

محمد سعيد سعيدی |  فارس

هادي غالمحسيني
  گزارش  یک

ایران در کشت فرا سرزمینی »تماشاچی« شد
نوسانات نرخ ارز، مهم ترين چالش سرمايه گذاري در بخش كشاورزی فراسرزمينی

رئي�س هيئت مدي�ره انجم�ن كش�ت فراس�رزميني اي�ران 
معتقد اس�ت ك�ه نوس�انات ن�رخ ارز و همچني�ن نگراني هاي 
برخ�ي مس�ئوالن ب�ر س�ر امني�ت س�رمايه گذاري، موج�ب 
ش�ده چالش هاي�ي ب�راي س�رمايه گذاران ايج�اد ش�ود. در 
حال حاضر مش�كالتي كه در مس�ير فعاالن بخ�ش خصوصي 
ايجاد ش�ده، موجب ش�ده ت�ا رقب�ا پيش�ي بگيرن�د و ايران، 
تنه�ا ي�ك تماش�اچي باش�د و فرصت ه�ا را از دس�ت بدهد. 
١۵كشور در دنيا هس��تند كه ايران براس��اس ظرفيت هاي آب و 
خاك، جمعيت اقتصادي، روابط ديپلماسي با اين كشورها به دنبال 
كشاورزي فراسرزميني در آنهاست. كشورهايي كه به جميع جهات 
براي ما ارزش دارند؛ مانند روسيه، قزاقستان، ونزوئال و تعدادي از 
كشورهاي آفريقايي. ديدگاهی در دولت وجود دارد مبنی بر اينكه 
اگر بخش خصوصی با حمايت دولت در خارج از كش��ور كشت فرا 
سرزمينی كند، محصولش را به ايران نمی آورد و در همان كشورها به 
فروش می رساند. از اين رو بخش خصوصی فعال در اين حوزه مورد 

حمايت قرار نمی گيرند.
علي  رضواني زاده، رئيس هيئت مديره انجمن كش��ت فراسرزميني 
ايران در خصوص چالش هاي كش��ت فراسرزميني مي گويد: بخش 
دولتي به ويژه وزارت اقتصاد عالقه مند به س��رمايه گذاري در بخش 
كشاورزي اروپاس��ت، اما بخش خصوصي به سبب برآورد هزينه ها، 
مايل به فعاليت در كش��ورهايي نظير روس��يه، قزاقستان، ونزوئال و 
برخي ديگر از كشورهاي آفريقايي است. از اين رو مشكالتي كه در 
مسير فعاالن بخش خصوصي ايجاد شده، موجب شده تا رقبا پيشي 
بگيرند و ايران، تنها يک تماشاچي باشد و فرصت ها را از دست بدهد. 

وي مي افزايد: سال گذشته 9 ميليارد دالر با ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومان 
واردات محصول كشاورزي داشتيم. مسئوالن يک ميليارد دالر آن 
را با ضوابط معين براي كشاورزان فراس��رزميني در نظر بگيرند كه 
محصول را از آفريقا، امريكاي التين و شرق آسيا به كشور بياورند. اگر 
اين كار را كردند و تخلفي اتفاق افتاد، آن زمان راهشان را سد كنند. 
اين يک قضاوت غيرواقعي است كه مي گويند شايد بخش خصوصي، 
محصولش را به ما نفروشند. يادم نمي آيد مجموعه ايراني وجود داشته 
باش��د كه از حمايت دولت ايران برخوردار شده و محصولي را توليد 

كرده و به داخل ايران نياورده باشد. 
رضواني تأكيد مي كند: با وجود آنكه آيين نامه كشت فراسرزميني 
چهار سال و چهار ماه است كه مصوب شده، بانک مركزي هيچ برنامه و 
تعهدي را ندارد. اگر در اين مدت حتي يک درصد از ارزي كه در اختيار 
واردكننده قرار داده اند، براي كشاورزي فراسرزميني سرمايه گذاري 

مي كردند، طبق آمار حداقل ١٠ درصد نياز وارداتي مان را ايراني ها با 
قيمت ارزان تر تأمين مي كردند و مي توانستند اين محصوالت را بدون 

مالحظات تحريمي وارد كشور كنند
وي مي گويد: ١٠ سال قبل در روسيه مي ش��د هر هكتار را به مدت 
۴9 سال ۵ دالر اجاره كرد، اما اكنون امكان پذير نيست، زيرا رقباي 
بزرگي در جهان سرمايه گذاري كرده اند. عربستان هدفگذاري كرده 
براي س��ال ٢٠٢۵، در ١٢محصول هاب منطقه باشد و ١۵ميليارد 
دالر فقط در اوكراين در پنج س��ال گذشته س��رمايه گذاري كرده 
اس��ت. اين كش��ور بزرگ ترين مزارع دانه هاي روغني آفتابگردان، 
كلزا و سويا را دارد و در عين حال، لجستيک قدرتمندي دارد. عراق 
هم جزو كشورهاي هدف هست، ولي آنقدر كه سرمايه گذار ايراني 
ترجيح مي دهد در روس��يه و قزاقس��تان يا جاهاي ديگر كار كند، 
عراق را ترجيح نمي دهند. رضوانی تأكيد مي كند: آيين نامه كشت 
فراسرزميني با همه نواقص ابالغ ش��ده و مصوب دولت است، اما در 
همان مجموعه دولت كه شركت سرمايه گذاري خارجي بايد در بحث 
سرمايه گذاري كشاورزي فراس��رزميني ورود كند، مي گويند فقط 
در اروپا س��رمايه گذاري مي كنيم، درحالي كه اروپايي ها در آفريقا، 

قزاقستان و روسيه سرمايه گذاري مي كنند.
وي ب��ا انتق��اد از عدم همراه��ي دولت ب��ا بخش خصوص��ي براي 
سرمايه گذاري در كشت فراسرزمين مي گويد: در كشورهايي امكان 
داريم كه تا يک ميليون هكتار زمين در اختيار بگيريم و كشاورزان را 
سازماندهي كنيم. اين ظرفيت ها وجود دارد، ولي زيرمجموعه وزارت 
اقتصاد تمكي��ن نمي كند و ترجيح مي دهد از س��رمايه گذاري هاي 

صورت گرفته در ۵٠ سال قبل امورات خود را بگذراند.

طرح اقدام مشارکتي براي تأمین 
زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي

رئي�س س�ازمان صناي�ع كوچ�ك و ش�هرك هاي صنعت�ي، 
تكمي�ل  و  تأمي�ن  ب�راي  مش�اركتي  اق�دام  ط�رح  از 
داد.  خب�ر  صنعت�ي  ش�هرك هاي  زيرس�اخت هاي 
به گزارش صدا و سيما، محسن صالحي نيا افزود: در سال جاري با توجه 
به محدوديت هاي داخلي به ويژه محدوديت در منابع عمراني، طرحي را 
به نام اقدام مشاركتي براي تأمين زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي 
تعريف كرديم كه در هماهنگي و همكاري با دس��تگاه هاي اجرايي ذي 
ربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي و منابع داخلي خودمان به صورت 
تركيبي اجراي طرح هاي مشترك را براي تأمين آب و برق انجام مي دهيم. 
وي گفت: توسعه زيرساخت ها را از دوجنبه پيگيري مي كنيم، در توسعه 
فيزيكي در نقاط تقاضا محور كه صنعتگران مختلف، بنگاه هاي توليدي و 
كارآفرينان با دريافت مجوزها از مراجع ذي ربط به ما مراجعه دارند تالش 

ما اين است كه محلي را براي استقرارشان فراهم كنيم. 
صالحي نيا ادامه داد: در ش��رايط فعلي در استان هاي مختلف تقاضاي 
بسيار بااليي براي واحدهاي صنعتي در ش��هرك هاي صنعتي وجود 
دارد كه س��عي كرديم با توس��عه فيزيكي مكان ها و با رعايت مسائل 
زيس��ت محيطي و مقررات موجود بتوانيم به توس��عه زيرساخت ها در 

۸۵٠شهرك و ناحيه صنعتي اقدام كنيم. 
وي با اشاره به اينكه جنبه ديگر تأمين زيرساخت هايي مانند آب، برق، راه 
دسترسي و شبكه فيبر نوري است، گفت: در سال هاي اخير براي توسعه اين 
زيرس��اخت ها به ويژه در حوزه آب و برق با هماهنگي و مشاركت استان ها 
توانستيم اقدامات خوبي انجام دهيم. صالحي نيا افزود: چه توسعه واحدها 
باش��د چه اينكه واحدهاي جديد بخواهند در شهرك هاي صنعتي مستقر 
شوند نيازمند تأمين آب و برق به ميزان مكفي هستند. از اين رو همين امسال 
در استان تهران براي دو ش��هرك بزرگ و مهم صنعتي، قراردادي را براي 
تأمين آب از سدهاي مربوط بستيم كه شامل ايستگاه تصفيه خانه، پمپاژ و 
همچنين خطوط انتقال است ضمن اينكه در برخي از شهرك ها براي تأمين 
برق قرارداد بس��تيم. صالحي نيا گفت: از ۴٦ هزار واحد صنعتي مستقر در 
شهرك هاي صنعتي حدود ٢١ درصد يعني حدود 9هزار و ۸٠٠واحد درحال 
ركود هستند. از سال هاي قبل تاكنون بيش از ۸هزار و ١٠٠واحد را از ميان 

واحدهاي كوچک و متوسط توانستيم به بهره برداري مجدد برسانيم. 
رئيس سازمان صنايع كوچک و شهرك هاي صنعتي گفت: برنامه امسال 
ما اين اس��ت از 9 هزار و ۸٠٠ واحد راكد، ه��زار و ۵٠٠ واحد را دوباره 
راه اندازي كنيم كه تاكنون ۴٦۸ واحد به بهره برداري مجدد رس��يده 
است. صالحي نيا ادامه داد: با مراقبت هاي انجام شده در طي اين مدت 
سعي ما جلوگيري از تعطيلي و توقف فعاليت واحدهاي فعال بوده است، 
اما با اين وجود حدود ١۴٠ واحد در همين مدت از چرخه توليد خارج 

شدند كه براي راه اندازي مجدد آنها بايد اقدامات الزم را انجام دهيم. 
اين مقام مسئول گفت: در بس��ياري از موارد در شهرك هاي صنعتي، 
زمين واگذار شده را از آنهايي كه نتوانستند ساخت و ساز را تكميل كنند 
براساس قرارداد پس مي گيريم و به ساير صنايع آن هم به صورت مزايده 
واگذار مي كنيم، زيرا به هر روش ديگري واگذار كنيم شائبه هايي مطرح 
مي شود، اما در مزايده صاحبان همان صنعت كه مي توانند براساس قواعد 
فعاليت داشته باشد شركت مي كنند. رئيس سازمان صنايع كوچک و 
شهرك هاي صنعتي افزود: به عنوان مثال شهركي كه رده زيست محيطي 
آن چهار است تا صنايع رده۴ در مزايده واحدهاي آن شهرك، شركت 

مي كنند، زيرا صنايع ديگر را نمي توانيم آنجا مستقر كنيم.

کاهش قیمت گندم در بازارهاي جهاني
روزگذش�ته در بازاره�اي جهان�ي قيم�ت گن�دم كاه�ش 
ب�ود.  ثاب�ت  طي�ور  و  دام  قيم�ت خ�وراك  ام�ا  داش�ت، 
ديروز در بازارهاي جهاني قيمت انواع غالت از جمله گندم و دانه هاي 
روغني، ش��كر و قهوه با كاهش قيمت مواجه بود، اما محصوالتي مانند 
پنبه، دام زنده و پرواري افزايش قيمت داشتند. براساس اين گزارش، 
در بازارهاي جهاني قيمت هر بوشل گندم با ۳/7۵دالر كاهش نسبت 
به روزگذشته به قيمت ۴9١/٢۵ دالر معامله شد و همچنين قيمت 
ذرت ثابت بود، اما قيمت سويا با كاهش همراه شد. در بخش دانه هاي 
روغني، سوياي روغني كاهش يک سنتي داشت. گياه كانوال هم ۸٠ 
سنت افت كرد. همچنين شكر هم با كاهش ٢سنت همراه شد. در گروه 

دام، دام زنده رشد ١/١۵ دالر و دام پرواري ١/٢۳ دالر رشد داشتند.
........................................................................................................................

کرونا صادرات چاي هند را  27 درصد کاهش داد
شيوع ويروس كرونا باعث شد توليد چاي در هند 2٦درصد و صادرات 
27درصد كاهش يابد، ايران واردكننده عمده چاي از هند اس�ت. 
به گزارش رويترز، براساس بيانيه اتحاديه بازرگاني دولتي چاي هند، 
توليد چاي اين كش��ور در نيمه نخست س��ال ٢٠٢٠ با ٢٦/۴ درصد 
كاهش نسبت به سال گذش��ته به ۳۴۸/٢٦ هزار تن رسيد. دو عامل 
شيوع ويروس كرونا به دليل محدوديت هايي كه در جابه جايي ايجاد 
كرد و همچنين جاري شدن سيل در مناطق توليد چاي به ويژه منطقه 

آسام، از مهم ترين داليل افت توليد چاي اين كشور بوده است. 
براساس اين گزارش، نيمي از چاي توليدي هند در منطقه آسام به عمل 
مي آيد كه در ماه هاي مي، ژوئن و جوالي تحت تأثير سيل شديد به شدت 
تخريب شدند. چند مقام ديگر اعالم كردند قيمت چاي در داخل هند نيز 
به خاطر كاهش عرضه افزايش يافته است و به همين دليل مسئوالن اين 

كشور تصميم گرفتند تا صادرات چاي خود را محدود كنند.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان
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در حالی مدیرعامل 
سعيد احمديان

   گزارش
استقالل دیروز در 
جلس�ه با دبیر، از 
اعالم آمادگی این باشگاه برای حضور در لیگ 
کش�تی خبر داد که تیمداری سرخابی ها در 
رش�ته های غیرفوتبالی با توجه به مشکالت 
مالی، تنها با حاشیه و جنجال همراه بوده است.
اگر اوایل دهه 90 پرسپولیس��ی ها با مدیرعامل 
نظامی ش��ان محم��د رویانی��ان، تیم��داری در 
رش��ته هایی غیر از فوتبال را در برنامه های شان 
قرار داده بودن��د و با گرفتن عکس ی��ادگاری با 
احسان حدادی و بهداد س��لیمی قصد داشتند 
خودشان را در بین منهای فوتبالی ها عزیز کنند، 
این روزها شاهد نسخه اس��تقاللی رویانیان در 
پرسپولیس هستیم، احمد سعادتمند با وعده های 
فراوان از جذب اسپانس��ر پفک آبی و تیمداری 
استقالل در رشته های دیگر می خواهد در صدر 

اخبار باشد. 
   بمب های منهای فوتبالی

سال 90 بود که محمد رویانیان از ستاد حمل و 
نقل سوخت از خیابان مطهری به خیایان سئول 
و باش��گاه پرسپولیس اسباب کش��ی و به عنوان 
مدیرعامل پرسپولیس کارش را آغاز کرد. عالوه 
بر حاش��یه های مدیریتی رویانیان و باب کردن 
قراردادهای میلیاردی در فوتبال، برنامه هایش 
برای حضور پرسپولیس در رش��ته های منهای 
فوتبالی هم کم جنجال نداشت. با حضور رویانیان 
بود که تیمداری پرسپولیس در رشته های دیگر 
به صورت جدی پیگیری شد. او در مرداد سال 91 

در این باره گفته بود: »حمایت از تیم ملی یکی 
از وظایف باشگاه هاس��ت. در این راستا چنانچه 
مس��ئوالن صالح بدانند ما آمادگی خود را برای 
تیمداری در یکی از رشته های مدال آور المپیک 
اعالم می کنیم. برهمین اساس بررسی های الزم 
صورت خواهد گرفت تا ورود پرسپولیس به یکی 
از رش��ته های تکواندو، دوومیدانی، کشتی آزاد، 
کش��تی فرنگی یا وزنه برداری طب��ق یک طرح 
مطالعاتی و ب��ا در نظر گرفتن تم��ام جوانب امر 

تحقق پیدا کند.«
همان طور ک��ه رویانی��ان در فوتبال ب��ه دنبال 
نام های بزرگ و بمب ترکاندن و کم کردن روی 
علی فتح اهلل زاده همتایش در اس��تقالل بود در 
رشته های غیرفوتبالی هم باشگاه پرسپولیس در 
زمان رویانیان سراغ نام های بزرگ رفت، به طوري 
که احسان حدادی به تیم دوومیدانی پرسپولیس 
پیوست و بهداد سلیمی هم عضو تیم وزنه برداری 
پرسپولیس ش��د. بعدها پس از رفتن رویانیان، 
پرس��پولیس وارد حوزه تیمداری در رشته هایی 
مانند کش��تی، ش��طرنج و واترپلو هم شد. البته 
در برخی رش��ته ها حضور پرس��پولیس تنها به 
یک فصل بیشتر نرس��ید. این فعالیت ها چندان 
هم بدون موفقیت نب��ود و نمون��ه آن قهرمانی 
پرس��پولیس در لیگ نیمه تمام واترپلو به دلیل 

کرونا بود که اوایل مرداد امسال اعالم شد.
با این حال فعالیت پرس��پولیس در رش��ته های 
غیر فوتبال��ی بدهی های زیادی را روی دس��ت 
این باشگاه گذاش��ت، طوری که سال 93 برخی 
از طلبکاران تیم کشتی پرسپولیس حکم توقیف 

اموال باش��گاه را گرفتند. عالوه بر این بازیکنان 
تیم شطرنج پرسپولیس که با چهره های نامداری 
مانند احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو و آرین 
غالمی سال گذش��ته به مقام س��وم لیگ ایران 
رسیدند تا امروز هیچ دریافتی نداشته اند، طوری 
که اردیبهشت امسال سرمربی تیم ملی شطرنج 
بانوان ایران که هدایت تیم بانوان پرسپولیس را 
برعهده داش��ت، گفته بود: »قرارداد ما با باشگاه 
پرسپولیس برای حضور در لیگ شطرنج به اندازه 

کاغذپاره ارزش داشت.«
   نسخه استقاللی رویانیان

با وجود چنین مصائبی که تیمداری سرخابی ها 
در رشته های غیرفوتبالی داشته است، از ابتدای 
امسال شنیده هایی از تیمداری باشگاه استقالل 
در رشته های مختلف به گوش می رسد و احمد 
سعادتمند گویا می خواهد جا پای محمد رویانیان 
بگذارد. البته باشگاه استقالل در سال های اخیر 
تجربه حضور در لیگ ش��طرنج را دارد، اما گویا 
با آمدن س��عادتمند، او قصد دارد اس��تقالل در 

رشته های بیشتری تیمداری کند. 
ابتدا صحب��ت از حضور تیم اس��تقالل در لیگ 
والیبال ب��ا هدایت مصطفی کارخان��ه بود که به 
سرانجام نرسید. فوتسال هم دیگر رشته ای بود 
که اس��تقاللی ها برای حضور در آن ابراز تمایل 
کردند و حتی صحبت از حضور وحید شمسایی 
در استقالل به میان آمد. البته این خبر با تکذیب 
شمسایی روبه رو شد، اما فوتس��الی ها از حضور 
استقالل در لیگ حمایت کردند. حضور در لیگ 
بسکتبال بانوان هم دیگر وعده سعادتمند است. 

گویا سعادتمند به فریده ش��جاعی، نایب رئیس 
بانوان فدراس��یون بسکتبال و همس��ر مرحوم 
پورحیدری این وعده را داده، اما عملی شدن آن با 

توجه به شنیده ها، بعید به نظر می رسد.
در تازه ترین وعده هم دیروز سعادتمند در جلسه 
با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی از حضور 
استقالل در لیگ کشتی خبر داده و حتی برخی 
س��ایت های خبری نیز دی��روز خب��ر دادند که 
استقاللی ها با رضا یزدانی، قهرمان سابق کشتی 
آزاد جهان، مشهور به پلنگ جویبار مذاکراتی را 

برای قبول هدایت تیم خود انجام داده اند.
احمد سعادتمند که دیروز از دفتر باشگاه استقالل 
در ش��مال غرب تهران خودش را ب��ه مجموعه 
ورزش��ی آزادی در غرب تهران رسانده بود، پس 
از جلسه با علیرضا دبیر گفت: »باشگاه استقالل 
خواهان تیمداری در رشته های غیرفوتبالی است و 
در گام اول به جهت اینکه رشته کشتی ورزش ملی 
ما محسوب می شود، بنا داریم در لیگ برتر کشتی 
آزاد ش��رکت کنیم.« در حالی استقاللی ها برای 
تیمداری در رشته های غیرفوتبالی دست شان را 
باال برده اند که نگاهی به فعالیت سرخابی ها تنها 
در یک دهه گذشته نشان می دهد که نه تنها این 
تصمیم برای آنها خیری نداشته، بلکه دردسرهای 
فراوانی هم داشته است، به خصوص که مدیرعامل 
استقالل در شرایطی از حضور آبی ها در رشته های 
منهای فوتبالی صحبت می کند که بودجه باشگاه 
برای اداره تیم فوتبال هم کفاف نمی دهد و کوهی 
از بدهی های داخلی و خارجی، وضعیت س��خت 

مالی را برای استقاللی ها رقم زده است.
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فريدون حسن

 فرزندان بيرانوند
 به جاي پدر مدال گرفتند

بدون هیچ شکي علیرضا بیرانوند نقش بسزایي در کسب چهارمین قهرماني 
پرسپولیس در لیگ برتر داشت. گلر ملي پوش سرخ ها قبل از برپایي جشن 
قهرماني براي پیوستن به دآنتروپ راهي بلژیک و لژیونر شد، اما اتفاقي که 
در جریان جشن قهرماني افتاد و طي آن نامي از او برده نشد باعث دلخوري 
بیرانوند و عکس العمل و اعتراض او به این بي توجهي شد، به خصوص اینکه 
در جریان جشن و هنگام اعالم نام بازیکنان نام استوکس، بازیکن اخراجي 
خوانده شد، اما خبري از نام بیرانوند نبود. اتفاقي که پرسپولیسي ها سعي 
کردند هر طور شده آن را جبران کنند. به همین خاطر با هماهنگی صورت 
گرفته توس��ط یحیی گل محمدی و افش��ین پیروانی از فرزندان علیرضا 
بیرانوند برای حضور در تمرین دعوت به عمل آمد و به این ش��کل مدال 

قهرمانی این فصل به نیابت از بیرانوند به آنها اهدا شد.

از این وضعيت خسته شدیم

پرداخت آنالین جوایز بنا و غالم محمدی
مراس��م تقدیر از  برترین های سال     خبر
۲019کشتی آسیا چهارشنبه به صورت آنالین و 
با حضور دولت تورلیخانوف، رئیس شورای کشتی 
آسیا برگزار شد. در این مراسم محمد بنا و غالم 
محمدی، سرمربیان تیم های کشتی فرنگی و آزاد 
ایران نیز که با توجه به عملک��رد تیم های ملی 
کشورمان در رقابت های آسیایی و جهانی و کسب 
س��همیه های المپیک به عنوان بهترین مربیان 
آس��یا انتخاب ش��ده بودند با حضور در س��الن 

کنفرانس خانه کشتی به همراه ابراهیم مهربان و 
بهروز حضرتی پور به ص��ورت اینترنتی در این 
مراسم ش��رکت کردند و جوایز دالری خود را از 
دبیر و سوریان، رئیس و نایب رئیس فدراسیون 
گرفتند. بر اس��اس توافقات ص��ورت گرفته و با 
توجه به شرایط خاص به وجود آمده، مبلغ ۶ هزار 
دالر جایزه مربیان برتر از سوی فدراسیون کشتی 
به سرمربیان تیم های ملی اهدا شد تا در آینده و 
به نحو مقتضی در مورد تسویه این مبلغ با شورای 

کشتی آسیا اقدام شود.

س��ال 95 ب��ود ک��ه اس��حاق 
دنيا حيدري
   بازتاب

جهانگیری، مع��اون اول رئیس  
جمهور از ابالغ آیین نامه اجرایی 
جذب و استخدام قهرمانان مش��مول قانون سرباز قهرمان که به 
تصویب هیئت وزیران رسیده بود خبر داد. مناف هاشمی، معاون 
مالی وزارت ورزش هم مدعی ش��د که سه س��ال طول کشید تا 
توانستیم تأیید دولت را در مورد استخدام ورزشکاران قهرمان و 
مدال آور بگیریم. با وجود این و به رغم گذشت چهار سال هنوز این 
داستان به سرانجام نرسیده و ورزشکاران از عملی نشدن این وعده 
گالیه دارند. افش��ین نوروزی، کاپیتان تیم  ملی تنیس روی میز 
می گوید تنها ورزشکاران چند رشته هستند که از این دست مزایا 
استفاده می کنند و بقیه رشته ها سهمی ندارند: »باید این دیدگاه 
تغییر کند. خود من 30 سال در تنیس روی میز فعالیت کردم، اما 
به هرحال این رش��ته مدال آور در المپیک نیس��ت. هرچند که 
مدال آوران رش��ته های خاص هم که این قانون شامل حال شان 

می شود هنوز دست شان به جایی نرسیده است، چراکه وقتی وزارت 
خودش قهرمانانش را راه نمی دهد و به دنبال استخدام قهرمانان در 
سازمان های دیگر است، دیگر چه انتظاری می توان داشت، یعنی 
رشته های ما باید از قهرمانان خود محروم شوند؟ چه اشکالی دارد 
اجازه دهند وارد مجمع شوند و از اعضای تصمیم گیرنده آن باشند؟ 
وقتی کسی را با سه سال و نیم مدیریت در فدراسیون ردصالحیت 

می کنند، دیگر چه مي توان گفت! 
کدام اداره کل یا فدراسیون به ورزشکار پست مدیریتی داده  اند که 
سابقه مدیریتی داشته باشد؟ امیدوارم یک اتفاقی بیفتد و حتی اگر 
در این دولت هم نشد در دولت بعدی پیگیری می کنیم. البته همه 
مسائل را که نباید خود ورزشکاران پیگیری کنند، اصلی ترین بند 
آیین نامه فدراسیون ها همین بند است که اجازه نمی دهد قهرمانان 
وارد شوند و حتماً باید اصالح شود.« مسئله اصلی اینجاست که 
وعده های داده شده آقایان باید ضمانت اجرایی داشته باشد که ندارد 

و در این میان طبیعي است که هیچ اعتراضي هم شنیده نشود.

گله کاپیتان پینگ پنگ از عملی نشدن وعده ها
 وزارت خودش قهرمانان را 

استخدام نمی کند

جيب خالی، پز عالی!
نگاهی به فعالیت استقالل و پرسپولیس در رشته های غیرفوتبالی به بهانه اعالم آمادگی آبی ها برای حضور در لیگ کشتی

دیدارهاي تيم ملي یکسال عقب افتاد 
فیفا و اي اف سي دیدارهای انتخابی جام جهانی قطر و جام ملت های ۲0۲3 
را تا سال ۲0۲1 به تعویق انداختند. به نقل از فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفتند برای رعایت مسائل بهداشتی 
و به منظور حفظ سالمتی بازیکنان و عوامل اجرایی مسابقات فوتبال در راه 
مقابله با گسترش بیماری کرونا، دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
و جام ملت های ۲0۲3 را تا سال ۲0۲1 به تعویق بیندازند. فیفا تأکید کرده 
که تاریخ دقیق این مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد. پیش از این قرار 
بود این مسابقات در ماه های مهر و آبان )اکتبر و نوامبر( ۲0۲0 برگزار شود. 
مطابق برنامه قبلي قرار بود تیم ملي فوتبال کشورمان در روزهاي 17 و ۲۲ 
مهر به ترتیب مقابل تیم هاي هنگ کنگ و کامبوج قرار گیرد و در روزهاي 

۲۲ و ۲7 آبان نیز به مصاف تیم هاي بحرین و عراق برود.
الزم به ذکر است، تیم ملي کشورمان در پایان مرحله رفت مسابقات انتخابي 
جام جهاني قطر با دو پیروزي و دو شکست و کسب شش امتیاز پایین تر از 
تیم هاي عراق و بحرین در رتبه سوم جدول رده بندي گروه سوم قرار دارد و 

کار بسیار سختي براي صعود از این گروه در پیش خواهد داشت.

شیوا نوروزی

 دربي 93، منهاي اخالق
 مهم تر از عزاي حسيني!

تفاوت هاي فوتبال ایران ب��ا فوتبال جهان را از خیل��ي جهات مي توان 
بررس��ي کرد. البته تأس��ف خورد بابت آنچه در فوتبال ایران به اس��م 
حرفه اي گري رخ مي دهد، اما کوچک ترین نشانه هایي از آن در فوتبال به 
واقع حرفه اي دنیا وجود ندارد. نمونه اش همین اتفاقات و تنش هاي 48 
ساعت گذشته در خصوص دربي جام حذفي است، دیداري که مي توان 
برگزاري آن را از دو جهت مورد نقد و بررسي قرار داد؛ اول به لحاظ نوع 
برخوردهاي طرفین قبل از مسابقه و تأثیر آن بر رفتار هواداران و حتي 

خود مسابقه و دوم انتخاب زمان نامناسب براي برگزاري دیدار دو تیم.
اما از دی��دگاه اول؛ از لحظه اي که قرعه بازي مرحل��ه نیمه نهایي بین 
پرسپولیس و استقالل بیرون آمده، شاهد حمالت وحشتناک مسئوالن 
دو تیم علی��ه یکدیگر هس��تیم و کار به جایي رس��یده ک��ه پاي مثاًل 
پیشکسوتان دو تیم هم براي به رگبار بستن یکدیگر با اراجیف، توهین و 
تهمت هاي بي سابقه به میدان باز شده است. این فقط یکي از تفاوت هاي 
فوتبال مثالً حرفه اي ما با فوتبال روز دنیاست. در فوتبال جهان فاکتوري 
به نام »احترام ب��ه حریف « وجود دارد؛ چه قبل از مس��ابقه، چه حین 
مسابقه و چه بعد از آن. فاکتوري که هیچ وقت در فوتبال بي در و پیکر و 

سراسر فاسد ایران وجود نداشته است.
امروز و در ش��رایطي که بی��ش از 10 روز به زمان برگ��زاري این بازي 
باقیمانده است، چنگ و دندان نشان دادن هاي مسئوالن و پیشکسوتان 
ریز و درشت دو تیم به طور حتم کار را به جایي خواهد رساند که هواداران 
هم حسابي از شرمندگي هم درآیند و ناگفته پیداست که تأثیر این همه 
تنش و حاش��یه بر بازي به ش��کلي خواهد بود که دو دسته گالدیاتور 
به جان هم بیفتند و ب��ه تنها چیزي هم که فکر نکنند فوتبال باش��د، 
به خصوص اینکه این بازي باید یک برنده داشته باشد و خبري از تساوي 
نیست. در این میان طبیعي است که وقتي مسئوالن و بزرگ ترهاي دو 
تیم و باشگاه اینگونه از خجالت هم درمي آیند از هواداران به خصوص 
قشر جوان و نوجوان نباید زیاد توقع داشت. پس باید منتظر تنش هاي 
بیشتر در روزهاي آینده و حتي زمان بازي خصوصاً در خارج از ورزشگاه 
و سطح شهر باشیم. تنش هایي بین هواداران محروم از تماشاي مسابقه 
که تحت تأثیر حاشیه هاي این روزها حتماً عکس العمل هاي نامناسبي 

نشان خواهند داد. 
خب چنین مس��ابقه اي با چنین حال و هوایي قرار است شامگاه پنجم 
شهریورماه برگزار شود، یعني درست در ش��ب هفتم ماه محرم. سؤالي 
که به عنوان نقد انتخاب این زمان نامناسب براي دربي از سوي سازمان 
لیگ مطرح مي شود، این است که این بار که پاي فیفا و اي  اف سي در میان 
نیست، چرا چنین زماني براي برگزاري این مسابقه انتخاب شده است؟ 

چند سالي مي شود که به سبب برنامه ریزي هاي کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و فیفا مجبوریم در برخي ایام خاص بازي برگزار کنیم مانند شب 
تاسوعا یا شب قدر و هر بار هم  آقایان مس��ئول به بهانه برنامه ریزهاي 
خارجي و عدم توانای��ي در بره��م زدن برنامه، زیر بار انجام مس��ابقه 
رفته اند، اما اینکه دیگر دست خودمان است. پس چه توجیهي مي توان 
براي برگزاري مسابقه اي که با توجه به شرایط و حاشیه هاي به وجود 
آمده، معلوم اس��ت به لحاظ فني هیچ چیزي ندارد و سراسر درگیري، 
فحاشي و بي اخالقي خواهد بود، آورد آن هم در شب هاي دهه اول ماه 
محرم. در شب هایي که مساجد، هیئت ها و تکایا با توجه به لزوم رعایت 
پروتکل هاي بهداش��تي از برپایي مراسم ماتم و عزاي حسیني محروم 
هس��تند، اما در یک اقدام کاماًل مس��ئله دار دربي برگزار مي شود تا با 
اتفاقات آن چه در زمان برگزاري و چه بعد از آن، حرمت شب هاي ماه 

محرم شکسته شود.
آنچه به نظر مي رس��د این است که مسئوالن س��ازمان لیگ تنها براي 
رفع تکلیف خود چنین برنامه ری��زي بي تدبیرانه اي را انجام داده اند و 
کوچک ترین توجهي هم بابت تبع��ات آن نکرده اند. دربي 93 یک 
دربي خاص خواهد بود. البته اشتباه نکنید تفاوتي با اکثر قریب 
به اتفاق دربي ها به لحاظ تلف ش��دن 90 دقیقه وقت نخواهد 
داش��ت، اما از این نظر خاص خواهد بود ک��ه اخالق در آن از 
همین حاال به نقطه صفر رسیده و باید نگران حفظ ارزش ها 
و حرمت هاي عزاي سرور و ساالر شهیدان بابت برگزاري این 
دربي بود. فراموش نکنیم که در این ایام عزاداري را به بهانه 

کرونا تعطیل کرده ایم، اما دربي را نه!

 بارسا-  بایرن؛ حساس ترین دیدار یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان فردا شب برگزار می شود

مرگ و زندگی بزرگان در ليسبون
بارسلونا و بایرن مونیخ حساس ترین دیدار مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان را برگزار می کنند. مسابقات این مرحله در شرایطی با انجام دو 
دیدار دیگر امشب و فردا شب پیگیری می شود که یکی از غول های اروپا از 
گردونه رقابت ها کنار می رود. بنا بر تصمیم یوفا تمامی بازی های این مرحله 

به صورت تک حذفی و در شهر لیسبون پرتغال برگزار خواهد شد.
    

الیپزی��ش – اتلتیکومادرید امش��ب دومین بازی این مرحل��ه را برگزار 
می کنند. کمتر کسی پیش بینی می کرد الیپزیش تا این اندازه موفق عمل 
کند و خودش را در بین هشت تیم برتر قاره جاي دهد. با این حال برخالف 
تصور همه تیم سوم بوندس لیگا بهتر از خیلی های دیگر کار کرد تا جایی 
که با صعود به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان موفقیت بزرگی در تاریخ 
باشگاه ثبت شد. این تیم در حضور لیون و بنفیکا توانست به عنوان تیم 
اول از گروهش به دور حذفی صعود کند و بعد از آن هم تاتنهام مورینیو را 
در مجموع با چهار گل از پیش رو برداشت تا با حذف اسپرزها دیگر حرف 
و حدیثی در خصوص عملکرد درخش��ان الیپزیش باق��ی نماند. یولیان 
ناگلزمان، سرمربی خوشفکر نقش اصلی را در درخشش شاگردانش داشته 
است. او که برای اولین بار حضور در یک چهارم نهایی اروپا به عنوان سرمربی 

را تجربه می کند رؤیای حذف اتلتیکو را در سر دارد. 
با وجود این غلبه بر تیم سیمئونه کار آسانی نیست. راه راه پوشان اتلتیکو 
این ش��انس را دارند تا با حذف شگفتی س��از این فصل به راه شان ادامه 
دهند و حتی به فینال نیز برسند. تیم سیمئونه در یکی از سخت ترین 
گروه ها قرار داشت و بعد از یووه مدعی در رده دوم قرار گرفت. هرچند 
که یوونتوس با در اختیار داشتن رونالدو نتوانست از مرحله یک هشتم 
باالتر بیاید، ولی اتلتیکو با قدرت به کارش ادامه داد. آنها حتی در مصاف 
با لیورپول طوفانی نیز کوتاه نیامدند و در نهایت کلوپ و تیمش را کنار 
زدند. اتلتیکو بعد از ۲3 س��ال در اروپا عملکردی بهتر از همشهری اش 

داشته و حذف الیپزیش تنها خواسته سرمربی از بازیکنانش است. 
    

دوئل اصلی میان بارس��لونا و بایرن مونیخ اس��ت. جمعه شب ورزشگاه 
دالوژ میزبان یک فینال زودهنگام خواهد بود. هر دو تیم تجربه بازی در 
ورزشگاه اختصاصی بنفیکا را دارند. آبی و اناری ها روزهای سختی را پشت 
سر گذاشته اند و نتیجه این بازی در تحوالت آینده این تیم نقش مهمی 
دارد. ناکامی در فتح اللیگا اصلی ترین انتقاد وارده به کیکه ستین است. 
سرمربی فعلی تا همین اواخر در آستانه اخراج قرار داشت و کاپیتان هم 
از برکناری او حمایت کرده بود. منتها ستین با حمایت باشگاه همچنان 
سکان هدایت تیم را به دست دارد. کاالتان ها برای صعود به یک چهارم 
ناپولی را مغلوب کردند و حاال باید رودرروی یکی از بهترین های دنیا قرار 
بگیرند. رفع مصدومیت لیونل مسی بهترین اتفاق برای آبی و اناری هاست. 
بار اصلی گلزنی به دوش این بازیکن است و او در بازی فردا هم برای باز 
کردن دروازه نویر تالش می کند. سرمربی بارسا تقابل با باواریایی ها را 

سخت توصیف کرده است. 
یکی از حساسیت های این دیدار تقابل دروازه بانان دو تیم است؛ گلرهای 
اول بایرن و بارسا آلمانی هستند و کلین شیت در این بازی افتخاری بزرگ 
برای شان به حساب می آید. هم مانوئل نویر )بایرن( و هم ترشتگن )بارسا( 
مدعی قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی آلمان هستند، به همین دلیل 
نبرد بارسا - بایرن از اهمیت باالیی برخوردار است. قهرمان بوندس لیگا قطعاً 
برای غلبه بر حریف اسپانیایی بی گدار به آب نمی زند. بایرن برای رسیدن 
به این مرحله چلس��ی را تحقیر کرد. هانس��ی فلیک در این فصل تیمی 
رؤیایی ساخته و عبور از سد بارسا یک بار دیگر این واقعیت را نشان می دهد. 
لواندوفسکی بهترین گلزن مونیخی هاست. با این حال به هم تیمی هایش 
هش��دار داده که به هیچ وجه بارسا و به ویژه مس��ی را دست کم نگیرند. 
رومنیگه، رئیس باشگاه آلمانی با تمجید از لیونل مسی گفته است: »برای 
مسی احترام زیادی قائل هستم و بازیکن دیگری در دنیا توانایی های این 
بازیکن را ندارد. مسی به تنهایی می تواند سرنوشت یک مسابقه را رقم بزند 
و در دیدار این هفته مقابل ناپولی او یک بار دیگر این موضوع را ثابت کرد. اگر 
بتوانید با کارهای تاکتیکی بازیکنی مانند لیونل مسی را از جریان مسابقه 
خارج کنید آنگاه در شرایط خوبی قرار خواهید گرفت. ضمن اینکه تیم ملی 

آلمان باید خوشحال باشد که چنین دروازه بان هایی را در اختیار دارد.«

 آسيب تيمداری بی برنامه سرخابی ها
 به رشته های غيرفوتبالی

فلسفه باش��گاهداری این است که باشگاه 
حداقل در پنج رش��ته مختلف ورزش��ی 
فعالیت داشته باشد. این یکی از مالک های 
صدور پروانه باشگاهی است و سال هاست 
که سرخابی ها برخالف پروانه باشگاهی شان 
عمل می کنند. اینکه باید در سایر رشته ها 
غی��ر از فوتب��ال تیم��داری کنن��د ذات 
باشگاهداری محسوب می شود. با این حال 
یک نگرانی مهم وج��ود دارد و آن افزایش 
هزینه هاست. باشگاهی که در پرداخت هزینه های جاری مشکالت زیادی 
دارد، آیا باید هزینه هایش را کاهش دهد یا افزایش؟! البته این مس��ئله 
بستگی به برنامه آنها دارد؛ یکی از چالش های همیشگی فوتبال ما نداشتن 
برنامه است. هر چقدر کارشناسان روی این موضوع تأکید می کنند، توجه 
کمتری به آن می شود. باالخره هر باشگاهی باید یک برنامه شفاف ارائه 
دهد، به ویژه حاال که بحث خصوصی سازی نیز مطرح شده است. یکی از 
آیتم های اصلی خصوصی شدن ارائه برنامه است. اگر باشگاه ها تیمداری 
در رشته های مختلف را در برنامه شان گنجانده باشند ایرادی ندارد، ولی 
اگر این موضوع نیز فقط ش��عاری و برای تهییج افکار عمومی باشد قطعاً 
برای شان مضر خواهد بود. قباًل هم این اتفاق افتاده و هزینه های شان را 
نپرداخته اند. چند سال پیش پرسپولیس در رشته کشتی و استقالل در 
فوتسال و والیبال بانوان تیم داش��تند که در نهایت به مشکل اقتصادی 
خوردند. توسعه ورزش وظیفه باشگاه هاست، منتها باید اول از همه تأمین 
اعتبار شود. اگر این موارد در برنامه باشگاه ها گنجانده نشود برای مدیریت 
بعدی دردسرهای زیادی در پی خواهد داشت. متأسفانه ورود بی برنامه 
س��رخابی ها به رش��ته های دیگر تبعات زیادی دارد. آنها هزینه ها را باال 
می برند، اما فضا را خالی می کنند و آنها که قباًل در این رشته ها تیمداری 
می کردند نیز به مش��کل می خورند، چراکه بقیه را متوقع کرده ایم و این 
بد ترین آسیب ممکن به رشته هاست. تیم هایی که با هزینه کم کار را پیش 
می بردند قطعاً قادر به ادامه تیمداری نخواهند بود. در واقع نه تنها سودی 

به حال آن رشته خاص ندارد، بلکه آسیب و ضرر هم می بیند.

کاظم اوليايی
مدیرعامل سابق استقالل

بالتکلیفی در خصوص شروع دوباره تمرینات و مسابقات بسیاری از 
شميم رضوان

   چهره
ورزش��کاران را به تنگ آورده اس��ت. در همین راس��تا محمد رهبر، 

ملی پوش س��ابر ایران با گله از ش��رایط 
موجود می گوید از وضعیت بالتکلیفی خسته شده ایم: »تنها کاری که 
انجام می دهم، این است که در خانه یا پارکینگ منزل تمرینات خود 
را پیگیری کنم. متأسفانه پس از چند ماه هنوز موفق به تمرین در 
سالن نشده ایم و از وضعیت بالتکلیفی خس��ته شده ایم. امیدوارم 
زودتر به اردوها برگردیم. خیلی دلتنگ مسابقات هستیم. تا جایی 
که می دان��م رقیبانم کم و بی��ش تمرینات خودش��ان را پیگیری 

می کنند. البته ما هم برنامه های تمرینی خودمان را از 
فدراسیون و مربیان می گیریم و طبق آن تمرین 

می کنیم.  اما متأسفانه باید قبول کرد تمرین 
حضوری خیلی متفاوت از تمرین در منزل یا 
حتی پارکینگ خانه است. از طرف دیگر در 
این شرایط واقعاً مشخص نیست که آیا 

مسئوالن می توانند مجوزهای الزم را 
برای برگزاری لی��گ بگیرند یا 

خی��ر. ای��ن ش��رایط وضعی��ت 
شمشیربازان را به مخاطره انداخته 

و دانش��گاه آزاد هم ی��ک ریال بابت 
فصل گذشته به ما پولی نداده است. با این 

شرایط مشخص نیست که ما چطور باید از پس 
مشکالت مالی برآییم.«
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آدم ربايي براي احقاق حق!
يك��ي از موضوعاتي كه م��دام در صفحه حوادث 
خبره��اي آن را منتش��ر مي كني��م، مرب��وط به 
گروگانگي��ري بر س��ر اختالف هاي مالي اس��ت. 
افرادي كه در جريان اين پرونده ها تحت تعقيب 
قرار مي گيرند، ممكن است افرادي عادي باشند 
كه با فرد يا افراد ديگر وارد شراكت كاري مي شوند 
يا افرادي حقوقي باشند كه با داير كردن يك دفتر 
يا ش��ركت، مدعي ارائه خدمات مي شوند، اما در 
فرصت مناسب اموال مشتريان را برداشته و ناپديد 
مي ش��وند. اولين چيزي كه به ذهن هر مالباخته 
مي رسد، اين اس��ت كه راهي اداره پليس شده و 
عليه فرد يا افرادي كه ام��وال او را تصاحب كرده 
و در امانت خيانت كرده اند، ش��كايت كند. طرح 
شكايت كردن عليه افراد هم ملزم به داشتن داليل 

كافي براي اثبات ادعا مي باشد.
 داليلي مثل داش��تن چك يا داش��تن قرار دادي 
كه در آن جزئيات فعاليت كاري قيد شده باش��د 
يا داليلي كه بشود با توس��ل به آن ادعاي طلبكار 
بودن را به اثبات رساند. خيلي از افراد هستند كه 
چنين داليلي در اختيار ندارند و از روي اعتماد به 
شخص مقابل با او وارد شراكت كاري شده اند اما 
حاال كه با مشكل مواجه شده اند دست شان براي 

اثبات حق كوتاه مانده است. 
اين افراد هر چند ممكن است شرعاً طلبكار تلقي 
شوند اما محكمه براي اثبات حق، به داليلي كه در 
باال به آن اشاره رفت، نياز دارد. البته شكايت كردن 
عليه بسياري از اين افراد هم پايان ماجرا نيست؛ 
چراكه تصاحب كنندگان ام��وال مي دانند كه در 
چنين مواقعي، دست پليس به اين راحتي ها هم 

به آنها نمي رسد.
 آنها با تغيير مح��ل كار، زندگي و ه��ر ترفندي 
كه به ذهنشان برسد، س��عي مي كنند خود را از 
دسترس پليس و شاكيان ش��ان دور نگه دارند و 
به اين شيوه از پرداخت حقوق ديگران فرار كنند. 
يكي از روش هاي اش��تباهي كه معموالً بسياري 
از افراد براي احق��اق حق خود ب��ه كار مي برند، 
اين اس��ت كه فرد يا افراد بدهكار را به شيوه هاي 
مختلف از جمله در پوشش مأموران پليس ربوده 
و به گروگان مي گيرند و با تهديد و شكنجه سعي 
مي كنن��د، وي را مجبور ب��ه دادن حقوق ضايع 

شده شان كنند.
 در اين مقطع خيلي از اين درگيري ها به جراحت 
يا گاهي هم قتل يكي از طرفين منجر مي ش��ود. 
در صورتي ه��م كه فرد بدهكار جان س��الم به در 
ببرد، راهي اداره پليس شده و به اتهام آدم ربايي و 
گروگانگيري عليه فرد طلبكار اعالم جرم مي كند، 
بنابراين فردي كه در مقام ش��اكي قرار داش��ت 
جايش با متهم عوض مي شود. در يك برايند كلي 
و با بررسي پرونده هايي كه در صفحات حوادث آن 
را بازكاوي مي كنيم، مي توان به صرافت دريافت 
كه بسترهاي الزم براي ارتكاب اعمال مجرمانه در 

جامعه فراهم است.
 اين دس��ته از افراد تبهكار به صرافت دريافته اند 
مي توانند از مجازاتي كه بابت اعمال مجرمانه شان 
در نظر گرفته ش��ده تم��رد كرده و ب��دون هيچ 
محرومي��ت اجتماع��ي و رصد ش��دن در فضاي 
جامع��ه به اعم��ال مجرمانه ش��ان ادام��ه دهند، 
بنابراين شايسته است در چنين فضايي شهروندان 
كالهشان را محكم چسبيده و قبل از ورود به هر 
شراكت مالي، اتفاق هاي ناگواري را كه ممكن است 
برايشان حادث شود، در نظر بگيرند تا ناچار نشوند 

زندگي خود و ديگران را با خطر مواجه كنند. 
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آخرين جزئيات
 سوء قصد  به بازپرس جنايي 

متهم  : قصد انتقام داشتم

بازپ�رس ويژه قت�ل تهران ك�ه پس از 
س�وء قصد ش�بانه تحت عمل جراحي 
ق�رار گرفته ب�ود، بخش�ي از جزئيات 
حادثه را در اختيار تيم جنايي قرار داد. 
به گزارش جوان، س��اعت 20:30 شامگاه 
دوشنبه بيستم مرداد ماه دو مرد موتورسوار 
پس از سوء قصد به قاضي عباس بخشوده، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
پايتخت در خيابان فدائيان اسالم از محل 
گريختن��د. پ��س از حادثه پيك��ر زخمي 
بازپرس به بيمارستان منتقل شد و تيمي 
از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي و 
كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي به دستور 
قاضي كشيك دادسراي شهر ري تحقيقات 
را آغاز كردند. از بيمارستان خبر رسيد كه 
قاضي جنايي بر اثر ضربه وارده به سرش از 
ناحيه جمجمه به شدت آسيب ديده است 
كه خيلي زود از سوي پزشكان تحت عمل 
جراحي قرار گرفت و پس از 5 س��اعت به 
بخش مراقبت هاي ويژه منتقل شد كه در 

حال حاضر حال وي مساعد است. 
قاض��ي بخش��وده ب��ا جمالتي بري��ده به 

كارآگاهان جنايي گفت: من با فرد يا افرادي 
مشكل شخصي نداش��تم و نمي دانم چرا 
مردان موتور س��وار به م��ن حمله كردند. 
آن شب من كشيك دادسراي مركز بودم 
و به همين دليل از خانه ام خارج ش��دم و 
به طرف خودروي ش��خصي ام رفتم تا به 
دادس��را بروم. وقتي به خودروام رس��يدم، 
موتور سيكلتي خيلي سريع به طوري كه 
اصالً متوجه نشدم از پشت سر به من نزديك 
ش��د و ضربه اي به س��رم زد كه همزمان با 
احساس درد ش��ديد روي زمين افتادم و 
براي دقايقي از هوش رفتم و وقتي به هوش 
آمدم ديدم فرزندم و تعدادي از رهگذران و 
همسايه ها دور من جمع شده اند و بعد هم 
كه به بيمارستان منتقل ش��دم. بر اساس 
گزارش خبرنگار ما مأموران پليس تا ظهر 
روز چهارش��نبه 22 مرداد در حالي كه دو 
روز از حادثه گذشته اس��ت، هيچ سرنخي 
از عامالن سوء قصد به جان بازپرس جنايي 
بدست نياورده اند و تحقيقات براي شناسايي 
و دستگيري عامالن حادثه همچنان از سوي 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران ادامه دارد.

مرد خياط كه ب�ه اتهام قتل همس�ر 
يكي از دوس�تانش بازداش�ت ش�ده 
مدع�ي اس�ت ب�راي انتقام�ي ك�ور 
اس�ت.  زده  جناي�ت  ب�ه  دس�ت 
به گزارش جوان، آبان سال ۹۸ مأموران 
پليس پايتخت از قتل زن 22 ساله به نام 
مهوش در خانه اش باخبر و راهي محل 
شدند. با حضور مأموران در محل اولين 
بررسي ها حكايت از آن داشت زن جوان 

بر اثر خفگي به قتل رسيده است. 
 با انتقال جسد به پزشكي قانوني شوهر 
آن زن كه با مأموران تماس گرفته بود و 
در محل حضور داشت مورد تحقيق قرار 
گرفت.  او به مأموران گفت: امروز صبح 
به محل كار رفته بودم اما وقتي به خانه 
برگشتم با جسد همسرم روبه رو شدم. 
من و مهوش با كسي اختالفي نداشتيم، 
نمي دانم  چه كس��ي و با چ��ه انگيزه اي 

همسرم را به قتل رسانده است. 
بعد از اين توضيح��ات، روند تحقيقات 
نش��ان داد عامل يا عام��الن قتل بدون 
شكس��تن قف��ل در وارد خان��ه مقتول 
ش��ده اند. با بدس��ت آمدن اين سرنخ و 
بررسي فيلم دوربين مداربسته مأموران 
پليس مرد جواني را شناسايي كردند كه 
ساعتي قبل از حادثه وارد خانه مقتول 
شده بود. با بررسي فيلم ضبط شده شوهر 
و برادر مقتول توانس��تند آن مرد را كه 
خياط محل بود و از س��ال ها قبل در آن 
محل زندگي مي كرد، ناسايي كنند. به 
اين ترتيب بهنام 33س��اله شناسايي و 

بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت 
بازجويي قرار گرفت. او ابتدا سعي داشت 
پليس را گمراه كند تا اينك��ه با اقرار به 
قتل در ش��رح حادثه گف��ت: قصد قتل 
نداش��تم. آن روز براي گرفتن عكس به 
خانه مقت��ول رفته  بودم، ام��ا زن جوان 
وقتي با من روبه رو ش��د ش��روع به داد 
و فرياد كرد.  از ترس آبروي��م او را خفه 

كردم. 
متهم درباره تهيه عكس گفت: اين ماجرا 
به سال ها قبل بر مي گردد. در نوجواني با 
برادر و شوهر مقتول به نام سجاد و بهرام 
دوس��ت بودم . ما در ي��ك محله زندگي 
مي كرديم و همكالس��ي بوديم. روزي 

متوجه شدم آنها پشت س��ر من حرف 
زده اند و به همه بچه ه��اي محل گفته 
بودند مورد آزار قرار گرفته ام. اين موضوع 
باعث شد همكالس��ي هايم مرا مسخره 

كنند و تحقير شوم. 
متهم درباره قتل گفت: س��الها گذشت 
تا اينكه فهميدم س��جاد با خواهر بهرام 
ازدواج كرده است. بعد از سال ها دوباره 
س��جاد و بهرام را ديدم و وقت��ي با آنها 
روبه رو شدم بار ديگر حرف هاي گذشته 
را پيش كشيدند و به اهالي محل گفتند 
مورد آزار قرار گرفته ام. همانجا تصميم 
گرفتم انتقام بگيرم ب��ه همين دليل به 
خانه س��جاد رفتم تا از همسرش بدون 
حجاب عكس بگيرم تا اگر آنها بار ديگر 
پشت س��رم حرف زدند با ادعاي پخش 
عكس مهوش در فض��اي مجازي آنها را 
تهديد كنم. روز حادثه با ش��اه كليد در 
خانه سجاد را باز كردم. وقتي همسرش 
مرا ديد جيغ كشيد و فرياد زد. به او گفتم 
فقط مي خواهم از او عكس بگيرم اما او 
همچنان داد مي زد، اين شد كه دستم را 
روي دهانش گذاشتم تا اينكه فهميدم 

از نفس افتاد. 
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازس��ازي 
صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده با 
درخواست قصاص از سوي اولياي دم به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د.  به اين ترتيب مرد خي��اط بعد از 
تعيين شعبه در نوبت رسيدگي، محاكمه 

خواهد شد. 

حسين فصيحي

طراحي سرقت  از  دالالن دالر  در زندان
س�ه پليس قالبي كه پ�س از رب�ودن دالالن 
دالر ام�وال آنه�ا را س�رقت مي كردند، پس 
از دس�تگيري مدعي ش�دند ك�ه در زندان 
نقش�ه س�رقت را طراح�ي ك�رده بودن�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي سراس��يمه 
به اداره پليس رفت و از سه مرد مأمور نما به اتهام 

آدم ربايي و سرقت 10 هزار دالر شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من دالر فروشم 
و در حوالي ميدان فردوس��ي كار مي كنم. چند 
روز قبل مردي به سراغم آمد و سفارش 10 هزار 
دالر داد. من براي او 10 هزار دالر فراهم كردم تا 
اينكه امروز در همان نزديكي ميدان فردوس��ی 
براي تحويل دالرها سر قرار رفتم. او در حالي كه 
تجهيزات نظامي همراه داشت با دو نفر ديگر سر 
قرار آمد و خودش را مأمور پليس معرفي كرد و 
مدعي شد كه من به صورت قاچاق دالر خريد و 
فروش مي كنم و بايد هم��راه آنها به اداره پليس 
بروم. او حتي به من كارت شناس��ايي هم نشان 
داد كه بعد فهميدم جعلي بوده است. به هرحال 
مرا سوار خودرو كردند و به طرف جنوب تهران 
حركت كردند تا اينكه حوالي يكي از اتوبان هاي 
جنوب تهران توقف كردند و مرا به شدت كتك 
زدند و پس از اينكه دالرهايم را س��رقت كردند، 
دس��ت و پايم را با طناب بس��تند و در گوشه اي 

رها كردند. 

وي ادامه داد: به سختي دست و پايم را باز كردم 
و از راننده هاي عبوري درخواست كمك كردم و 

براي شكايت به اداره پليس آمدم. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه به دستور 
بازپرس شعبه هفتم دادسراي ويژه سرقت از سوي 
كارآگاهان پليس آگاهي ادامه داشت، مأموران 
پليس با شكايت هاي مشابهی روبه رو شدند كه 
همگي حكايت از آن داشت سه سارق مأمور نما به 
بهانه خريد دالر، دالالن دالر فروش را ربوده و پس 

از سرقت اموالشان آنها را رها مي كنند. 
   دستگيري متهمان مأمور نما 

بررس��ي هاي مأموران پليس براي شناس��ايي 

متهمان ادامه داش��ت تا اينك��ه چند روز پيش 
به آنها خبر رس��يد تعدادي از دالر فروش��ان با 
س��ه مردي كه مدعي اند مأمور پليس هستند 
درگير ش��ده اند. بنابراين مأموران پليس راهي 
محل حادثه شدند كه سه مرد مأمور نما با ديدن 
خودروی پليس از محل گريختند، اما خيلي زود 
در تعقيب و گريز مأموران پليس به دام افتادند. 

سه متهم در بازجويي ها به دهها فقره سرقت از 
دالر فروشان اعتراف كردند. 

فريد سردسته باند مأمور نما ها گفت: چند سال 
قبل به خاطر پرداخت مهريه راهي زندان شدم و 
از آن زمان به بعد وارد جرگه خالفكاران شدم. در 

زندان آموزش كيف قاپي ديدم و بعد از آزادي هم 
شروع به كيف قاپي كردم و چند باري به زندان 
افتادم تا اينكه آخرين بار چند ماه قبل با دو نفر 
ديگر هم سلول ش��دم. ما خبر داشتيم كه دالر 
گران شده و افرادي هم به صورت غير قانوني در 
كار خريد و فروش دالر فعاليت دارند. به همين 
خاطر نقشه سرقت دالر از دالالن دالر فروش را 
در زندان طراحي و پس از اينكه هر سه نفر آزاد 
ش��ديم اجرا كرديم. وي در پايان گفت: ما فكر 
مي كرديم دالالن دالر به خاطر اينكه كارشان 

غيرقانوني است شكايت نمي كنند. 
تحقيق از سه متهم ادامه دارد.  

سرقت مسافران با دوغ مسموم
 مرد فريبكار كه ب�ا پرس�ه در پايانه جنوب 
تهران با دوغ مسموم از مسافران شهرستاني 
س�رقت مي كرد، س�رانجام بازداش�ت شد. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه حمداهلل 
عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: هشتم مرداد ماه پرونده اي با موضوع 
سرقت به روش بيهوش��ي روي ميز كارآگاهان 
پايگاه هفتم پليس آگاهي قرار گرفت. شاكي در 
توضيح ماجرا گفت: روز گذش��ته با اتوبوس از 
بندر عباس به تهران آم��دم. در پايانه جنوب با 
مردي آشنا ش��دم و پس از كمي حرف زدن با 
هم ناهار خورديم. بعد از نوش��يدن دوغ بود كه 
بيهوش شدم. س��اعتي بعد كه چشم بازكردم 

ديدم دو دستگاه تلفن همراه، 5ميليون تومان 
پول نقد و كارت عابربانكم س��رقت شده است. 
چند س��اعت بعد هم پيامك هايم را كه بررسي 
كردم، ديدم   22 ميليون تومان از حسابم برداشت 
شده اس��ت.  بعد از مطرح شدن ش��كايت و با 
اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت، 
مأموران پليس   محل   برداشت پول را كه مغازه 
فروش موتورسيكلت در خيابان 17 شهريور بود 
شناسايي كردند. مأموران با بررسي دوربين  هاي 
مداربسته چهره متهم را به دس��ت آوردند كه 
شاكي وي را شناسايي كرد. در شاخه ديگري از 
تحقيقات كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه متهم 
را شناسايي و 14 مرداد او را بازداشت كنند. سعيد 

در بازجويي ها به چند سرقت مشابه اعتراف كرد 
و گفت: با پرسه در پايانه جنوب سوژه هاي مورد 
نظر را شناسايي مي كردم. بعد با طرح دوستي آنها 
را فريب داده و با دوغ مسموم بيهوش و اموالشان 
را س��رقت مي كردم. متهم در توضيح س��رقت 
از آخرين ش��اكي هم گفت: بعد از شناسايي او 
تصميم به سرقت اموالش گرفتم. او را تعقيب كرد 
و زماني كه قصد بررسي حسابش در عابربانك را 
داش��ت رمز كارتش را به خاطر سپرده و سپس 

نقشه ام را اجرا كردم. 
سرهنگ كارآگاه حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه 
هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است. 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با انتقاد از دستگاه ها و مسئوالني 
كه حاضر به پذي�رش معت�ادان متجاهر در مراكز خالي ش�ده 
نيس�تند، تأكيد كرد كه بين 1۰ ت�ا 1۵ هزار معت�اد متجاهر در 
شهر تهران رها شده اند كه حضورش�ان باعث ايجاد مزاحمت 
براي زنان و كودكان و ارتكاب جرم  شده است. سردار حسين 
رحيمي گفت كه مراكز جمع آوري معتادان متجاهر خالي است 
و به بهانه كرونا، از پذيرش معتادان خودداري مي كنند كه الزم 
است مسئوالن و دستگاه هاي مربوطه مسئوالنه تر عمل كنند. 
به گزارش جوان، س��ردار حس��ين رحيمي روز گذشته در حاشيه 
پنجمين مرحله از طرح ظفر كه به بازداش��ت ۹50 خرده فروش و 
قاچاقچي مواد مخدر و كشف 2224 كيلو گرم انواع مواد مخدر منجر 
ش��ده بود، توضيح داد: 25 نفر از متهمان بازداشت شده قاچاقچي 
عم��ده مواد مخدر بودند كه در قالب س��ه باند دس��ت ب��ه ارتكاب 
عمل مجرمان��ه مي زدند. رئيس پلي��س تهران با اش��اره به پلمب 
12 مركز توزيع و مصرف مواد مخدر گفت كه در اين مرحله از طرح 
2100 معتاد متجاهر جمع آوري شد كه درصدي از اين معتادان در 

جرائم ديگري مانند س��رقت، خفتگيري، زورگيري، مزاحمت و... 
نقش داشتند. 

سردار رحيمي درباره آمار معتادان متجاهر هم گفت: طبق آمارهاي 
ما بين 10 تا 15 هزار معتاد متجاهر در سطح شهر تهران حضور دارند 
كه عمده اين افراد در مناطق جنوبي هستند كه حضورشان باعث 

ايجاد مزاحمت براي شهروندان و به ويژه زنان و كودكان شده است. 
وي ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار ظرفي��ت در مراكز جمع آوري 
معتادان متجاهر خالي اس��ت و به بهانه كرون��ا از پذيرش معتادان 
خودداري مي كنند، ح��دود همين تعداد ني��ز در مراكز بازپروري 
نگهداري مي شود، اما الزم است، مسئوالن و دستگاه هاي مربوطه 

مسئوالنه تر عمل كنند. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اش��اره به جلس��ه ب��ا معاون وزير 
بهداش��ت و نمايندگاني از اس��تانداري دس��تگاه قضايي افزود: در 
اين جلس��ه تأكيد كرديم كه با اصالح مصوبه ها ام��كان نگهداري 
معتادان تا يكس��ال هم وجود دارد و همين موضوع مي تواند سبب 
يك برنامه ريزي درست براي بازپروري و مهارت آموزي به معتادان 
براي بازگشت به جامعه باشد. بهانه كردن كرونا و عدم پذيرش ايراد 
دارد؛ چراكه ما در تمام دوره ها طرح جمع آوري داش��تيم و همواره 
معتادان طبق پروتكل هايي جمع آوري شدند. حاال به اين پروتكل ها 
پروتكل هاي مربوط به كرونا نيز اضافه شده است كه بايد رعايت شود 

نه اينكه اينطور معتادان در معابر حضور داشته باشند.
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  گزارش  2

تظاهرات علیه مطلب موهن 
درباره پیامبر اسالم در هند 

اعتراض به انتشلار مطلبی موهن دربلاره پیامبر اسلام)ص( در 
هند به کشلته شلدن سله تن و زخمی شلدن 60 نفر منجر شد. 
بنابر اعالم ش��بکه خبری الجزیره، در پی اقدام یکی از خویش��اوندان 
مقامات محلی در انتش��ار مطلبی موهن درباره پیامبر اسالم )ص( در 
شبکه اجتماعی فیس بوک، روز سه     شنبه هزاران نفر در بخش     هایی از 
شهر بنگلور به خیابان     ها آمدند. کانال های تلویزیونی درگیری نیروهای 
پلیس و گروهی از معترضان جلوی پاسگاه پلیس و برخی دیگر را که در 

برابر خانه این سیاستمدار تجمع کرده بودند، به تصویر کشیدند. 
پلیس این شهر در توئیتی نوشت: »اوضاع تحت کنترل است. پلیس پس 
از استفاده از باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان از گلوله 
واقعی اس��تفاده کرد. « یکی از مقام های پلیس هم گفت: »فردی بابت 
این پست فیس بوکی و ۱۱۰ تن دیگر هم بابت آتش زدن اموال، پرتاب 

سنگ و حمله به پلیس دستگیر شده اند.«
در پی این وقایع مفتی مزمل از جمعیت علمای هند خواستار آرامش 
شد و گفت که پلیس اقدامی علیه این فرد که پست تحریک  آمیز منتشر 
کرده، انجام داده اس��ت. س��رینیواس مورتی یکی از اعضای پارلمان 
قانونگذاری ایالتی کارناتاکا، با مرکزیت بنگلور که یکی از خویشاوندانش 
این پست را منتشر کرد، با فراخواندن معترضان به آرامش، نوشت: »از 
دوستان مسلمانم می خواهم بابت این اشتباه که برخی بدعت گذاران 
مرتکب ش��ده اند، نجنگند. ما برادر هس��تیم. من از ش��ما مسلمانان 

می خواهم همچنان در آرامش باشید. من در کنار شما هستم.«
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  مسکو: توهمات امریکا خطر تسلیحات اتمی را افزایش داده است
وزیر خارجه روسیه هشدار داد که توهمات امریکا برای سلطه جهانی، 
خطر استفاده محدود از تسلیحات اتمی را افزایش داده است. براساس 
گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی الوروف تأکید کرد: مسکو در حال کار 
با دیگر قدرت های اتمی اس��ت تا بار دیگر اصول عدم پذیرش هرگونه 
جنگ اتمی را مورد تأیید قرار دهد. این دیپلمات ارشد روسی در ادامه 
با بیان اینکه شرایط ثبات و امنیت جهانی روز به روز درحال بدتر شدن 
است، افزود: مکانیسم های کنترل تسلیحات استراتژیک از بین رفته اند. 
دکترین های نظامی برخی از کشور    ها یک بار دیگر خطر استفاده محدود 
از تسلیحات اتمی را افزایش داده است. وی مشخصاً به امریکا اشاره کرد 
و گفت که تمایل این کشور برای تضمین سلطه جهانی خود با هر ابزاری 
این توهم را برای واشنگتن به وجود آورده است که می تواند با یک جنگ 
اتمی پیروز شود. در این شرایط بسیار مهم است که یک بار دیگر اصول 
حاکم بر روابط میان قدرت های اتمی و همچنین روابط میان کشور    ها 
را به صورت کلی مورد تأیید قرار دهیم. الوروف در پایان تأکید کرد که 
مسکو با دیگر قدرت های اتمی در تماس نزدیک باقی خواهد ماند تا دوباره 

اصول بنیادین را در این حوزه مورد تأکید و تأیید دوباره قرار بدهد. 
-----------------------------------------------------

  اعتماد امریکایی     ها به پلیس به کمترین میزان رسید
تازه     ترین نظرسنجی »گالوپ « نشان داد کمتر از 5۰درصد مردم امریکا 
به پلیس این کشور اعتماد دارند و اختالف عقیده در این خصوص در 
بین سیاهپوس��تان و سفیدپوستان بسیار زیاد اس��ت. کاهش اعتماد 
امریکایی     ها به پلیس این کش��ور رکورد زد. در تازه     ترین نظرس��نجی 
»گالوپ « که روز چهار    شنبه منتشر شد حدود ۴۸ درصد مردم امریکا، 
گفتند که به طور کامل یا به میزان زیادی به پلیس امریکا اعتماد دارند 
که در مقایسه با 5۳ درصد سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش 
شبکه »سی ان ان«، این نظرسنجی بعد از مرگ »جورج فلوید « شهروند 
سیاهپوست امریکایی به دس��ت پلیس سفیدپوست این کشور در ماه 
مه، انجام شده است. قتلی که هزاران نفر را در اعتراض به نژادپرستی 
و خشونت پلیس به خیابان     ها کشاند. این نتیجه بخشی از نظرسنجی 
ساالنه پیشگام گالوپ درباره اعتماد مردم امریکا به مؤسسات مثل نظام 

پزشکی، رسانه، مدارس عمومی و ریاست جمهوری  است. 
-----------------------------------------------------
  نماینده مسلمان کنگره البی صهیونیست     ها را شکست داد

به رغم تالش های البی های صهیونیس��تی برای پایان دادن به حضور 
»ایلهان عمر « در کنگره امریکا، این نماینده سیاهپوس��ت و مسلمان 
موفق ب��ه پی��روزی در انتخابات مقدماتی ایالت »مینه س��وتا« ش��د. 
گزارش     هایی منتشر شد مبنی بر اینکه گروه موسوم به »امریکای حامی 
اس��رائیل « که از کاندیداهای حامی رژیم صهیونیستی برای انتخاب 
شدن در کنگره امریکا حمایت می کند، تاکنون ۳۹۷ هزار دالر به کارزار 
انتخاباتی »ملتون میوکس « رقیب »ایلهان عمر«، نماینده مسلمان و 
س��ومالیایی االصل کنگره امریکا پول تزریق کرده اس��ت. با این حال، 
آنطور که روزنامه امریکایی »نیویورک تایمز « گزارش کرده است، عمر 
با کسب ۹۲ هزار و ۴۴۳ رأی و 5۷/۴ درصد آرا رقیب خود آنتونی ملتون 

میوکس را با ۶۳ هزار و 5۹ رأی و ۳۹/۲ درصد از آرا شکست داد. 
-----------------------------------------------------

 رزمایش نظامی سئول- واشنگتن هفته دیگر 
به رغم هشدارهای پیاپی کره شمالی در خصوص برگزاری هرگونه رزمایش 
میان امری��کا و کره جنوبی در ش��به جزیره کره، رس��انه های کره جنوبی 
گزارش کردند که سئول و واشنگتن هفته آینده، رزمایش های مشترک 
نظامی س��االنه خود را در مقیاس کوچک تر آغاز خواهند کرد. به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، کره جنوبی و واش��نگتن در حال رایزنی در خصوص 
چگونگی تنظیم این رزمایش     ها هستند که در اغلب موارد در ماه آگوست 
آغاز می شود و دهها هزار نظامی هر دو کش��ور در آن مشارکت می کنند. 
آنطور که رسانه های محلی گزارش کرده اند، در پی شیوع کرونا، کره جنوبی 
و امریکا در صدد هستند، رزمایش امسال خود را به صورت محدود برگزار 
کنند. رزمایش های کره جنوبی و امریکا در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۸ آگوست در 
مقایس کوچک تر در مقایسه با سال های گذشته برگزار خواهد شد اما مدت 
زمان برگزاری برای پراکنده کردن شرکت کنندگان و به حداقل رساندن 

فعالیت های شبانه، به مدت چند روز تمدید شده است. 
-----------------------------------------------------
 غنی: مانعی برای آغاز مذاکرات دولت با طالبان وجود ندارد

براساس اعالم ارگ افغانستان، اش��رف غنی رئیس جمهور افغانستان با 
تأکید بر آغاز فوری مذاکرات بین االفغانی گفت که پس از امضای فرمان 
آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان، هیچ بهانه و مانعی در برابر آغاز مذاکرات میان 
دولت و طالبان وجود ندارد. غنی فرم��ان آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک 
طالبان را روز دو    شنبه بعد از موافقت لویه جرگه امضا کرد. عزیزاهلل فضلی، 
مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان روز دو    شنبه گفت هیئت 
مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان در ۱۸ ماه جاری میالدی به قطر 
خواهد رفت. به گفته مقامات افغان، قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی 

دارند، میزبان دور اول گفت وگو های بین االفغانی خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 اتحادیه اروپا تحریم  علیه باروس را بررسی می کند
وزیر امور خارجه سوئد از برگزاری نشستی در روز جمعه با حضور دیگر 
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم      هایی 
علیه بالروس خبر داده است. به گزارش ش��بکه راشاتودی، آن لیند، 
وزیر امور خارجه سوئد گفت:»امروز صبح، فراخوانی برای ]برگزاری[ 
نشس��تی با وزرای خارجه فوق  العاده کش��ورهای اتحادیه اروپا در روز 
جمعه داده شد و ما به طور دقیق در مورد این ]تحریم ها[ بحث خواهیم 
کرد. « جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه     شنبه 
در واکنش به تحوالت اخیر در بالروس، این کشور اروپایی را به اعمال 

تحریم     هایی تهدید کرد. 

ترامپ انتخاب معاون بایدن را
به تمسخر گرفت

رئیس جمهلور امریلکا ضملن ابلراز شلگفتی از انتخلاب کاماال 
هریس به عنوان معاون ناملزد دموکرات  ها در انتخابات ریاسلت 
جمهلوری 2020 امریلکا، در توئیتلی وی را بله سلخره گرفلت. 
بامداد چهار   شنبه )به وقت تهران( جو بایدن نامزد دموکرات  ها در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر از انتخاب 
کاماال هریس، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا به عنوان معاون خود خبر داد. 
هریس دومین سناتور آفریقایی االصل مجلس سنا به شمار می آید. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا که با نزدیک شدن به انتخابات، نظرسنجی    ها 
چندان به نفع او نیست در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید در واکنش به 
انتخاب هریس گفت: »از انتخاب کاماال هریس شگفت زده شدم چون وی 
عملکرد خوبی در انتخابات مقدماتی نداشت. هریس اظهارات غیرواقعی 
دارد و طرفدار افزایش مالیات و کاهش غیرمعقول بودجه نیروهای نظامی 
است.«  بنابر نظرسنجی دانشگاه Monmouth، ۳۹ درصد از حامیان بایدن 
گفته اند که قطعاً به او رأی خواهند داد. این در حالی اس��ت که ۳5 درصد 
حامیان ترامپ از رأی دادن به وی مطمئن هستند. نیمی از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی گفتند هیچ شانسی برای آنکه آنها به ترامپ رأی بدهند وجود 
ندارد و ۴۰ درصد نظر مشابهی درباره بایدن داشتند. همچنین ۴۲ درصد 
رأی دهندگان دیدگاه مثبتی درباره بایدن داشتند در حالی که ۴۷ درصد 
دیدگاهی منفی به او داش��تند. این میزان در نظرسنجی اواخر ژوئن برای 
بایدن ۴۴ به ۴۴ بود.  ترامپ در شبکه اجتماعی توئیتر نیز به انتخاب هریس 
اشاره کرد و در توئیتی تمسخرآمیز نوش��ت: »کاماال هریس در انتخابات 
مقدماتی حزب دموکرات شروع قدرتمندی داشت، اما در پایان ضعیف بود 
و در نهایت تقریباً بدون هیچ حمایتی از صحنه رقابت گریخت. این، آن نوع 

رقیبی است که هر کسی آرزویش را دارد!«
  دموکرات  ها و صهیونیست ها، حامی هریس

انتخاب هریس با اس��تقبال چهره های هم حزبی اش مواجه شده است. 
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا با انتشار بیانیه ای در حمایت 
از انتخاب هریس گف��ت: »جو بایدن با این تصمیم به هدف زده اس��ت. 
من کاماال هریس را مدت هاست که می شناسم. او کاماًل برای این پست 
مناسب اس��ت.« هیالری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
پیشین ریاست جمهوری امریکا هم هریس را رهبری فوق العاده خواند 
که همکاری قوی برای جو بایدن خواهد بود. بیل کلینتون، رئیس جمهور 
اسبق امریکا، برنی سندرز، نامزد انتخابات مقدماتی دموکرات  ها و سوزان 
رایس، نماینده اسبق امریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی امریکا از 

دیگر حامیان هریس هستند. 
بایدن رابطه  نزدیکی با البی صهیونیست    ها )آیپک( دارد و ارتباط نزدیک 
هریس با آیپک نیز بر کسی پوشیده نیست، به طوری که سخنرانی سال 

۲۰۱۹ او در انجمن ساالنه آیپک، انتقاداتی را از وی به دنبال داشت. 

واشنگتن با یک گام عقب نشینی، قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را تعدیل کرد

فریب »چهار پاراگرافی« امریکا روی میز شورای امنیت

یلک  بلا  امریلکا    گزارش  یک
عقب نشلینی  فریبلا، 
قطعنامله 12 صفحله ای خلود را بلرای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران به چهار پاراگراف 
کاهش داده تا شاید حمایت شورای امنیت را به 
دسلت بیاورد ولی این قطعنامه سلاده شده، به 
لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی با قطعنامه قبلی ندارد؛ 
موضوعی که سبب شده روسیه و چین همچنان 
با نسلخه جدید هم مخالفت کننلد. مدیر گروه 
بحران جهانی سلازمان ملل دیلروز به اعضای 
شورای امنیت هشلدار داد که نگذارید اختصار 
پیش نویس جدید امریکا شما را فریب دهد. وزیر 
امور خارجه ایلران هم گفته که مطمئن اسلت 
اعضای شورای امنیت تاش مذبوحانه  انتخاباتی 
دولت مستأصل امریکا را ناکام خواهند گذاشت. 

به گزارش »جوان«، دو    شنبه شبی که گذشت، در 
حالی که گمان     می شد امریکا قطعنامه پیشنهادی 
تمدی��د تحریم ه��ای تس��لیحاتی ای��ران را برای 
رأی گیری، به شورای امنیت ارائه کند، خبری از ارائه 
این قطعنامه منتشر نشد. قرار بود قطعنامه امریکا 
سه     شنبه شب برای رأی گیری روی میز قرار گیرد 
ولی دیروز مشخص شد که امریکا با پیش بینی رأی 
منفی اعضای شورا، حتی بدون وتوی روسیه یا چین، 
تصمیم گرفته متنی جدید روی میز اعضای شورای 
امنیت بگذارد. قطعنامه قبلی بیش از ۱۲صفحه بود 
و از کشور های دیگر می خواست محموله کاال     هایی 
را که به ایران می رفتند یا از آن خارج     می شد، بازرسی 
کنند، ضمن اینکه حاوی بندی از افراد و نهاد     هایی 
بود که ممکن بود تحریم  شوند. قطعنامه جدید در 
ظاهر تالش کرده سمت و سوی افراطی قبلی را کنار 
بگذارد و رویترز گفته یک نس��خه از این قطعنامه 
را دیده که در مقایس��ه با قطعنامه قبلی خالصه تر 
و دارای چهار پاراگراف اس��ت. قطعنامه قبلی هیچ 

زمانی برای لغو تحریم های ایران مش��خص نکرده 
بود ، به این معنی که ایران الی االبد تحت تحریم های 
تسلیحاتی بین المللی قرار می گرفت، در حالی که 
قطعنامه مختصر شده جدید می گوید این تحریم    ها 
» تا زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد « 
اعمال خواهد شد. این بدان معناست که کشورهای 
عضو شورای امنیت در آینده ای که باز هم زمان آن 
مشخص نیس��ت، می توانند برای لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران، قطعنامه ارائه کنند. قطعنامه چهار 
پاراگرافی جدید امریکا در ظاه��ر لغو تحریم های 
ایران را به تصمیم ش��ورای امنیت موکول می کند 
ول��ی در واقع با ی��ک چرخ��ش در وضعیت فعلی، 
اهرم وتوی قطعنامه های پیشنهادی را که االن در 
اختیار روس��یه و چین قرار دارد، در اختیار امریکا 
قرار می دهد. بخش مهمی از تحریم های تسلیحاتی 
ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ )معروف به قطعنامه 
برجام( تا پاییز منقضی می شود ولی قطعنامه جدید 
امریکا مانند متن قطعنامه اولیه، تمدید تحریم ایران 
بعد از پاییز را »برای حف��ظ صلح و امنیت جهانی« 
ضروری می داند.« هنوز)تا لحظه تنظیم این گزارش( 
مشخص نیست که قطعنامه چهارپاراگرافی امریکا 
چه موقع برای رأی گیری روی میز شورای امنیت 
قرار خواهد گرفت . بعد از ارائه این قطعنامه به شورای 
امنیت، کشورهای عضو ۲۴ ساعت برای اعالم نظر 
درخص��وص آن و رأی گیری که به دلیل ش��رایط 
کرونایی آنالین برگزار می شود، وقت دارند و رئیس 
ش��ورای امنیت هم ۱۲ س��اعت برای اعالم نتیجه 
مهلت دارد. به این ترتیب، بعید اس��ت رأی گیری 
درباره متن جدید امریکا، به زمانی دورتر از یکی دو 

روز آینده موکول شود. 
 پکن- مسکو همچنان مخالف

دولت های عضو ش��ورای امنیت ت��ا دیروز واکنش 
رسمی به نسخه جدید قطعنامه امریکا نشان ندادند 
ولی به نظر می رس��د حداکثر تغیی��ر وضعیتی که 

قطعنامه جدید به وج��ود بیاورد، تغیی��ر در آرای 
برخی اعضای مردد غیردائم ش��ورای امنیت است. 
روسیه و چین دو کش��ور صاحب وتو، بعد از انتشار 
متن جدید، هم ب��ه طور تلویحی و ه��م از مجاری 
غیررسمی سیگنال دادند که مختصر شدن قطعنامه 
امریکا، در حالی که تغییری ماهوی در آن به وجود 
نیامده، شانسی برای تصویب شدن ندارد. دیپلمات     ها 
گفته اند در حالی که پیش نوی��س مختصر جدید 
ممکن اس��ت موجب جمع ش��دن رأی بیشتری 
برای واش��نگتن ش��ود، باز هم مشخص نیست که 
امریکا بتوان��د حداقل رأی الزم )۹ رأی( را کس��ب 
کند. این دیپلمات     ها می گویند که به نظر می رسد 
نشود روسیه و چین را متقاعد کرد از رأی منفی شان 
صرف نظر کنند. یک دیپلمات چینی در س��ازمان 
ملل به ش��رط عدم افش��ای نام می گوید: »تمدید 
تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران به هر شکل آن 
فاقد مبنای قانونی اس��ت و تالش     ه��ا برای حفظ 
توافق هس��ته ای را تضعیف خواهد کرد.«  او گفت 
قطعنامه امریکا شانسی برای تصویب ندارد. روس    ها 
موضع مس��تقیمی مقابل قطعنامه خالصه ش��ده 
نگرفته اند ولی موضع گیری مج��دد نماینده دائم 
روسیه در آژانس مقابل طرح »اسنپ بک« یا همان 
مکانیسم ماشه امریکا ، نشان داد که روس    ها از همین 
حاال خود را برای راند بعد از رأی منفی به قطعنامه 
امریکا در شورای امنیت آماده می کنند. میخاییل 
اولیانوف چهار    شنبه در توئیتر نوشت: »امید داریم 
در دولت امریکا افراد منطقی وجود داش��ته باشند 
که نگذارند کشورشان در عرصه بین المللی به دلیل 
ماجراجویی     هایی همچون تالش برای اس��تفاده از 
مکانیسم ماشه که با عقل س��لیم جور در نمی آید، 
بدنام ش��ود.« این توئیت، پاسخ اولیانوف به توئیت 
» ریچارد گلدبرگ « عضو وابس��ته به بنیاد دفاع از 
دموکراسی     ها و دستیار س��ابق جان بولتون بود که 
فرمولی عجیب )وتوی قطعنامه امریکا از طرف خود 

امریکا(برای توجیه به کار گیری مکانیس��م ماشه 
بود. استدالل گلدبرگ این است که طبق قطعنامه 
۲۲۳۱ ، امریکا می تواند شکایت نامه ای تسلیم کند 
تا استفاده از مکانیسم ماش��ه را آغاز و پیش نویس 
قطعنامه خود را به ش��ورای امنیت پیشنهاد دهد 
تا ش��کایت نامه خود را نادیده بگیرد. نکته عجیب 
پیشنهاد او این است: »امریکا سپس از وتوی دوگانه 
استفاده کند تا مجبور به رأی دادن به قطعنامه خود 
شود و سپس قطعنامه پیشنهادی خود را وتو کند تا 

مکانیسم ماشه را به کار اندازد.«
 مرگ توافق »محتضر«

کلی کرافت، سفیر امریکا بعد از ارائه قطعنامه جدید 
امریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز گفت که روسیه 
و چین می خواهند از پایان تحریم های تسلیحاتی 
به نفع خود س��ود ببرن��د و تأکید کرد ک��ه این دو 
منتظر هستند تا بتوانند به ایران سالح بفروشند. در 
مقابل، روسیه، چین و حتی اروپاییان می گویند که 
امریکایی    ها قصد دارند با قطعنامه جدید و حرکت به 
سمت مکانیسم ماشه به کلی برجام را نابود کنند، 
توافقی که ب��ه گفته مقام های ایران��ی همین االن 
هم در احتضار اس��ت. ی��ک دیپلم��ات اروپایی در 
گفت وگو با رویترز می گوید که هدف دولت امریکا 
در واقع پایان دادن به توافق هس��ته ای ایران است 
که در قالب تحریم تسلیحاتی آن را دنبال می کند. 
ریچاردگوان، مدیر گروه بحران جهانی سازمان ملل 
درباره پیش نویس خالصه ش��ده امریکا در توئیتر 
نوشت: »نگذارید اختصار پیش نویس جدید امریکا 
ش��ما را فریب دهد. نکته اصلی این اس��ت که این 
پیش نویس اجازه می دهد تحریم تسلیحاتی ایران 
به طور نامحدود اعمال شود و چین و روسیه از آن 
خوش شان نخواهد آمد. بنابراین فرصت خوبی است 
که این پیش نویس امریکا تا روز جمعه رد ش��ود.«  
گوان می گوید احتمال اینکه امریکا موفق به تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران شود، تقریباً صفر است. 
با این حال، به گفته گوان، همه در امریکا می دانند 
این قطعنام��ه »تنها پرده برداری از جدالی بس��یار 

بزرگ تر بر سر توافق هسته ای ایران است.«
   می خواهند شورای امنیت را نابود کنند

محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور خارج��ه پیش از 
ظهر دیروز در پایان جلس��ه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در واکنش به متن جدید قطعنامه امریکا 
گفت:» آنان یک قطعنامه کوتاه ت��ر و در چند بند، 
اما با همان هدف قبلی  منتش��ر کردند و به صورت 
موزیانه کوشیدند که آن را به تصویب برسانند. آنان 
برای اعضای ش��ورای امنیت شعوری قائل نیستند 
و فکر می کنند اگر ی��ک قطعنامه پنج صفحه ای را 
به پنج خط برس��انند، تغییر محتوایی ایجاد شده 
اس��ت! « ظریف ابراز اطمینان ک��رده که قطعنامه 
جدید امریکایی    ها هم رأی نمی آورد:»می خواهند 
از مکانیسم ش��ورای امنیت برای نابودکردن خود 
شورای امنیت اس��تفاده کنند و یقین دارم که این 
قطعنامه هم رأی نخواهد آورد. حتی تعداد آرای آن 
هم بسیار کم خواهد بود و به احتمال قریب به یقین 

با قطعنامه جدیدی روبه رو نمی شویم.« 
 وی در واکنش به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه من 
طی چند هفته با ایران به توافق می رسم، اظهار کرد: 
»ایشان سه سال و نیم وقت داشته است. کسی که در 
این مدت نتوانسته چنین کاری بکند در مدت چند 
هفته هم نمی تواند چنین کاری بکند؛ واضح است که 

به ترامپ مشاوره غلط داده اند. 

انفجار بندر بیروت بهانه ای شلده است که اروپا 
و امریکایی     ها در مسلیر کش دار کلردن بحران 
بی اعتمادی به دولتمردان لبنانی در میان مردم 
این کشور وارد صحنه شوند و با فراغ بال بیشتری 
تداوم بحران بی دولتی در لبنان را مدیریت کنند . 
در این مسیر سیاسلت القای فسلاد کامل تمام 
مقامات لبنانی و اعمال تحریم های بیشتر علیه 
برخی مقامات لبنانلی به خصلوص مرتبطین با 
حزب اهلل پیگیری می شود و انتقال هدایت شده 
کمک های جهانی برای بازسازی لبنان به جریان 
غربگرای 14 مارس به نام ارائه مستقیم آنها به مردم 
لبنان در دستور کار مشلترک دول غربی است. 
به گ��زارش روزنام��ه فرامنطقه ای الشرق االوس��ط 
محافل نزدیک به مراکز پژوهشی و نهادهای دولتی 
امریکا اعالم کردند که این امکان وجود دارد تعدادی 
از قانونگذاران در مجلس نمایندگان و سنا در راستای 
تصویب قوانینی تالش کنند که در گذشته برای اعمال 
تحریم     ها بر مسئوالن لبنانی به دلیل ارتباط شان با 
حزب اهلل تدوین کرده بودند. همچنین ممکن است 
قوانین موج��ود از جمله قانون  س��زار)قیصر( مورد 
استفاده قرار بگیرد تا افرادی که در حمایت از نظام 
س��وریه نقش دارند، مورد بازخواس��ت قرار بگیرند. 
برخی دیگر نیز بر به کارگیری قانون ماگنیتسکی در 
مورد » نقض های حقوق بشر در لبنان « تأکید دارند. 

قانونگذاران و مسئوالن امریکایی از چند ماه قبل در 
حال تدوین لوایح قانونی و پیشنهادهای مصوبه     هایی 
برای اعمال تحریم     ها علیه مس��ئوالن و طرف های 
سیاسی لبنانی هستند. بهانه آنها برای این اقدامات 
خصمانه شان، تماس مستقیم این مسئوالن لبنانی 
با حزب اهلل اس��ت ک��ه گروهی سیاس��ی قانونی در 
لبنان است. مس��ئوالن امریکایی همچنین ادعای 

» دست داشتن این مس��ئوالن در فساد و نقض های 
حقوق بشر « را برای توجیه تحریم های خود مطرح 

می کنند. 
۱۳ عضو جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا 
اخیراً پیشنهاد قانونی ۱۱۱ صفحه ای را ارائه دادند تا 
بیشترین تحریم     هایی که تا به االن علیه ایران اعمال 
شده است، صورت بگیرد. بر اساس این پیش نویس، 
حمایت     ها از لبن��ان نیز باید متوقف ش��ود و جبران 
باسیل، وزیر خارجه سابق لبنان و نبیه بری، رئیس 
پارلمان این کشور مورد بازخواست قرار بگیرند. در 
همین حال، راین پل، تحلیلگر امریکایی ش��رکت 
اطالعاتی استراتفور پیش بینی کرد که این تحریم     ها 
س��ریعاً تصویب نش��وند، چراکه مایک پمپئو، وزیر 

خارجه امریکا مخالف قطع کمک     ها به لبنان است. 
کمیته پژوهش     ها وابس��ته به ح��زب جمهوریخواه 
امریکا در مجلس نمایندگان سندی را تدوین کرده 
بود که به بازخواس��ت نظام ای��ران و رهبران لبنانی 
هم پیمان با حزب اهلل و قطع کمک     ها از ارتش لبنان 

توصیه می کرد. 
همچنین روزنامه »وال اس��تریت ژورنال « به نقل از 
مقامات مطلع نوش��ت که امریکا در پی انفجار اخیر 
در شهر بیروت پایتخت لبنان که به کشته و مجروح 
شدن شمار زیادی منجر شد، تالش    ها برای گنجاندن 
مقامات لبنانی متحد با حزب اهلل را در فهرست سیاه 

خود افزایش داده است. 
به نوش��ته این روزنام��ه امریکایی، ای��ن تحریم     ها 
دارایی های مقامات سیاس��ی و تج��اری لبنان را در 
امریکا مسدود کرده و آنها از سفر به ایاالت متحده منع 
می شوند. به گفته منابع مطلع، »جبران باسیل « وزیر 
خارجه س��ابق لبنان از افرادی است که امریکا قصد 
تحریم او را دارد. »جفری فلتمن « سفیر سابق امریکا 

در لبنان در این زمینه گفت: جبران باسیل باید پیش 
از اینها تحریم     می شد. هیچ کس مثل او منجر به نفوذ 
بیشتر شاخه سیاسی حزب اهلل در لبنان نشد. این در 
حالی است که دفتر جبران باسیل تاکنون واکنشی در 

این زمینه از خود نشان نداده است. 
لبنان روز سه     ش��نبه )چهارم اوت( ش��اهد انفجاری 
مهیب و خونین در بندر این کشور بود که در نتیجه 
آن بیش از ۲۰۰ تن کشته و بیش از ۶ هزار تن زخمی 
و حدود ۳۰۰ هزار نفر آواره ش��دند و میلیارد    ها دالر 
خسارت  مالی به این کشور وارد ش��ده است. به جز 
اظهارات خود دونالد ترامپ در س��اعات اولیه پس از 
انفجار مبنی بر اینکه این حادثه یک حمله است و بعد 
از اظهارت وزیر دفاع امریکا مبنی بر اینکه نمی توان 
در مورد عامل حادثه نظر داد،  امریکایی ها درباره علت 
حادثه کمتر اظهارنظر کرده و تالش کرده اند بیشتر بر 
حمایت از اعتراضات و آنچه که لزوم اصالحات خوانده 
می شود و در واقع اسم رمز عملیات براندازی دولت 
لبنان بود تمرکز کنند. روز چهار    شنبه دیوید هیل، 
مع��اون وزارت خارجه امریکا در امور سیاس��ی وارد 
بیروت شد بدون اینکه پیش از این سفر درباره اهداف 

و برنامه هایش صحبتی به میان بیاید.
در واقع س��کوت درباره علت انفجار و تأکید بر ادامه 
اعتراضات و اصالحات وقتی که در نهایت اعتراضات 
و اغتشاشات در روزهای گذشته گسترده تر شد و کار 
دولت تازه روی کار آمده لبنان را به اس��تعفا کشاند 
است و هدف نهایی اروپا و امریکا با تدارک مداخالت 
بیشتر در کشور علیه مقاومت و زمینه سازی تشکیل 
دولتی همسوتر با غرب بوده است. زمانبندی    ها همین 
را نشان می دهد. چنان که ایلی الفرزلی، معاون »نبیه 
بری « رئیس پارلمان لبنان اعالم کرد، پس از استعفای 
دولت »حسان دیاب « کار برای تشکیل دولت جدید 

آغاز شده و پیش  بینی می  شود تا اول سپتامبر یعنی 
موعد سفر دوم امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
به لبنان، دولت جدید لبنان تشکیل شود. نکته مهم 
این اس��ت که ماکرون هم همچ��ون امریکا رویکرد 
تهدید به تحریم های مقام های لبنانی را در سفر در 
پیش گرفته بود و روز چهار     شنبه وزیر خارجه آلمان 
هم از لزوم اصالحات عمیق گفت و در ادامه در همان 
مسیر شارژ جریان بی اعتمادی به دولت لبنان گفت: 
»کمک های آلمان به طور مس��تقیم به شهروندان 

]لبنانی[ خواهد رسید.«
 تبریک نتانیاهو به ماکرون!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی 
با رئیس جمهور فرانسه بار دیگر ادعاهای واهی را خود 

درباره حزب اهلل لبنان تکرار کرد. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه تماس��ی 
تلفنی برقرار کرد و نقش رهبری این کشور در عرصه 
لبنان را ب��ه وی تبریک گفت.  به گزارش ایس��نا، به 
نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، نتانیاهو در 
جریان این تماس تلفنی بار دیگ��ر با طرح اظهارات 
عوام فریبانه از آمادگی دولت اس��رائیل ب��رای ارائه 
کمک های بشردوستانه به لبنان خبر داد و تأکید کرد 
که باید تمامی کمک     ها مستقیماً به دست شهروندان 
لبنانی برسد.  نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی 
شد: »به منظور ممانعت از وقوع مصیبت مشابه انفجار 
بندر بیروت باید تمامی مواد منفجره و موشک     هایی 
که حزب اهلل اقدام به ذخی��ره آنها در تمامی مناطق 

مسکونی لبنان کرده،  دور شود.«
وی همچنین ادعا کرد: »اگر حزب اهلل بر این باور است 
که می تواند بحران لبنان را از طریق ایجاد بحرانی با 

اسرائیل حل کند،  اشتباه بزرگی کرده است.«

همکاری اروپا و امریکا در مسیر تعمیق شکاف دولت- ملت در لبنان 

تحریم بیشتر امریکا علیه مقامات لبنانی مرتبط با مقاومت

پس از حمله ترکیه به مرزبانی عراق انجام شد 
استقرار سالح های سنگین عراق 

در مرز ترکیه 
در پلی حملات پهپلادی ترکیله بله نیروهلای ملرزی علراق، 
این کشلور بلرای باال بلردن سلطح آمادگلی خود، تسللیحات 
سلنگین و نیروهای پشلتیبانی بله مناطق ملرزی ارسلال کرد. 
مقاملات عراقی با محکلوم کردن ایلن حمله، خواسلتار مداخله 
فوری شلورای امنیت برای متوقلف کردن این تجاوزات شلدند. 
به رغم هشدار مقامات عراق به نقض حاکمیت این کشور توسط ترکیه، آنکارا 
همچنان به بهانه مقابله با گروه تروریستی پ.ک.ک، حمالت هوایی خود را 
به مناطق مرزی عراق ادامه می دهد. پایگاه خبری شفق نیوز، روز چهارشنبه، 
به نقل از احسان جبلی، مدیر ناحیه سیدکان، در استان اربیل در شمال عراق 
از ارسال تجهیزات و نیرو به مناطق مرزی با ترکیه خبر داد. رسانه های عراقی 
عصر روز سه      شنبه از کشته شدن چهار تن از نیروهای مرزبانی این کشور 
)دو افسر ارشد، دو سرباز( در حمله پهپادی ترکیه به منطقه سیدکان خبر 
دادند. مدیر ناحیه سیدکان در این خصوص به شفق نیوز گفت که مرزبانان 
همراه خود نیرو و تسلیحات س��نگین و نیمه سنگین بیشتری به مناطق 
مرزی آورده اند. جبلی در ادامه گفت که به عناصر پ.ک.ک  ابالغ شده است 
که به نیرو     ها تعرض نکنند. وی همچنین گفت:»اوضاع آرام است و پس از 
بمباران روز سه      شنبه در مرز، تنشی رخ نداده است«. وزارت خارجه عراق در 
اعتراض به حمله روز سه      شنبه ترکیه به شمال این کشور، سفر روز پنج  شنبه 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه به بغداد را لغو و سفیر ترکیه را نیز احضار کرد. 
یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در واکنش به 
تجاوز ترکیه گفت که این کشور منتظر بیانیه آنکارا درباره تعرض به مرزبانان 
عراقی است. هرچند ترکیه از وضعیت نابسامان عراق برای توسعه طلبی 
بهره برداری می کند، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق روز 
چهار     شنبه تأکید کرد که این کشور، برای پاسخ به تجاوزات ترکیه توانایی 
الزم را دارد. الصحاف به شبکه العراقیه گفت که عراق ابزارهای قدرتی برای 
برخورد با ترکیه در اختیار دارد، از جمله میانگین تراز تجاری که بیش از ۱۶ 
میلیارد دالر ساالنه است. وی با اشاره به روابط عراق با سایر کشور     ها و عمق 
عربی که این کشور از آن برخوردار است، تصریح کرد:»چنین عملیات      هایی 
امنیت منطقه را بر هم می زند«. ترکیه در سال های اخیر به بهانه مقابله با 
گروهک پ.ک.ک، حمالت متعددی به مناطق شمالی عراق انجام داده و 
حتی مناطقی از این کشور را به اشغال خود درآورده است. ماه گذشته یک 
نماینده عراقی هشدار داد که ترکیه ۱5 کیلومتر در خاک عراق پیشروی و 

یک پایگاه نظامی هم احداث کرده است. 
 واکنش عراقی ها

تجاوزات ترکیه موجی از واکنش ها را در بین مقامات عراقی به راه انداخته 
است. به گزارش خبرگزاری بغداد الیوم، سخنگوی ریاست جمهوری عراق 
روز چهار     ش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد:»ما حمله آشکار ترکیه به منطقه 
سیدکان در اقلیم کردستان را محکوم می کنیم. تعدی های نظامی مکرر 
ترکیه در خاک عراق نقض خطرناک حاکمیت عراق و نقض صریح قوانین 
و منشورهای بین المللی و روابط حس��ن همجواری به حساب می آید. ما 
خواهان توقف هر چه سریع تر این تعدی      ها و نشستن بر سر میز مذاکره و 
تفاهم برای حل مشکالت مرزی میان دو کشور همسایه از طریق راهکار     ها و 
مکانیزم های مسالمت آمیز در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه هستیم«. 
حس��ن کریم الکعبی، معاون اول رئیس پارلمان عراق تجاوزات ترکیه به 
شمال این کشور را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و خواستار مداخله 
فوری شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن این تجاوزات شد. به 
گزارش پایگاه خبری المعلومه، الکعبی تأکید کرد:»تعرض های ترکیه به 
حاکمیت عراق و نیروهای مرزبان می تواند به روابط تاریخی دو کشور عراق 
و ترکیه کامالً آسیب بزند«. به گزارش شبکه السومریه نیوز، محمود الربیعی، 
سخنگوی دفتر سیاسی جنبش الصادقون نیز در واکنش به کشته شدن دو 
فرمانده نظامی عراق در حمله ترکیه، پایان دادن به نادیده گرفتن حاکمیت 
عراق و خون مردم آن را خواستار شد. ائتالف النصر نیز در واکنش به این 
حمله آن را اقدامی خطرناک توصیف کرده و خواهان موضعی قاطع از سوی 
دولت عراق شد. گروه عصائب اهل الحق عراق هم از دولت عراق خواست 
موضع صریحی در قبال تعدی های ترکیه به حاکمیت عراق داشته باشد. 
عالوه بر عراقی ها، تجاوزات ترکیه واکنش     های��ی را در جهان عرب هم به 
دنبال داشته است. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب دیروز حمله هوایی 
ترکیه به منطقه »سیدکان « را محکوم کرد. به گزارش روزنامه الیوم السابع، 
ابوالغیط همچنین ب��ه خانواده های قربانیان این حمله تس��لیت گفت و 
برای زخمی      ها نیز شفای عاجل از خداوند مسئلت کرد. پارلمان عربی هم 

تجاوزات ترکیه را نقض حاکمیت ملی عراق دانست و آن را محکوم کرد. 
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   سيدمرتضي ذاكر
همزم�ان ب�ا ف�را رس�يدن روز مقاوم�ت اس�امي انتش�ار 
ويدئوكليپ »مقاوم�ت« ش�امل برگزيده فرمايش�ات حضرت 
آيت اهلل  العظم�ي خامن�ه اي، ب�ه س�ه زب�ان فارس�ي، عرب�ي و 
انگليس�ي و نيز رونمايي از نماهنگ »2 همراه« برگزار مي شود. 
به گزارش جوان، به نقل از روابط عمومي فرهنگ س��راي ابن س��ینا، 
پانزدهمین ويدئوكلیپ از مجموعه تولیدات ويدئويي »نشان« با عنوان 
»مقاومت« كه به طرح ديدگاه هاي رهبر حكیم انقالب درباره نظريه و 
منطق مقاومت مي پردازد، در آستانه فرا رسیدن 23 مرداد روز مقاومت 
تولید و منتشر ش��د. در اين اثر ديدگاه هاي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي در مورد حقیق��ت مقاومت به عنوان ي��ك حركت عظیم 
اسالمي براي تحقق عدالت و آزادي كه گريبان نظام سلطه را مي گیرد 
و اصالت نظريه مقاومت در مقام نظري و عمل��ي كه در نهايت طبق 
وعده الهي جرياني پیروز است، بازخواني شده است. مجموعه تولیدات 
ويدئويي »نشان« به طرح بیانات رهبر بزرگوار انقالب در برهه هاي مهم 
مذهبي و ملي مي پردازد و توس��ط فرهنگ سراي ابن سینا به صورت 
مناسبتي تولید و منتشر مي ش��ود. همچنین به منظور گرامیداشت 
ياد و خاطره سرداران مقاومت ش��هید حاج قاسم سلیماني و شهید 
ابومهدي المهندس، دبیر كنگره بین المللي شهداي جهان اسالم نیز از 
تولید نماهنگ »2 همراه« و رونمايي از آن به مناسبت فرا رسیدن روز 
مقاومت اسالمي خبر داد. محمدعلي مؤمني ها، دبیر كنگره بین المللي 
شهداي جهان اسالم گفت: امسال در روز مقاومت اسالمي و به منظور 
بزرگداشت دو فرمانده شهید جبهه مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیماني و شهید ابومهدي المهندس، نماهنگ دو زبانه »دو همراه« 

)النبالء( به صورت گسترده در رسانه هاي عمومي منتشر خواهد شد. 
وي افزود: در ش��عر اي��ن اثر، عالوه ب��ر به تصوير كش��یدن رفاقت و 
مجاهدت هاي شهید ابومهدي و شهید حاج قاسم سلیماني، به رابطه 
ديرينه و صمیمي دو ملت ايران و عراق اشاره شده كه با شهادت اين دو 
سردار، فصل جديدي از پیوند برادري میان دو ملت آغاز شده است. وي 
خاطر نشان كرد: در اين نماهنگ از تصاوير ديده نشده از دو شهید نیز 
استفاده شده كه براي نخستین بار در فضاي رسانه اي منتشر مي شود. 
مؤمني ها در پايان گفت: بیش از نیم��ي از هزينه هاي اين نماهنگ 
توسط خیرين و كمك هاي مردمي تأمین شده كه سرآغاز خوبي در 
تولید آثار رسانه اي با مش��اركت فضاي مردمي است. نماهنگ فاخر 
دو همراه، در س��اعت 1:20 بامداد جمعه هفته جاري، در رسانه هاي 
عمومي منتشر خواهد شد. 23 مردادماه سالروز پیروزي غرورآفرين 
حزب اهلل لبنان در برابر رژيم جعلي صهیونیستي است به همین خاطر 
و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي اين روز به عنوان »روز 

مقاومت اسالمي« در تقويم ملي نامگذاري شده است.

همزمان با گراميداشت »روز مقاومت اسامي« و سرداران مقاومت
ويدئوكليپ »مقاومت« و نماهنگ »2 همراه« رونمايي و منتشر مي شوند

گزارش جوان از نشست خبری  مدير شبکه قرآن
حسينيه تلويزيونی در محرم

   محمدصادق عابديني
   ادامه از صفحه اول

جواد شیخ اكبري، دبیر شوراي معارف سیما و مدير شبكه 
قرآن و معارف س��یما، در نشس��ت اعالم برنامه هاي سیما 
براي ماه محرم، با اش��اره به محدوديت هايي كه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا براي مراسم ماه محرم اعالم كرده است، گفت: 
امسال عالوه بر پوشش مراس��م ها، بايد اطالع رساني درباره 
دستورالعمل هاي را نیز داشته باشیم تا مراسم بر اساس اين 
دستورالعمل ها پیش برود، از اين روز شبكه هاي سیما كارهاي 

كوتاه موشن گرافیك در اين موضوع پخش مي كنند. 
    اذن عزا از حرم امام رضا)ع(

شیخ اكبري، با اش��اره به برگزاري مراس��م »اذن عزا« گفت: 
قبل از ورود به محرم برنامه اي به نام اذن عزا داريم كه از حرم 
امام رضا )ع( روي آنتن مي رود. وي افزود: مراسم شیرخوارگان 
حسیني را به صورت تلويزيوني خواهیم داشت و از آنجايي كه 
برگزاري اين مراس��م با حضور جمعیت ممنوع است، ما آن را 
بدون حضور مردم برگزار خواهیم كرد. دبیر ش��وراي معارف 
سیما، درباره برنامه هاي شبكه هاي مختلف تلويزيون در ايام 
محرم گفت: براي محرم متفاوت امسال »حسینیه تلويزيوني 
ايران« را طراحي كرده ايم كه شبكه هاي سیما از ساعت 17 تا 

حدود يك بامداد پخش مي شود. 
وي توضیح داد: در اين طرح هر ش��بكه رأس يك ساعت، 
تبديل به يك حسینیه تلويزيوني مي شود كه هر آن چه كه 
در هیئت هاي حسیني اعم از مداحي و سخنراني است در 
آن پخش مي شود و سعي شده است، همه سالئق عزاداران 
حس��یني در نظر گرفته ش��ود تا اگر مردم عزيزمان به هر 
دلیلي و با هر مالحظاتي نتوانس��تند از خانه بیرون بیايند 
از برنامه هاي اين هیئت ها كه بس��یار متنوع و متكثر است، 

استفاده كنند. 
وی گفت: تكیه خانه، كوي محبت، سخنراني، ذكر عاشورايیان، 
ناگفته ها، خانه ها و تكیه ها، مكث، شعر عاشورايي، آيینه خانه، 

بر بال تعزيه از جمله برنامه هاي محرمي شبكه دو هستند. 
مدير شبكه قرآن گفت: ش��بكه3 برنامه هاي سمت خدا، در 
آستان خورشید، سخنراني، مخاطب خاص را دارد. همچنین 
ويژه برنامه س��وره، نغمه هاي عاش��ورايي، سرگذشت و پرده 
عشاق از برنامه هاي محرمي شبكه4سیما است. رضوان، عشق 
يعني، تا نیايش، س��وگواره، قصه كربال، مداحي و سخنراني 
از برنامه هاي شبكه5 سیما اس��ت و باالخره برنامه رو به راه، 
ضیافت حسیني )ع(، نگین ري، ياد خدا، خوشبخت، بیانات 

آيت اهلل جوادي از برنامه هاي شبكه قرآن سیما است. 

   هر خانه يك حسينيه مي شود
مدير شبكه قرآن س��یما، توجه به نذورات معنوي را يكي از 
محور هاي برنامه سازي امس��ال محرم دانست و گفت: بر اين 
اساس پويش »نذر حسین)ع(« را با همكاري سازمان تبلیغات 
اسالمي طراحي و راه اندازي كرده ايم، همچنین پويش »هر 

خانه يك حسینیه« هم راه اندازي خواهد شد. 
ش��یخ اكبري در پاس��خ به س��ؤال جوان، درب��اره پخش 
برنامه هاي عزاداري وعاظ شناخته شده و مداحان مشهور 
گفت: بر اس��اس جدول پخش كه آماده شده هر شبكه اي 
مأموريت پیدا كرده تا تعدادي از اين مراس��م ها را در دهه 

اول محرم پوشش دهد. 
وي ادامه داد: راه اندازي »حس��ینیه اي به وسعت ايران« قرار 
اس��ت خأل برگزاري هیئت ها و حضور افراد در هیئت ها را پر 
كند. مدير شبكه قرآن سیما، با بیان اينكه همه تصمیم گیري ها 
درب��اره برنامه هاي محرم با حضور معاون فرهنگي س��ازمان 
تبلیغات اسالمي برگزار شده، درباره نظارت محتوايي بر پخش 
مراسم ها و س��خنراني هاي مذهبي در محرم گفت: رويكرد 
محتوايي و ورود به موضوعات از پیش تدوين شده و شبكه هاي 
سیما اين موضوع را با مداحان در میان گذاشته اند كه تا جايي 
كه ممكن است از مسائل حاش��یه اي جلوگیري شود. شیخ 
اكبري در پاسخ به ديگر سؤال »جوان« درباره پخش مداحي ها 
و سخنراني هاي قديمي و ش��اخص بیان داشت: شبكه هاي 
چهار، شبكه قرآن و شبكه مجازي »شمس« )شوراي معارف 

سیما( اين مداحي ها را پخش خواهد كرد. 
وي توضیح داد: ش��بكه مجازي »ش��مس« روزان��ه به مدت 
سه س��اعت قرائت قرآن كريم، تواش��یح، مداحي و سخنراني، 
پخش مي كند. دبیر شوراي معارف سیما، با اعالم خبر همكاري 
با شبكه هاي تلويزيوني كش��ور عراق براي پخش تصاوير زنده 
از كربالی معلي تأكید كرد: هر روزه پخش زيارت »وارث« به 
صورت مستقیم از كربال و پخش تصاوير حرم امام حسین)ع( با 

همكاري شبكه هاي عراقي در ايام محرم خواهیم داشت.

رونمایی از مستند »78 سالگی« 
آيي�ن بزرگداش�ت حمي�د منوچه�ری و رونماي�ی از 
پوس�تر »78 س�الگی« مس�تند پرتره اين پيشکسوت 
عرص�ه دوبل�ه در ش�بکه مس�تند برگ�زار ش�د.

محسن يزدی، مدير شبكه مستند سیما در مراسم روزنمايی 
از مس��تند »78 س��الگی« گفت: پرداخت به پیشكسوتان 
عرصه دوبله از اهمیت زي��ادی برخوردار اس��ت و امیدوارم 
كه بتوانیم چنین مس��تندهايی را برای هم��ه عزيزان تولید 
كنیم كه در تاريخ می ماند. دلمان می س��وزد كه از خیلی از 
هنرمندان عرصه صدا مستند نداريم. البته بعضی از دوستان 
هم نمی پس��ندند كه جلوی دوربین بیايند و خیلی دوست 

ندارند رسانه ای شوند.
مستند »78 س��الگی« به كارگردانی ابوالفضل توكلی تولید 

شده است. 
.......................................................................................................

 »کاش حرف بزنی« 
به چاپ چهارم رسید

كت�اب »كاش حرف�ی بزن�ی«، س�روده  مصطف�ی 
رحماندوس�ت ب�رای چهارمي�ن ب�ار از س�وی كان�ون 
پ�رورش فک�ری ك�ودكان و نوجوان�ان بازنش�ر ش�د.
در كتاب »كاش حرفی بزنی«، 13 قطعه شعر با عنوان های 
»كاش حرفی بزنی، غول دلخ��وری، دغدغه، به خاطر غرور، 
آغاز دوستی، دلم همراه توست، گرگ و میش، با دروغ های 
شاخ دار آمدی، برگرد، خود بهار، آدم برفی، نگاه، سیب و سالم 

و سبد« سروده شده است.
عالقه مندان می توانند اين كتاب را از فروشگاه های محصوالت 
فرهنگی و فروش��گاه های كانون پرورش فك��ری كودكان و 

نوجوانان در سراسر كشور خريداری كنند.
.......................................................................................................

 اعالم برنامه تعطیلی تئاتر 
در ایام محرم

اداره كل هنره�ای نمايش�ی همزم�ان ب�ا آغ�از محرم 
و روزه�ای س�وگواری ام�ام حس�ين )ع( و اصح�اب 
باوفايش�ان، برنام�ه تعطيل�ی تئات�ر را مش�خص كرد.
تمامی نمايش هايی كه مضمون كمدی دارند، نمايش های 
موزيكال يا آثاری كه از موسیقی زنده در اجرای آنها استفاده 
می شود از ش��ب اول محرم برابر با پنج ش��نبه 30 مرداد تا 
چهارش��نبه 12 ش��هريور )برابر ب��ا 13 محرم الحرام( روی 

صحنه نخواهند رفت.
نمايش های ديگری كه در دس��ته فوق قرار نمی گیرند، 
به مناس��بت ايام س��وگواری امام حس��ین )ع( و ياران 
باوفای ايش��ان از جمعه هفتم ش��هريور )برابر با هشتم 
محرم الح��رام( تا چهارش��نبه 12 ش��هريور )برابر با 13 

محرم الحرام( تعطیل خواهند بود.
.......................................................................................................

 ایران نامزد یکی از معتبرترین 
جوایز جهانی معماری شد

»پردي�س خانه« ك�ه ب�ا اله�ام از ب�اغ ايرانی س�اخته 
ش�ده، نام�زد جاي�زه »دزي�ن«، يک�ی از مهم تري�ن 
ش�د. معم�اری  ح�وزه  در  جه�ان  جايزه ه�ای 

به گزارش مهر، جايزه »دزين« يك��ی از معتبرترين جوايز 
معماری و طراحی در جهان است كه هر سال در شهر لندن 
برگزار می ش��ود و بهتري��ن طراحان و معم��اران را معرفی 

می كند.
آنچه بر اعتبار »دزين« می افزايد و آن را به محل رقابت 
معماران ت��راز اول جه��ان تبديل می كن��د، داوری اين 
جايزه از سوی معماران برجسته ای چون نورمن فاستر، 
دنیل لیبسكیند، فیلیپ استارك، سوفوجیموتو، ديويد 
ادجايه، اديل دك و فرشید موسوی و بسیاری ديگر است 
كه بعضی از آنها جايزه پريتزكر يا همان نوبل معماری را 

از آن خود كرده اند.
هیئت داوران جايزه »دزين«، در اين دوره به بررس��ی 
پروژه ه��ای برت��ر طراحی و معم��اری پرداختن��د و از 
میان آنها، 24 پروژه مطرح از سراس��ر جهان در بخش 
ساختمان های مس��كونی را انتخاب كردند تا به مرحله 
نیمه نهايی راه يابند كه »پرديس خانه« از ايران، يكی از 

اين پروژه هاست.

   مصطفي شاه كرمي
چند وقتي اس�ت ك�ه توليد و پخ�ش فصل دوم 
برنام�ه »ميدون« ب�ا هدف شناس�ايی و حمايت 
از كارآفرين�ان برتر روی آنتن ش�بکه 3 س�يما 
می رود. سيدمحمدحس�ين هاشمی گلپايگانی، 
تهيه كننده اي�ن برنامه در گفت وگ�و با »جوان« 
ضمن پاس�خگويي به س�ؤاالت ما، نکات جالبي 
را در مورد برخ�ي اتفاقات جنجال�ي اين برنامه 
مط�رح ك�رده اس�ت ك�ه در ادام�ه مي خوانيد. 
يکي از مهم تري�ن داليل تولي�د برنامه 
ميدون سوق دادن مردم به سمت حمايت 
و فعاليت در عرصه رونق توليد ملي است. 
آيا اين برنامه توانسته اذهان مردم را به 

اين سمت هدايت يا معطوف كند؟
اولین مرجع ما در پاس��خ به سؤال ش��ما آمارهايي 
است كه خود صداوسیما آنها را جمع آوري و منتشر 
مي كند، اما واقعیت اين است كه چون برنامه میدون 
از نظر محتوا ي��ك برنامه اقتص��ادي و به اصطالح 
خش��ك اس��ت و جذابیت برنامه هايي با محتواي 
سرگرم كننده را ندارد، فرآيند جذب مخاطب در آن 
با ديگر برنامه ها متفاوت اس��ت. در يك نظرسنجي 
كه سال گذش��ته انجام ش��ده بود، میدون در رده 
هفتمین برنامه پربازديد صداوس��یما قرار داشت. 
جاي خوشحالي داش��ت كه برنامه ما در بین تمام 
برنامه هاي صداوسیما توانسته بود به اين رتبه دست 
پیدا كند و در بین برنامه هاي اقتصادي سازمان هم  
پربیننده ترين برنامه صداوسیما هستیم. اساساً يكي 
از داليلي كه مديران سازمان مايل بودند فصل دوم 
برنامه میدون تولید و ساخته شود، همین آمار قابل 
اعتناي مخاطب��ان و همچنین اقبال بس��یار باالي 
تولیدكنندگان براي حضور در اين برنامه و معرفي 

كسب و كارهايشان به سرمايه گذاران و مردم بود.
برنامه ش�ما مش�ابه يکي از بخش هايي 
بود كه در برنامه پايش روي آنتن شبکه 
يك سيما مي رفت و توانسته بود با طرح 
مباحث اقتصادي متنوع و چالش برانگيز 
مخاطب خوبي را جذب كند. آيا ميدون 

توانست ركورد برنامه پايش را بزند؟
بله. برنامه پايش يك برنامه خشك خشك اقتصادي 
بود، ولي برنامه میدون به دلیل تغییرات و تفاوت هايي 
كه نس��بت به پايش و ديگر برنامه هاي مشابه خود 
داشت، توانس��ت مخاطب عام خوبي را جذب كند، 
يعني صرفاً كساني كه به دنبال كار هستند مخاطب 
برنامه می��دون نیس��تند، بلكه به دلی��ل جانمايي 
بخش هاي سرگرم كننده، مخاطب عام هم میدون را 
مي بیند. دلیل اين ادعاي بنده هم همان نظرسنجي 

بود كه تلويزيون انجام داد و می��دون در رتبه هفتم 
پربیننده ترين برنامه تلويزيون قرار گرفت، در حالي 
كه هیچ برنامه اقتصادي به غیر از برنامه ما، حتي جزو 

10 برنامه برتر تلويزيوني اين آمار هم نبود.
آيا برنامه شما توانسته در بين مخاطبان 
رغبتي جهت ورود به بحث توليد ايجاد 
كند؟ اگ�ر در اي�ن رابطه آم�ار و ارقامي 

داريد، بفرماييد؟
بله. ش��اهد آن هم ثبت نام حدود 5ه��زار نفر براي 
حضور در برنامه اس��ت كه اين عدد بس��یار بااليي 
براي يك برنامه اقتصادي محس��وب مي ش��ود. ما 
ش��ركت كننده اي داش��ته ايم كه بعد از حضور در 
برنامه 70 میلیارد تومان درخواست سرمايه گذاري 
در كسب و كارش مطرح شده اس��ت. واقعیت اين 
است كه اوضاع شركت كننده وقتي به برنامه میدون 
مي آيد با قبل از حضورش در برنامه خیلي تفاوت دارد 
و علت اصلي چنین تفاوتي آشنايي بیشتر مردم با آن 
كس��ب و كار و هجوم و رغبت آنها براي مشاركت يا 

راه اندازي كسب و كار مشابه آن است.
برخي منتق�دان اعتقاد دارن�د كه وجه 
آموزشي در برنامه ميدون يکي از وجوه 
مغفول آن است، آيا ش�ما چنين مدعا و 

نقدي را قبول داريد؟
ممكن اس��ت برنامه میدون مثل ديگ��ر برنامه  هاي 
اقتص��ادي تلويزيوني به عمق كس��ب و كارها ورود 
نكند، ولي اينكه هر كس��ي احس��اس كند كه يك 
بس��تري براي مطرح كردن كس��ب و كارش وجود 
دارد و باع��ث بروز ح��س امید و تك��رار جمله »من 
مي توانم« در بی��ن مخاطبان و افراد جامعه ش��ود، 
به نظر اتفاق خوبي افتاده كه يك��ي از اهداف ما هم 
 MVP همین است. حاال ممكن است مثاًل در مورد
)مخفف»Product Viable Minimum« به 
معناي »كمترين ويژگی هايی كه می توان با كمك آن 
از مشتری بازخورد مناسب گرفت«، آن كسب و كار 
نتوانیم توضیحات زيادي ارائه كنیم كه البته سعي ما 
بر اين است كه آن مسئله را هم با زبان ساده تر و همه 

فهم تر با مخاطبان درمیان بگذاريم و مطرح كنیم. 

آي�ا منظورتان اين اس�ت ك�ه وجوه 
آموزشي در ميدون به اشکال و انحاي 

مختلف وجود دارد؟
بله كاماًل. ما با طرح قصه شكست ها و پیروزي هاي 
كارآفرينان به مخاطب نشان مي دهیم كه مي شود 
يك كسب و كار شكست بخورد و دوباره به راهش 
ادامه بدهد و موفق هم شود. مي شود از زمین كسب 
درآمد كرد و پول درآورد. مي توان از اينترنت پول 
درآورد، مي شود از گوسفند پول درآورد، مي توان از 
صنعت پول درآورد در هر قسمتي يك محور مهم را 
با طراحي و بر اساس يك سناريوي از پیش طراحي 

شده مطرح مي كنیم.
از  آي�ا آوردن آن االغ در يک�ي 
قسمت هاي ميدون در راستاي همان 
وجه طراحي س�ناريو و به اصطاح بار 
دراماتيکش بود يا نه اقدامي به اصطاح 

زرد و براي جذب مخاطب بود؟
ما مي خواس��تیم در آن برنامه نشان دهیم كه چه 
طور مي شود از هر چیزي كسب درآمد كرد. ما در 
آن برنامه اعالم كرديم كه يك لیتر شیر غیرفرآوري 
ش��ده االغ حدود 140 هزار تومان اس��ت و همین 
االن مش��تري هاي زيادي هم دارد. مهمان برنامه 
هم كه كسب و كارش در اين حوزه بود سفارشات 
زيادي داش��ت كه مش��تريانش بايد براي دريافت 
سفارش  خود دو هفته در نوبت بمانند. تازه از پوست 
اين حیوان، از گوش��تش و حتي از فضوالتش هم 
مي توان كس��ب درآمد كرد و در ديگر كشورهاي 
دنیا چنین كس��ب و كاري نیز وجود دارد. حاال ما 
براي مطرح ك��ردن اين موقعی��ت از آهنگ كاله 
قرمزي هم استفاده كرديم، وجوه فان و دراماتیك 
هم برايش تعريف كرديم كه اتفاق��اً بازخوردهاي 

خوبي هم داشت.
چرا برنامه ميدون در فضاي مجازي حضور 
جدي و پررنگ�ي ن�دارد و ويدئوهايش 

وايرال نمي شود؟
ما تالش خودمان را مي كنیم و جاي رشد هم دارد، 
ولي واقعیت اين است كه براي وايرال شدن ملزوماتي 
الزم اس��ت كه ما نداري��م. از طرفي معم��والً اغلب 
ويدئوهاي وايرال شده در فضاي مجازي ويدئوهايي 
با محتواهاي ف��ان، زرد و عموماً غیرجدي اس��ت. 
هرچند ويدئوهاي برنامه میدون در مقايسه با ديگر 
برنامه هاي مشابه خودش بازديدهاي بسیار باالتري 
دارد. با اين تفاسیر ما در فصل دوم میدون يك تیم 
جديد براي اين مسئله در نظر گرفته ايم و امیدواريم 

در آينده نزديك اتفاقات خوبي بیفتد.
ش�ما در مي�دون پيگي�ر مش�کات و 
سرنوشت كس�ب و كارهاي مطرح شده 

در برنامه هستيد؟
بله. مثاًل تا قبل از اينكه آن االغ را به برنامه بیاوريم، 
مسئله پرورش اين حیوان در كشور و موضوعي تحت 
عنوان مجوز پرورش االغ در كش��ور وجود نداشت. 
چون تعريف نشده بود و جالب اينكه بعد از حضور آن 

االغ در برنامه ما، حدود 150 مجوز صادر شد. 
مهم ترين تغييرات فصل دوم برنامه 

ميدون چيست؟
اصلي ترين تغییرات ما در تركیب داوران برنامه 
است كه س��ه نفر از آنها عوض شده اند، در فرم و 

كنداكتور هم تغییرات داده ايم.
در حوزه مالي مشکلي نداريد؟

متأسفانه يكسري مشكالت در پرداخت ها وجود دارد 
كه امیدواريم با مساعدت مسئوالن حل شود. 

تهيه كننده برنامه »ميدون« در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد
 طرح موضوعات اقتصادي 

با چاشني سناریوهاي داستانی

در ي��ك نظرس��نجي ك��ه 
س���ال گ�ذش���ته انج���ام 
ش��ده ب��ود، مي��دون در رده 
هفتمين برنام��ه پربازديد 
صداوس��يما ق��رار داش��ت

    معرفی کتاب

انتشار كتاب جان بولتون در ايران
انتش�ارات اميركبي�ر كت�اب جنجال�ي 
افت�اد«  اتف�اق  آن  در  ك�ه  »اتاق�ي 
نوش�ته ج�ان بولت�ون را منتش�ر ك�رد. 
دولت دونالد ترامپ در ماه هاي پاياني خود با 
چالشي به نام افش��اگري بولتون مشاور سابق 
امنیت ملي اين كش��ور روبه رو ش��ده اس��ت. 
بولتون در كتاب »اتاقي كه در آن اتفاق افتاد« 
چند خاطره از همكاري با دولت ترامپ منتشر 
كرده كه اغلب آنها با واكنش تند رئیس جمهور 
امريكا روبه رو شده است. خصومت ذاتي بولتون 

با جمهوري اسالمي ايران و خاطرات وي از بحث هايي كه درباره ايران در كاخ سفید 
در مي گرفته است، باعث ش��ده »اتاقي كه در آن اتفاق افتاد« به خودی خود براي 
ايرانیان جذاب باشد. ترجمه هاي متعددي از اين كتاب تا به امروز منتشر شده كه 

تعدادي از آنها در فضاي مجازي و بخش ديگر به صورت كتاب كامل بوده است. 
انتشارات امیركبیر، سومین ترجمه رسمي از اين كتاب را روانه بازار نشر كرده كه 

گويا از ساير ترجمه ها از نظر دقت و تازگي متن ترجمه شده، بهتر است. 
اين  كتاب دربرگیرنده خاطرات جان بولتون مشاور سابق امنیت ملي دولت دونالد 
ترامپ اس��ت كه به ضديت با ايران ش��هره بود و يكي از مقامات جنگ طلب حزب 
جمهوري خواه امريكا محسوب مي شود. بولتون توس��ط ترامپ كنار گذاشته شد 
و خاطرات خود را نوش��ت كه در قالب اين  كتاب به چاپ رسید. اين  ترجمه توسط 
محمد معماريان، سیدصدرا صالح شريعتي، ريحانه نیكزاد، پويا مشهدي، محمدرضا 

و سیدزهرا هاشمي با سرپرستي معماريان ارائه شده است.

امام حسن مجتبي)ع(:

نعمت، آزمون اس�ت، اگر سپاسش 
بگزاری، اندوخته ای )گرانبها( است 
و اگر كفرانش كنی، نقمت می شود. 

 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

 محمد صادقي
كارگ�ردان فيل�م س�ينمايي »لب�اس ش�خصي« ح�رف و 
حديث ه�ا درب�اره توقي�ف اي�ن فيل�م س�ينمايي را رد ك�رد. 
فیلم سینمايي »لباس ش��خصي« به كارگرداني امیرعباس ربیعي، 
اولین بار در سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر ديده شد. اين فیلم 
كه اولین تجربه كارگردانش در س��اخت فیلم سینمايي است، آنقدر 
در جشنواره با استقبال روبه رو شد كه از نظر بسیاري از منتقدان فیلم 
مي توانست جايزه سیمرغ »نگاه نو« را نصیب ربیعي كند. داستان فیلم 
»لباس ش��خصي« به موضوعي تاريخي در دهه60 بازمي گردد و آن 
ماجراي مشخص ش��دن ارتباط حزب توده با دولت شوروي و انتقال 

اطالعات نظامي و سیاسي محرمانه به آن كشور است. 
به رغم پتانسیل خوبي كه »لباس شخصي« براي ديده شدن در 
سینما دارد، مدتي است شايعاتي در زمینه توقیف اين فیلم مطرح 
شده است. ربیعي در مصاحبه اي به اين اخبار ضد و نقیض واكنش 
نشان داد و گفت: »بحث توقیف »لباس شخصي« به هیچ عنوان 

مطرح نیس��ت و تا جايي كه من خبر دارم اين فیلم بدون هیچ 
مشكلي براي مردم به نمايش درخواهد آمد. ربیعي در ادامه افزود: 
يكي از دغدغه هاي من ساخت فیلمي درخصوص حزب توده بود 
كه لباس شخصي نیز تالش برای بیان حقايق و واقعیت ها و ارائه 
روايت صادقانه و منصفانه از ماجراي اين حزب بود. وي به تأكید 
رهبري به ساخت آثار مستند و سینمايي در خصوص حزب توده اشاره 
كرد و گفت: در ديداري كه همراه تعدادي از فیلمسازان جوان با رهبري 
داشتیم، وقتي ايشان را در جريان ساخت فیلم سینمايي در خصوص 
حزب توده قرار دادم، ايشان به اهمیت موضوع حزب توده اشاره كردند 
و اينكه اين حزب در ظاهر خودشان را همراه نظام نشان مي دادند ولي 

در باطن هدف نفوذ در بدنه اصلي نظام را داشتند.«
»لباس شخصي« را مي توان در نوع نگاه به تاريخ انقالب اسالمي، 
در پي آثاري مثل »ماجراي نیمروز« دانس��ت. ب��ا اين تفاوت كه 
كارگردان جوان »لباس ش��خصي« براي اينك��ه فیلمش بهتر و 
باورپذيرتر باشد دست به ابتكاراتي زده اس��ت. از جمله اينكه در 
آن فیلم به جاي استفاده از چهره هاي تكراري سینمايي، بازيگران 
تئاتري به كار گرفته شده اند. اين كار باعث شد عالوه بر به كار گیري 
هنرمندان حرفه اي، به خاطر تازه بودن چهره ها، كاراكترهاي فیلم 
براي بیننده كامالً باورپذير شوند. با وجود اينكه در پرداخت به تاريخ 
انقالب اسالمي در سینما كم كاري شده است، اما ساخت نمونه هاي 
معدودي مانند »لباس شخصي« مي تواند انگیزه اي براي فیلمسازان 
باشد تا با پرداخت به تاريخ مغفول مانده انقالب به خصوص در دهه 
ملتهب60، نسل جوان كش��ور را كه كمتر در جريان حوادث آن 

سال ها بوده اند با واقعیت هاي تاريخي روبه رو كند. 

 »لباس شخصي« روايتي از يك گروه خائن
فيلمي كه به تاريخ حزب توده پرداخته، توقيف نمي شود

هادی عسگری     دیده بان 


