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سرمقاله

کفن پوشان برای این آمار
بهخیاباننمیآیند؟
احسان محمدی

پژوهشگر

خبــر
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی :

رئیسجمهوردرسازمانملل
عهدشکنیآمریکاراافشاکند

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه
رئیسجمهور باید در سازمان ملل عهدشکنی آمریکا را افشا
کند گفت :حضور در مجامع بینالمللی برای کشور ما بسیار
مفید است به شرط آنکه مسئوان کشور توان مذاکره و
دیپلماسیراداشتهباشند.
سید رحیم ابوالحسنی اظهار کرد :اصلی ترین مسالهای
که رئیسجمهور در سازمان ملل باید مطرح کند ،عهدشکنی
آمریکاست .رئیسجمهور باید آمریکا را رسوا کند که این
دولت ،یک دولت پیمان شکن است و به معاهدات خود پایبند
نیست.ویهمچنینبیانکرد:رئیسجمهورهمچنینبایدبر
مظلومیت مردم ایران تاکید کرده و بیان کند که مردم ایران
خواستار استقال و آزادی هستند اما آمریکا نمیخواهد اجازه
دهد که مردم ما مستقل باشند.این فعال سیاسی اصاح طلب
در ادامه گفت :روحانی همچنین در سازمان ملل مطرح کند
که ما کشوری با تمدن چند هزار ساله هستیم و میخواهیم
با دنیا رفتار عقانی و مبتنی بر منافع طرفین داشته باشیم و
بر این اساس با کشورها در دنیا مذاکره میکنیم.

مجوز دهندگان از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کنند
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سرخط

مسئولیت«سکهثامن»باکیست؟
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محمدجوادفتحي:

راه مبارزه با فساد
صرفابرخوردقضایينیست

دکتر روحانی در گفت وگو با شبکه تلويزيوني ان بي سي؛

برنامه اي براي
دیدار با ترامپ ندارم

3

جانشینرییسسازمانوظیفهعمومیناجا:

ممنوعیتاعطایتسهیاتبانکی
به سربازان فراری
4
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آرمان ملی

هر سال اول مهر وقتی دانشجویان جدید می آیند
بعد از احوالپرسی و آشنایی معمول اولین سوالی که می
پرسم این است :هدفت از ادامه تحصیل چیه؟ مدرک
بگیرم برم خارج برای ادامه تحصیل یا کار و زندگی! هر
سال تعداد کسانی که این پاسخ را می دهند بیشتر
می شود .دردناک است که یک کشور سال ها برای
رشد و نمو یک جوان هزینه می کند و درست فصل
باردهی ،در حیاط خانه دیگری ثمر می دهد و میوه
اش را دیگران می چینند.البته بزرگان بارها فرموده اند
که فرار مغزها معنی ندارد و هرکس دوست دارد برود
اما کسانی هستند که بر این باورند که ما «فرار مغزها»
نداریم؛ آنچه وجود دارد «فراری دادن مغزها»ست.
داستان فقط فرار یا فراری دادن «مغز» نیست .نیروی
کار و سرمایه هم در حال خروج از کشور است و هرچه
ناامیدی برای ماندن در کشور بیشتر شود این روند
خروج سرمایه های مادی و معنوی شدت بیشتری
می گیرد.دیروز آمار تکان دهنده دیگری هم منتشر
شد .ایرانیان به عنوان سومین درخواست کننده عمده
گرین کارت با اتاری در دنیا معرفی شد.کفن پوشان
برای این آمار به خیابان نمی آیند؟در سال های اخیر و با
وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور ،درخواست ها برای
گرفتن گرین کارت آمریکا از طریق شرکت در اتاری
توسط ایرانیان افزایش یافته است .این روند در ماه های
گذشته و با سقوط ارزش دار بسیار زیادتر هم شده
است.مرکز تحقیقات پیو ( )Pew Research Center
اخیرا ً گزارشی را منتشر کرده که در آن نشان می دهد
یک میلیون و  ۶٠٠هزار ایرانی در سال  ٢٠١۶در صف
متقاضیان گرین کارت امریکا با اتاری بودند .به لحاظ
فراوانی متقاضیان گرین کارت امریکا ،ایرانیان بعد از
غنا و ازبکستان در رتبه سوم جهانی بودند! می گویند
شاید هیچ ملتی در دنیا نباشد که اندازه ما هم پول را
نکوهش کند و آن را چرک کف دست بداند و هم
برای به دست آوردنش دست به هر کاری بزند و تمام
زندگی را بر مبنای مادیات چیده باشند! با همین نگاه
می شود گفت شاید مردم هیچ کشوری را نتوان مثال
زد که اندازه ما ایرانی ها در حالیکه از بام تا شام «مرگ
بر آمریکا» می گوییم و می شنویم برای مهاجرت به
آمریکا در تقا نباشند! دستکم این آمار که این را می
گوید! کفن پوشان در ایران کسانی هستند که در
واکنش به رخدادهای فرهنگی و سیاسی به صحنه می
آیند .کفن می پوشند و در خیابان ها شعار می دهند.
آنها بارها در اعتراض به نمایش یک فیلم سینمایی،
اظهارات یک شخصیت سیاسی ،برگزاری کنسرت
موسیقی و  ...به خیابان ها آمده اند .نشانه ای از رسیدن
کارد به استخوان .کفن پوشان و حامیان رسانه ای آنها
می گویند دلواپس جامعه هستند .اینکه نمایش یک
فیلم سینمایی یا برگزاری کنسرت موسیقی به جامعه
صدمه می زند .آنها البته این اقدام را معمواً وقتی انجام
می دهند که دولت مستقر مطابق میل شان نباشد .اما
چرا وقتی این آمار اعام شد کفن نپوشیدند و نگران
جامعه نشدند؟ اص ً
ا چرا همه این همه ساده از کنار این
تراژدی گذشتند؟ کشوری که نیروی جوان و دانش
آموخته اش ،بازاری سرمایه دارش ،نیروی کار فیزیکی
اش چشم به بخت و اتاری دارد و می خواهد به هر
قیمتی برود حالش خوب است؟ نباید کفن پوشید
که بیش از یک میلیون و  ۶٠٠هزار نفر آرزومند این
هستند که فقط به آمریکا بروند؟ قطعاً تعداد بیشتری
برای مهاجرت به ترکیه ،تایلند و مالزی و استرالیا و
کانادا و  ..اقدام کرده اند که آمار آنها مشخص نیست.
این آمارها کسی را تکان نمی دهد؟! نگران نیستید؟
چرا هیچکس واکنشی نشان نداد؟ دریغ از چند مقاله!
چقدر خو کرده ایم به همه چیز...

توقفطرحجریمهریالي
سربازي از سال آینده

جزئیاتيجدید
ازتکالیفمهارت
محور به جاي
«مشقشب»
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خـــبــر

نگاه

ذره بین

سیدعلیخرم:

زنده به گور شدن زیر آوار گرانی

دادستانشیراز:

روحانیباغیبتدرجلسهشورایامنیت
بهترامپپاسگلمیدهد

سـفیر اسـبق ایـران در مقـر اروپایی سـازمان ملل متحـد در ژنو با بیـان اینکه
اینکه حسـن روحانی خود باید در جلسـه شـورای امنیت شرکت کند ،تاکید کرد:
وقتـی ظریـف در جلسـه شـورای امنیت شـرکت کنـد ،به دلیـل آنکه همطـراز با
رئیسجمهـور امریـکا نیسـت ،ترامـپ میتوانـد به وی عتـاب و خطاب کنـد و به
ظریـف بیاحترامی کند.
سـیدعلی خـرم بـا اشـاره بـه برگـزاری نشسـت شـورای امنیـت بـه ریاسـت
رئیسجمهـور آمریـکا گفـت :ترامـپ در صحنـه داخلـی به صـورت پـی در پی و
پشـت سـرهم شـاهد شکسـت و نزدیک شـدن به اسـتیضاح اسـت .او در صحنه
جهانـی بـا همـه کشـورها درافتـاده و هیـچ کسـی از ترامپ دل خوشـی نـدارد.
وی ادامـه داد :حتـی در قضیـه بهبـود رابطه با کره شـمالی برای کسـب آبرو از
نامـه کیـم جونـگ ایل این اسـتنتاج را کـرد که کره شـمالی در حال خلع سـاح
اتمـی اسـت ولـی در عمـل هیـچ اتفـاق خاصـی رخ نـداده اسـت.این کارشـناس
مسـائل اروپـا بـا بیـان رئیسجمهـور امریکا و تیـم او در یک سـال و نیم گذشـته
بـا ناکامیهـای بسـیاری روبهرو بوده اسـت ،اظهار داشـت :طی هفتههای گذشـته
در صحنـه داخلـی ،ترامـپ و تیـم همـراه او بـه دلیـل پرونـده دخالت روسـیه در
انتخابات ریاسـت جمهوری سـال  ٢٠١۶هم از سوی جمهوریخواهان و هم از سوی
دموکراتهـا به شـدت تحت فشـار قـرار گرفته اسـت و حتی مجلـس نمایندگان
امریـکا کـه اکثریتش در اختیار جمهوریخواهان اسـت ،قانونـی را وضع کرد مبنی
بـر آنکـه کشـورهایی کـه در انتخابـات امریکا دخالـت میکنند ،مشـمول تحریم
میشـود.خرم افـزود :ترامـپ تحـت ایـن شـرایط ،به دنبال اجرای شـو و نمایشـی
ماننـد شـوی کره شـمالی اسـت تـا از این طریـق اندکـی از مخالفتها با خـود را
بکاهـد و جلسـه شـورای امنیـت سـازمان ملل نیـز از همیـن مقوله اسـت.وی در
تشـریح برگزاری جلسـات شـورای امنیت تصریح کرد :هر یک از کشـورهای عضو
شـورای امنیت به صورت دورهای ریاسـت شـورای امنیت را برعهـده میگیرند .در
مـاه جـاری ایاات متحده ریاسـت شـورای امنیت را برعهده میگیـرد و از این نظر
ترامـپ گفته اسـت که در یک جلسـه خودم ریاسـت جلسـه را برعهـده میگیرم.
منعی در این باره وجود ندارد ولی حضور رئیسجمهور درخصوص مسـائل بسـیار
مهـم و کان جهانـی اسـت و بـه طـور مثـال ،اوباما در دو جلسـه شـورای امنیت
شـرکت کرد.سـفیر اسـبق ایران در چین و لیبی با یادآوری اینکه برگزاری جلسـه
شـورای امنیت با موضوع به پیشـنهاد نیکی هیلی بود ،خاطرنشـان کرد :آنها فکر
میکردنـد کـه با طرح موضوع ایران در جلسـه شـورای امنیت ،ایـران پس میزند
و تنها به شـعار دادن و محکوم کردن اکتفا میکند و در جلسـه شـرکت نمیکند
و علیرغـم آنکـه عـدهای هم در داخل به فکر سـنگاندازی بـوده و میگفتند ایران
نباید شـرکت کند ،ایران آماده شـرکت در جلسـه شـورای امنیت و دفاع از خویش
و محکـوم کـردن دولـت امریکا اسـت.خرم با بیـان اینکه پس از آنکـه امریکاییها
متوجـه شـدند کـه ایران قصـد دارد به صـورت تمام قـد در مقابل ایـاات متحده
بایسـتاد ،تصمیم گرفتند تا مانع شـرکت ایران در جلسـه شـورای امنیت شـوند،
ابراز داشـت :از طرفی ،در صورتی که نتانیاهو برای حضور در جلسـه اعام آمادگی
کرده بود ولی از آنجایی که جلسـه ارتباطی با اسـرائیل نداشت ،او هم نمیتوانست
در جلسـه باشـد و بـه همیـن خاطر برای آنکـه نبـودن وی را جبران کـرده و مانع
حضـور ایـران شـوند ،اعـام شـد موضوع جلسـه را به موضـوع خلع سـاح و عدم
اشـاعه تغییر دادهاند.
وی در پاسـخ بـه انتقاداتـی که میگویند ایران نباید در جلسـه شـورای امنیت
حاضـر شـود؟ بیان کرد :اگر کسـی از شـما به دادگاه شـکایت بکنـد و ادعاهایی را
علیـه شـما مطرح کنـد ،شـما بـه دادگاه میروید یا خیـر؟ از نظر حقوقـی ،وقتی
جلسـه دادگاه تشـکیل شـود و شـما بـه دادگاه نرویـد ،دادگاه براسـاس ادلهای که
طـرف مقابل شـما داده ،شـما را محکوم میکند .پس عقل سـلیم میگوید شـما
بـه دادگاه برویـد تا براسـاس ادعاهای ترامپ شـما محکوم نشـوید.

مصطفی داننده
روزنامه نگار
جنـاب آقـای نوبخـت فرمودهانـد کـه حقـوق کارمندان امسـال
افزایـش پیـدا نمیکنـد .اگـر هـم قـرار باشـد کـه افزایـش حقوقی
بـرای کارکنـان اتفاق بیفتد برای سـال آینده خواهـد بود.بله ،حقوق
کارمنـدان افزایـش پیـدا نمیکنـد امـا قیمـت تقریبـا همـه کااها
هـر روز در حـال افزایش اسـت .گوشـت سـی هـزار تومانی ،شـصت
هـزار تومـان شـده اسـت و حقـوق کارمنـد همانـی بود که هسـت.
تـورم سـر بـه آسـمان میسـاید اما حقـوق کارمنـد همانی بـود که
هسـت .بااخـره کسـی کـه شـغل آزاد دارد مثـا مغـازه دار اسـت
وقتـی کاایـی بـاا مـیرود ،او هـم خدماتـی که بـه مـردم میدهد
را گـران میکنـد .کارمنـد امـا ...بایـد بـه شـدت فکـری بـه حـال
کارمنـدان کـرد .واقعـا نمیشـود بـا حقـوق کارمنـدی کـه معلـوم
نیسـت سـروقت هـم پرداخـت میشـود یـا نـه در روزگار فعلی یک
زندگـی سـاده را اداره کرد.سـی روز زندگـی بـا حقـوق کارمندی در
جامعهای که هر روز شـیر ،گوشـت و برنج یک قیمت اسـت بسـیار
سـخت اسـت .در جامعـهای کـه در عرض یک شـب اجـاره خانه دو
برابـر میشـود زندگی با حقوق کارمندی سـخت اسـت.قطعا جامعه
کارمنـدی ایـران ،روزهـای سـختی را سـپری میکنـد و قطعـا جـر

اولیـن دسـتههای اسـت کـه زیـر ایـن فشـار اسـتخوانهایش خرد
خواهـد شـد.خوب و یـا بـد آنهـا ایـن سـبک زندگـی را بـرای خود
اتخـاب کردهانـد و وارد بـازار آزاد نشـدهاند امـا نبایـد اجـازه داد کـه
تـورم دسـتان خـود را آنقـدر به گلوی قشـر کارمندان فشـار دهد تا
آنهـا به مرحله خفگی برسـند.کاش حضرات مسـؤول بـرای یک ماه
هـم شـده خـود را جـای کارمنـدان میگذاشـتند تا طعم نداشـتن
را میچشـیدند .کارمنـدان شـبها بـا فکـر بدهـی ،خـرج زندگـی
بچههـا ،احتمـاا جهیزیـه ،خـرج عـروس پسـر و هـزار فکـر دیگـر
میخوابنـد و صبحهـا بـا دغدغـه جمع کـردن پول بیشـتر روز خود
را آغـاز میکنند.آنهـا برای پول بیشـتر کار میکننـد و همین باعث
میشـود هـر روز از خانواده خود فاصله بگیرند .بدهـی بانک ،خانواده
نمیفهمـد .نمیفهمد پدری بعـد از پایـان کار اداری ،دل به دل کف
خیابان میدهد و با ماشـین برای کسـب چند هزارتومان بیشـتر کار
میکند .این روزها ماشـینهای شـخصی بیشـتر از تاکسیها مسافر
جابهجا میکنند.رانندگان تپسـی و اسـنپ کسـانی هستند که یک
شـغل دارنـد و برای کسـب درآمد بیشـتر برای سـختن یک زندگی
سـاده تـاش میکنند.ایـن روزهـا بخشـی از پـدران ایـن سـرزمین
شـرمگین فرزنـدان خـود هسـتند .فرزندانـی کـه نمیداننـد گرانی
چیسـت و قیمت دار باز زندگی پدرشـان چه کرده اسـت.واقعا کمر
بخشـی از جامعـه به ویژه در شـهرهای بزرگ زیر بـار گرانی در حال
خم شـدن اسـت .اگر شـرایط همینگونه ادامه پیدا کند آنها زیر آوار
گرانـی زنـده به گـور خواهند شـد.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران :

مسئوان منافع شخصی خود را در مورد پیوستن به FATFکنار بگذارند
اسـتاد حقوق بین الملل دانشـگاه تهران در خصوص حواشـی تصویب لوایح
مربـوط بـه انطباق بـا اسـتانداردهای  FATFدر ایران با بیان اینکه مسـئوان باید
با مسـئولیتپذیری و دلسـوزی بیشـتر موضوع را مورد بررسـی قرار دهند ،گفت:
امیدوار مسـائل و منافع شـخصی و مالی خـود را در این رابطـه کنار بگذارند.
یوسـف موایـی اسـتاد حقـوق بینالملـل و رییـس گـروه روابـط بینالملل
دانشـکده حقـوق و علوم سیاسـی دانشـگاه تهـران در خصوص ضرورت شـرکت
نماینـده ایـران در نشسـت شـورای امنیـت که قرار اسـت به ریاسـت ترامـپ و با
محوریـت ایـران برگـزار شـود ،گفـت :ارزیابی اینکـه حضور مـا چه فوایـدی دارد
و چـه تبعاتـی میتواند داشـته باشـد با دسـتگاه دیپلماسـی اسـت کـه دادهها را
در اختیـار دارد؛ بـه طـور کلـی زمانـی کـه در شـورای امنیـت موضوعـی مطرح
میشـود و کشـوری در دسـتور جلسـه اسـت ،معموا به دلیل موضوعات مرتبط
بـا مسـائل صلـح و امنیـت بینالمللی این جلسـات شـکل میگیـرد و بـه ادعای
تشـکلدهندگان آن نشسـت ،آن کشـور در موقعیتی اسـت که میتواند صلح را
به خطر بیانـدازد.
وی افزود :وقتی ریاسـت شـورا با آمریکاییهاسـت پوئنی محسـوب میشـود
کـه میتواننـد اهـداف و مقاصـد خـود را از این طریـق تبلیغ کنند و کشـورهای
دیگـر را بـه دنبالـهروی از سیاستهایشـان ترغیب کنند؛ متقابا پاسـخی باید به
اینهـا داده شـود و حضـور نماینده ایـران ازم و ضروری اسـت.
وایـی دربـاره سـطح حضـور نماینده ایران در نشسـتی با ایـن کیفیت گفت:

الزامـا ریاسـت جمهوری نباید در این نشسـت شـرکت کنـد و ما نباید بـرای این
جلسـه که علیه ما اسـت آنقدر شـان قائل باشـیم؛ آمریکا امتیاز ریاسـت را دارد و
میتوانـد شـان ریاسـتجمهور مـا را رعایت نکنـد یـا در فضایی قرار دهـد که ما
مـورد انتقـاد قرار بگیریـم و نتوانیم از اقدامـات و مواضع خود محکـم دفاع کنیم.
ایـن اسـتاد حقـوق بینالملل تاکیـد کرد :ایـران بهتر اسـت حداکثـر در حد
وزیـر یـا نماینـده دائمش در سـازمان ملـل در این نشسـت حاضر شـود و جواب
انتقـادات را بدهد.
وی دربـاره اظهـارات رییـس سـازمان انـرژی اتمـی ایـران دربـاره احتمـال از
سـرگیری برنامه هسـتهای ایـران در صورت شکسـت اقدامات جبرانـی اروپاییها
گفـت :در بحـث هسـتهای ایران ،بعد سیاسـی بر دیگـر ابعاد میچربد؛ بعـد از آن
ابعـاد فنی و اقتصادی و نهایتا حقوقی اسـت .بنابراین کمیتهای بـرای این موضوع
در شـورای عالـی امنیت ملی وجـود دارد .این گونه موضوعـات باید در این کمیته
نهایی شـود و سیاسـتی تعریف شود.
این اسـتاد دانشـگاه تهران از بعد حقوقی طرح مسـاله از سرگیری غنیسازی
اورانیـوم را تحلیـل کـرد و گفـت :اگر این کار را بکنیم و به شـرایط قبـل از برجام
برگردیـم ،فشـار بینالمللـی روی دوش مـا سـنگینتر خواهـد شـد .امـا اینکـه
دسـتاورد آن چـه خواهـد بـود برای من قابل ارزیابی نیسـت؛ میتوانـم بگویم این
کار بـه آمریـکا کمـک میکند اجمـاع جهانی مد نظرش را تشـکیل داده و فشـار
بینالمللـی را علیه ما بیشـتر کند.

برخورد با کسانی که از تردد
کامیونهاجلوگیریکنند

دادسـتان عمومی و انقاب شیراز با تاکید براینکه
امنیـت تـردد در تمام جادههـای فارس برقرار اسـت،
گفـت :بـا کسـانیکه بـه هـر شـکل مانـع خدمـات
رسـانی و جابه جایی بار و کاا شـوند ،بر اساس قانون
برخـوردی جـدی انجام می شـود.
علـی صالحـی در ایـن بـاره افـزود :افـرادی کـه
بـا تحریـک دشـمنان و بـه قصد ایجـاد نارضایتـی از
خدمـت رسـانی کامیونهـا و تـردد آنـان در جادهها
جلوگیـری نمایند در چارچوب قانـون برخورد خواهد
شد .
صالحـی بـا بیـان اینکـه حسـاب افـراد تحریـک
کننـده بـا راننـدگان خـدوم جداسـت ،گفـت :برخی
افـراد معلـوم الحال قصد سـوء اسـتفاده از مشـکات
اقتصـادی و ایجـاد اخـال در نظـم و امنیت عمومی
و ایجـاد ناامنـی در جادههـای اسـتان دارنـد کـه این
افـراد با نظارت نهادهای امنیتی و انتظامی شناسـایی
و مطابـق بـا قانـون بـا آنان برخـورد خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد :برخی افراد بـه صورت هدفمند
و برنامه ریزی شـده قصد به حاشـیه بـردن مطالبات
صنفـی راننـدگان را دارنـد که ازم اسـت مسـئوان
اصنـاف مرتبط و سـندیکاهای حمـل و نقل آگاهی
و هوشـیاری ازم را بـه قشـر زحمت کـش رانندگان
بدهنـد تـا مطالبـات صنفـی راننـدگان مـورد سـوء
اسـتفاده عوامـل اخـال گـر و معانـدان نظـام قـرار
نگیرد.
دادسـتان عمومی و انقاب شـیراز از تعیین شعب
ویژهای برای رسـیدگی به تخلفات این دسـته از افراد
در دادسـراها و محاکـم خبـر داد و افـزود :ایـن افراد با
اتهاماتی همچون اخال در نظم و امنیت عمومی ،راه
بنـدان ،تخریب عمدی اموال مـردم و ایجاد ناامنی در
جـاده هـا و راه هـای مواصاتی رو برو می باشـند که
حتی ممکن اسـت عنوان محـارب پیدا کند.
صالحـی بـا بیان اینکه بـه این اتهامـات به صورت
فوقالعاده و خارج از نوبت در دسـتگاه قضایی اسـتان
رسـیدگی خواهـد شـد ،از مجـازات حبس ،شـاق و
جریمـه و محرومیـت هـای اجتماعی برای دسـتگیر
شـدگان و فراخوانـان اعتصـاب مشـابه در خـرداد ماه
گذشـته خبـر داد و افـزود :در بیـن این افراد کسـانی
کـه اقدام به تخریب اموال برخی کامیـون داران کرده
بودنـد ضمن محکومیـت در جهت جبران خسـارات
بـه مجازات متناسـب محکوم شـدهاند.
دادسـتان عمومـی و انقـاب شـیراز همچنیـن
از مـردم خواسـت کـه “بـا اعمـال نظـارت عمومـی،
افـرادی کـه بـا اخـال در نظـم ،امنیت و تهدیـد و یا
تخریب اموال شـخصی راننـدگان و کامیون آنان مانع
خدمت رسـانی و عبور مرور میشـوند را شناسـایی و
بـه مراجع امنیتـی ،انتظامی و قضایی اسـتان معرفی
کنند”.
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کشورهایمنطقهدرصددمهارتروریسمبرآیند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با
تاکید بر این که سرنوشت امنیتی کشورهای منطقه با یکدیگر
مشترکاست،گفت:کشورهایمنطقهنهتنهاازتروریسمنباید
حمایت کنند بلکه باید درصدد مهار این حرکتها هم برآیند.
نوذر شفیعی با اشاره به حادثه تروریستی اهواز اظهار کرد :این
حادثه با هدف ایجاد رعب و وحشت علیه مردم بی گناه اتفاق افتاد و
هدف آنها نمادین بوده و خواستهاند به این طریق به نوعی جامعه ایران را
ناامن کرده و نشان دهند حادثه تروریستی در هر جایی ممکن است اتفاق افتد.وی افزود:
صرف نظر از کم و کیف حادثه یک نکته ،واضح و روشن است و اینکه ایران و کشورهای
منطقهباهمیکمجموعهامنیتیراتشکیلمیدهند،بهعبارتدیگرسرنوشتامنیتی
کشورهای منطقه مشترک است و اگر یکی از آنها گروههای تروریستی را تشویق به
اقدامات تخریبی علیه دیگری کند ،دیگر کشورها نیز این کار را انجام میدهد.

مصباحیمقدم :رئیسجمهورپیشنهادکندیکتعریفواحدوشفافازتروریسمارائهشود

رییس مجلس:

لوایحمبارزهباپولشوییوپالرموبهمجمعفرستادهمیشود

محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه
شنبه ۳١ -شهریورماه -شـهر اهواز روزی خونین را تجربه کرد؛
بیش از  ٢٠شـهید و  ۶٠مجروح در حمله تروریسـتی گروهی که
ادعاهای جدایی طلبانه و قومی دارد و برای به اصاح گرفتن حقوق
مـردم اهـواز ،بخشـی از زنـان و فرزنـدان آنان را به رگبار بسـت .هر
چند این حادثه تلخ تروریستی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است،
اما نوع برخورد جامعه جهانی و رسـانه های بین المللی با آن یکی
از مسـائل تأمـل برانگیز اسـت که مـی توانـد پـرده از ادامه حیات
پدیده شـوم تروریسـم در عرصه بین المللی و به ویژه منطقه غرب
آسیا بردارد.بعد از وقوع حادثه تروریستی تلخ اهواز مقامات تعدادی
از کشـورها از جمله پاکسـتان ،قطـر ،کویت ،عمان ،مصـر ،آمریکا،
انگلیس ،فرانسه ،ترکیه ،سوریه ،روسیه ،ارمنستان ،بولیوی ،ونزوئا،
مکزیـک ،جمهـوری آذربایجان ،افغانسـتان ،نیکاراگوئـه ،اندونزی،
فیلیپین و همچنین دبیرکل سازمان ملل و سفیر آلمان در تهران
به این حادثه تروریسـتی واکنش نشـان داده و آن را محکوم کردند.
پیامهایی که البته همگی هم دوستانه نبود و بعضی همچون پیام
مقامات آمریکایی به نوعی تعقیب سیاستهای خصمانه این کشور
علیه ایران و عاقه آنها به ترویج اسـام هراسـی محسوب می شد.
بـه عنوان نمونـه «گرت مارکوئز» ،سـخنگوی کمیته امنیت ملی
کاخسـفید در واکنـش به این حمـات گفت « :ایاات متحـده در
کنار مردم ایران میایسـتد و رژیم تهران را تشـویق میکند که بر
حفظ امنیت مردمش در داخل کشور تمرکز کند«».هیتر نوآرت»،
سـخنگوی وزارت خارجـه آمریکا نیـز از حمات تروریسـتی اهواز
برای القای مجدد خطر اسـام هراسـی بهره برد و با نادیده گرفتن
ماهیـت و ادعاهای گروه ااحوازیه که یک گروه جدایی طلب و قوم
محـور اسـت ،گفت« :ما از حمـات در اهـواز و در جریـان یک رژه
نظامی مطلعیم .مـا از مردم ایـران در برابر هرگونه حمله گروههای
اسـامگرای افراطـی حمایت میکنیـم و در این زمان اسـفناک با
آنهـا ابـراز هـم دردی می کنیم .آمریکا هرگونه عمل تروریسـتی و
قربانی شدن غیرنظامیان را محکوم میکند».کشورهای اروپایی نیز
که بخشی از آنها(هلند ،دانمارک و انگلیس) میزبان عامان حمله
تروریسـتی به اهواز هستند نیز واکنش مناسـب و درخوری از خود
نشـان ندادند و تنها برخی از آنها در سـطوح پایین سیاسـی حادثه
تروریسـتی اهواز را محکوم کردند.وضعیت کشـورهای همسـایه و
عـرب منطقـه از ایـن هـم بدتر بـود ،از بین ١۵همسـایه ایـران تا
کنون تنها پاکستان ،قطر ،عمان ،کویت ،ترکیه ،روسیه ،ارمنستان،
جمهـوری آذربایجان و افغانسـتان ،این حادثه را محکـوم و با دولت
و ملـت ایـران اعـام همدردی کردنـد .این در حالـی بود که برخی
کشـورهای عـرب دیگـر از اعام تروریسـتی بودن ایـن حادثه نیز
سـرباز زدند و کوشـیدند با به حق جلوه دادن خواسـته های گروه
تروریستی ااحوازیه ،به عملکرد آن در کشتار مردم اهواز مشروعیت
ببخشند.تا پیش از حادثه تروریستی اهواز ،این سؤال بزرگ همواره
در ذهـن افـکار عمومـی و حتی برخی تحلیلگران سیاسـی وجود
داشـت که چرا با وجود تشکیل ائتافهای مختلف ضد تروریستی
و صرف هزینه های مالی و نظامی بسـیار در این راه ،اژدهای هفت
سـر تروریسـم نابود نمی شـود و هر روز به شکل و قبایی جدید در
منطقه ای تازه رخ می نماید؟ اما حال از همین واکنش کشورهای
مختلـف جهـان به حادثه تروریسـتی اهـواز می توان بـه خوبی به
پاسـخ این سـؤال پی برد.واکنش مقامات آمریکایی به حادثه اهواز
نشـان داد که مقامات این کشـور تروریسم را خطری نمی دانند که
در هر جا و به هر شکل که باشد باید با آن مقابله کرد؛ بلکه مایلند
تنها گروههای اسـام گرا و مسلمانان را به عنوان تروریست مطرح
کنند و اگر کشوری مخالف آنها قربانی تروریسم باشد ،مقصر را نه
گروههای تروریسـتی ،بلکه کشـور قربانی می دانند که به توصیه
های آمریکا عمل نکرده اسـت .واکنش کشـورهای اروپایی نشـان
از آن دارد کـه این کشـورها تنها گروههایی را تروریسـت می دانند
کـه به اهداف و منافع کشـورهای اروپایـی و غربی لطمه می زنند،
بنابراین حاضرند به گروههایی که ایران بارها اعام کرده دستشـان
به خون مردم کشـور آغشـته اسـت ،پنـاه بدهند و البتـه به دلیل
مسـائل سیاسـی نام آنها را در فهرسـت تروریسـتی خود قرار نمی
دهند.واکنش و در واقع سکوت معنادار بسیاری از کشورهای عربی
نشـان از آن دارد کـه نـه تنهـا حمایت مالی ،لجسـتیکی و نظامی
این کشـورها از گروههای تروریسـتی منطقه همچنان ادامـه دارد
و ژسـتهای حقـوق بشـری و ضد تروریسـتی جدید برخـی از آنها
نمایشـی بیش نیسـت ،بلکه خطر «جابجایی در تعریف دشمن»
نیـز در بیـن ایـن کشـورها جدی اسـت؛ خطـری که در سـالهای
اخیر بارها نسـبت به آن هشـدار داده شـد که کشـورهای عربی در
حـال جایگزینـی ایران به عنـوان «دشـمن اصلی» به جـای رژیم
صهیونیسـتی هسـتند ،اکنون ظاهرا به وقوع پیوسـته و در نتیجه
هر آسـیبی به ایران مایه شـادمانی و البته سـکوت مصلحتی آنها
را فراهـم مـی کنـد.در چنیـن شـرایطی بـه نظر می رسـد حمله
تروریسـتی اهـواز در کنار حواشـی تلـخ آن ،زنگ خطر جـدی در
برخـی حوزه های دیگـر را نیز به صدا درآورده اسـت ،خطر در روند
مبارزه با تروریسم و خطر در مناسبات منطقه ای ایران ،دو موضوع
مهمی که اگر با دیپلماسی و راهکارهای سیاسی تدابیری برای آنها
اندیشیده نشود ،همچنان هزینه های سنگینی را به ایران و جهان
تحمیل خواهند کرد.

کمک مزدوران داخلی در اقدام تروریستی اهواز

یـک عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام گفـت :رئیسجمهـور در سـخنرانی خود در سـازمان ملل پیشـنهاد کند تا یک تعریف شـفاف از تروریسـت توسـط
سـازمانهای بینالمللی ارائه شـود تا از این به بعد بر اسـاس اراده قدرتها و دولتها تروریسـت گسـترش پیدا نکند .غامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با ایسـنا با
اشـاره به سـخنرانی پیش روی حسـن روحانی در مجمع عمومی سـازمان ملل ،اظهار کرد :مهمترین مسـئلهای که آقای رئیس جمهور میتواند در سـخنرانی امسـال
خـود مطـرح کنـد ،نقـض پیمان اسـت .نقض پیمان در روابط بینالمللی یعنـی اینکه دیگر نمیتوان به پیمانها اعتمـاد کرد .روابط بینالملل بر اسـاس اعتماد متقابل
درسـت شـده اسـت .اگر قرار باشـد اعتماد متقابلی شـکل نگیرد ،هیـچ قرارداد و عهدنامـهای را نمیتوان مورد اعتمـاد قـرار داد.وی ادامـه داد :از آنجایی میگوییم نقص
پیمان در روابط بینالمللی مهم اسـت که باعث میشـود تا دیگر در عرصه سیاسـت به ویژه سیاسـت بینالمللی سـنگ روی سـنگ بند نشـود .بنابراین رئیس جمهور
بـر ایـن نکتـه تاکیـد کند که دولت آمریکا پیمانشـکن اسـت و نسـبت به ایران پیمانشـکنی کرده اسـت.این عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام سـپس گفت :نظام جمهوری اسـامی
ایـران یـک نظـام مسـتقل اسـت و با نظـارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعتمادی میان دنیا ایجاد شـده اسـت که ایران به دنبال دسـت یافتن به سـاح اتمی نیسـت .سـاح غیراتمی هم
یک سـاح متعارف اسـت که همه کشـورها میتوانند از آن برای دفاع کشـور خودشـان اسـتفاده کنند.مصباحیمقدم خاطرنشـان کرد :طی  ٢٠٠سـال گذشت کسی سـراغ ندارد که ایران به
کشـوری حمله کرده باشـد .ایران همیشـه در موضع دفاع قرار داشـته اسـت اان هم در همین موضع اسـت .موضع دفاع قدرت چانهزنی ما را باا برده اسـت .اینها تمام موضوعاتی اسـت که
رئیس جمهور باید آنها را مطرح کند.وی سـپس گفت :بحث بعدی که ایشـان باید به آن اشـاره کنند ،بحث تروریسـت اسـت .تروریسـت طی دهههای اخیر سـاخته و پرداخته قدرتهای
اسـکتباری بوده اسـت .آنها تروریسـم را ایجاد میکنند و این موضوع در اعتراف رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه اسـبق این کشـور خانم کلینتون اسـت.

یـادداشت

حادثهتروریستیاهواز؛ازحاشیهتامتن

سال دوم

رییس مجلس شـورای اسـامی گفـت :لوایح الحاق
دولت جمهوری اسـامی ایران به کنوانسـیون سـازمان
ملـل متحد بـرای مبارزه با جرائم سـازمان یافته فراملی
(پالرمـو) و ایحـه اصاح قانـون مبارزه پولشـویی برای
بررسـی بـه مجمع تشـخیص مصلحت نظام فرسـتاده
میشـود.
علـی اریجانـی در ادامه جلسـه علنی دیروز  -سـه
شنبه  -مجلس افزود :در مورد این دو ایحه ماحظاتی
از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
وجـود داشـت که آن را به صحن مجمـع ارائه داد.
وی افزود :شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظـام معمـوا به طور معمـول باید ایحه الحـاق دولت
جمهـوری اسـامی ایران به کنوانسـیون سـازمان ملل
متحـد برای مبـارزه بـا جرائم سـازمان یافتـه فراملی و
ایحـه اصاح قانون مبارزه با پولشـویی را برای بررسـی
بـه کمیسـیون مربوطه می فرسـتد امـا این بـار ایحه
را به شـورای نگهبان فرسـتاد داد از این رو کمیسـیون
قضایـی و حقوقـی مجلـس در موارد تصویب خـود این

نظـرات را مـد نظر قـرار نداد.
رییـس مجلـس تصریح کـرد :ایـن دو ایحـه برای
بررسـی بیشـتر از سـوی شـورای نگهبـان بـه مجمـع
تشـخیص مصلحـت ارسـال مـی شـود تـا در صحـن
مجمع رسـیدگی شـود زیرا ماحظات شـورای نظارت
ایـن مجمـع در کمیسـیون قضایـی و حقوقی مجلس
مدنظر قـرار گرفته نشـده اسـت.
اریجانـی در عیـن حـال یـادآور شـد :البتـه ایـن
کمیسیون نیز می توانست این نظرات را در نظر نگیرد.
وی خاطرنشـان کرد :شـورای نگهبان میتواند پس
از تصویـب این ایحـه درمورد آن به مجمع تشـخیص
اعـام نظر کند.
رییـس مجلس یـادآور شـد :این موضوع در جلسـه
مجمع تشـخیص مصلحت نظام بحث شـد اما اعضای
مجمـع درمـورد ایـن اظهارنظر ایراد داشـتند ،محسـن
رضایـی دبیـر مجمع نیـز در آن جلسـه اعـام کرد که
اگـر ایـن نظرات را قبـول ندارید ایحه به صحن مجمع
بیایـد و در آن جـا مورد بررسـی قـرار گیرد.

اریجانـی تصریح کرد :بعـد از این که ایـن لوایح در
مجمع تشـخحیص مصلحت نظام مـورد بررسـی قرار
گرفـت ،اگـر نظر شـورای نظـارت درسـت بـود ،اعمال
میشـود در غیر ایـن صورت همان قانـون مجلس اجرا
خواهد شـد .چهار ایحه مربوط به  FATFشـامل لوایح
«اصـاح قانـون مبـارزه بـا پولشـویی»« ،اصـاح قانون
مبـارزه بـا تامیـن مالـی تروریسـم»« ،الحـاق ایـران به
کنوانسـیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم»
و «الحاق ایران به کنوانسـیون سـازمان ملل برای مقابله
بـا جرایـم سـازمانیافته فراملـی  -پالرمو» در مـاه های
اخیـر بحـث هایی را به همراه داشـته اسـت.
از ایـن چهـار مورد ،دو ایحه نخسـت کـه به دنبال
اصـاح قوانین داخلی اسـت به تصویب مجلس رسـید
و راهـی شـورای نگهبـان شـد ،ایحـه الحـاق ایـران به
کنوانسـیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسـم
نیـز با توجه به اعتراض هـا و انتقادات برخی نمایندگان
اصولگـرا از تاریـخ  ٢٠خردادمـاه بـه مـدت دو مـاه در
مجلس مسـکوت ماند .ایحه الحاق ایـران به پالرمو نیز
پس از تصویب مجلس در شـورای نگهبان بررسـی شد.
سـخنگوی شـورای نگهبـان اخیـرا اعـام کـرد که
ایحـه «اصاح قانون مبـارزه با پولشـویی» صرفنظر از
ایـرادات ماهیتـی آن ،بـا یک ایراد شـکلی مواجه اسـت
کـه بـا توجه بـه قضایی بـودن ایحه و ضـرورت تقدیم
آن توسـط رییس قـوه قضاییه ،مغایر بنـد  ٢اصل ١۵۸
قانون اساسـی است.
وی افـزود :در خصـوص ایحـه الحـاق ایـران بـه
کنوانسـیون پالرمو نیز عاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی،
دو ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت
وجود دارد که شـامل ‘مغایرت با سیاسـت های اقتصاد
مقاومتی و سیاسـت های امنیتی’ اسـت که این دو ایراد
نیـز مطابـق اصل  ١١٠قانون اساسـی از سـوی شـورای
نگهبـان به مجلس اعام شـد.

در بیانیه مشترک نشست وزیران خارجه ایران و  ۴+۱در نیویورک تأکید شد:

ايجاد «سازوکار ويژه» برای تسهیل پرداختهای نفتی و واردات ايران

وزیـران خارجه ایران و  4+١دوشنبهشـب در نیویورک
بـار دیگـر دور یـک میـز جمع شـدند و تاکیـد کردند که
«برجام یک عنصر کلیدی در سـاختار جهانی عدم اشـاعه
اسـت و یـک دسـتاورد بسـیار مهـم در حوزه دیپلماسـی
چندجانبـه محسـوب میشـود کـه بـر اسـاس قطعنامه
 ٢٢۳١بـا اتفـاق آرا مـورد تأییـد شـورای امنیت سـازمان
ملـل متحد قـرار گرفته اسـت».
این نشسـت پیش از تاش آمریکا برای اسـتفاده ابزاری
از شـورای امنیت و اجرای نمایش علیه ایران از اهمیت ویژه
ای برخـوردار بـود؛ حمایـت اروپا ،چیـن و روسـیه از ایران و
برجـام ،و انـزوای آمریـکا را به روشـنی به تصویر کشـید.در
پایـان ایـن نشسـت وزرای خارجه ایـران و کشـورهای ١+4
اقـدام بـه صـدور بیانیه مشـترکی نمودنـد که واجـد نکات
مهـم و قابـل توجهی می باشـد .وزرای خارجه در این بیانیه
بـر اعـام تعهد مجـدد کشـورهای عضـو برجام بـر اجرای
کامـل و موثـر ایـن توافـق ،از جملـه در حوزه رفـع تحریم
هـا تاکیـد کـرده و اذعـان نمودنـد کـه رفـع تحریـم هـا و
برخـورداری ایـران از منافع اقتصادی حاصله ،بخش کلیدی
و حیاتـی برجـام اسـت .وزرای خارجـه در ایـن بیانیه اظهار
تاسـف عمیـق خود را نسـبت بـه خـروج آمریـکا از برجام
اعام داشـته و در یک مقابله آشکار با تحریم های یکجانبه
آمریـکا ،بر تعهـدات خود منـدرج در بیانیه قبلـی در تاریخ
 ١۵تیـر  ۹۷در موضوعاتـی همچـون حفظ و ارتقـاء روابط
گسـترده تر اقتصادی با ایـران؛ حفظ و اسـتمرار کانالهای
مؤثـر مالـی بـرای تعامل بـا ایـران؛ تـداوم صـادرات نفت و
میعانـات گازی ،محصـوات نفتی و پتروشـیمی؛ و  ...تاکید
کردنـد .آنهـا همچنیـن تعهد خـود را به پیگیـری اقدامات
مشـخص و موثر بـرای تضمین کانالهای پرداخـت با ایران
تکـرار کردند.نظـر بـه فوریـت و ضـرورت حصول بـه نتایج
ملمـوس ،وزرای خارجـه از پیشـنهادات عملـی برای حفظ
و توسـعه کانـال هـای پرداخـت و به طور مشـخص ابتکار
تاسـیس یک «سـازوکار ویژه» برای تسـهیل پرداخت های
مربوط به صادرات (شـامل نفـت) و واردات ایران ،که فعاان
اقتصـادی را در تعقیـب تجارت مشـروع با ایران مسـاعدت
نمـوده و بـه آنها اطمینان مجدد میدهد ،اسـتقبال کردند.
آنهـا همچنین بـر اراده قـوی خود برای حمایـت از فعالیت
بیشـتر بـرای عملیاتی کردن فـوری ایـن «سـازوکار ویژه»
در کنـار تـداوم تعامل با شـرکای منطقـه ای و بین المللی
تصریـح نمودنـد .بیانیـه وزرای خارجـه ایران و کشـورهای
 4+١دیگـر کشـورها را نیـز بـه اتخاد سیاسـت هـا و ایجاد
سـازوکارهای مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران تشویق
نمـوده و خواهان حفـظ و تقویت روابـط دوجانبه اقتصادی
بـا ایران و بسـیج همـه امکانات از جملـه از طریق همکاری

باکشـورهای ثالث برای عادی سـازی موثر روابـط تجاری و
بازرگانـی بـا ایران شـده اسـت ،که بیـان آشـکار اراده اعضا
برای حفظ برجام اسـت و آشکارا در مقابل اراده آمریکا برای
نابـودی برجام و اعمال مجـدد تحریم ها بر ایران قـرار دارد.
اعضـا در این بیانیه مشـترک بر فوریت و ضرورت تأسـیس
یـک «سـاز و کار ویـژه» بـرای تسـهیل پرداختهای نفتی
و واردات ایـران تأکیـد کردند.متـن بیانیـه مشـترک پایانی
دومیـن نشسـت وزیـران خارجه کشـورهای باقیمانـده در
برجام به شـرح زیر اسـت .١« :نشسـت وزیران ( 4+١چین،
فرانسه ،آلمان ،فدراسیون روسیه ،انگلیس به اضافه نماینده
عالـی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و امنیتی) و جمهوری
اسـامی ایـران ،اعضـای برنامه جامـع اقدام مشـترک ،در ٢
مهرمـاه  ١۳۹۷در نیویـورک برگـزار شـد .اعضا مسـیرهای
پیش رو برای تضمین اجرای کامل و موثر توافق هسـتهای
در تمامـی ابعـاد را بررسـی کردنـد .آنهـا همچنیـن فرایند
یافتـن و عملیاتـی کـردن راهکارهای عملی برای مسـایل
ناشـی از خروج یکجانبه ایاات متحـده از این توافق و وضع
مجـدد تحریمهایـی که وفـق برجام و پیوسـت شـماره دو
آن رفـع شـده بـود  -موضوعـی کـه عمیقاً موجب تاسـف
اسـت  -را مـورد مداقـه قـرار دادنـد .٢.نشسـت به ریاسـت
خانـم فدریکا موگرینـی ،نماینده عالی اتحادیـه اروپایی و با
حضور اعضای برجام در سـطح وزرای خارجه برگزار شـد.۳.
اعضـای برجام مجددا ً بر تعهد خود نسـبت به اجرای کامل
و مؤثـر آن در کمـال حسـن نیـت و در یک فضای سـازنده
تاکیـد نمودنـد .آنها خاطرنشـان نمودند برجـام یک عنصر
کلیدی در سـاختار جهانی عدم اشـاعه بوده و یک دستاورد
بسـیار مهـم در حـوزه دیپلماسـی چندجانبـه میباشـد
کـه بـر اسـاس قطعنامـه  ٢٢۳١بـا اتفـاق آرا مـورد تأییـد
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد قـرار گرفته اسـت.4.
اعضـا تصدیـق کردنـد همانطور کـه  ١٢گزارش پـیدر پی
آژانـس بینالمللـی انرژی اتمی تاییـد کرده اسـت ،ایران به
اجـرای کامل و مؤثر تعهدات هسـتهای خـود ادامـه داده ،و
بـر ضـرورت تداوم این عملکرد تاکیـد کردند .اعضا کماکان
پروژه مدرنسـازی رآکتور تحقیقاتی اراک به عنوان بخشی
از برجـام و طـرح تبدیـل تأسیسـات فـردو بـه یـک مرکز
هسـتهای فیزیـک و فنـاوری را مورد حمایت قـرار خواهند
داد .اعضـا همچنیـن مجددا ً حمایـت خـود را از پروژههایی
کـه در حـوزه همـکاری هسـتهای صلحآمیـز در چارچوب
پیوسـت شـماره سـه برجـام قـرار دارنـد ،اعـام کردنـد.۵.
اعضـا اذعـان کردنـد که در کنـار اجرای تعهدات هسـتهای
از سـوی ایـران ،رفع تحریمهـا و از جمله برخـورداری ایران
از منافـع اقتصـادی حاصلـه از آن ،یـک بخـش حیاتـی از
برجـام اسـت .۶ .اعضا بـر اراده خـود برای حمایـت از آزادی

فعـاان اقتصادی در تعقیب کسـب و کار مشـروع بـا ایران،
در تطابق کامل با قطعنامه  ٢٢۳١شـورای امنیت سـازمان
ملل ،تاکیـد کردند .۷ .اعضا همچنین فعالیتهای فشـرده
و پیشـرفتهای ماهـوی که تاکنـون صورت گرفته اسـت،
تشـدید گفتوگوهـای فنـی ،تاشهایی که بـرای حفظ و
تقویت روابط دوجانبه اقتصادی انجام میشود ،بسیج منابع
قابل توجه توسـط همه اعضـا ،از جمله با کشـورهای ثالث
عاقهمنـد بـرای حمایـت از برجـام ،و پیگیری بـه موقع و
مؤثـر عادیسـازی روابـط تجـاری و بازرگانـی بـا ایـران را
مـورد توجـه و تاکیـد قـرار دادنـد .۸.در این زمینـه ،اعضا از
بهروزسـانی «قانـون انسـداد» اتحادیه اروپـا ،و اعطای مجوز
بـه بانـک سـرمایهگذاری اروپـا برای اینکـه ایران نیـز واجد
شـرایط بـرای دریافـت وامهای خارجی محسـوب شـود ،و
اینکـه ایـن بهروزسـانی در  ١۶مـرداد اجرایی شـده اسـت،
اسـتقبال کردند .۹.اعضا تداوم تعهد خود بـه اهداف مندرج
در بیانیه وزرای جلسـه کمیسـیون مشـترک در  ١۵تیرماه
 ،١۳۹۷بـه ویـژه پیگیـری اقدامات مشـخص و مؤثـر برای
تضمین کانالهـای پرداخت با ایران ،و تـداوم صادرات نفت
و میعانـات گازی ،محصوات نفتی و پتروشـیمی را مجددا ً
مـورد تأیید قرار دادنـد .١٠.نظر به فوریت و ضرورت حصول
بـه نتایـج ملموس ،اعضا از پیشـنهادات عملـی برای حفظ
و توسـعه کانالهـای پرداخـت و بـه طـور مشـخص ابتکار
تأسـیس یک «سـازوکار ویژه» برای تسـهیل پرداختهای
مربوط به صادرات (شـامل نفـت) و واردات ایران ،که فعاان
اقتصـادی را در تعقیـب تجارت مشـروع با ایران مسـاعدت
کـرده و بـه آنها اطمینـان مجدد میدهد ،اسـتقبال کردند.
اعضـا مجـددا ً بـر اراده قـوی خود بـرای حمایـت از فعالیت
بیشـتر بـرای عملیاتی کردن این «سـازوکار ویـژه» در کنار
تـداوم تعامـل با شـرکای منطقـهای و بینالمللـی تصریح
کردنـد .١١.اعضا بر تصمیم خود برای حمایت از راهکارهای
عملیاتـی درخصـوص مـوارد فـوق تاکیـد و توافـق کردند
پیشـرفتهای حاصلـه را به دقت زیر نظر داشـته باشـند و
جلسه کمیسیون مشـترک را ،از جمله در سطح وزیران ،به
نحو مقتضی برای پیشـبرد تاشهای مشـترک تشـکیل
دهند .١٢.اعضای برجام خاطرنشـان کردنـد این ابتکارها با
هـدف حفظ برجـام صورت میگیـرد کـه در جهت منافع
بینالمللی اسـت».
نشسـت وزیران خارجه ایران و اعضای  4+١در نیویورک
حـدود یک سـاعت به طول انجامیـد و در پایان ظریف وزیر
خارجـه ایـران و موگرینی رئیس سیاسـت خارجی اتحادیه
اروپـا در جمـع خبرنـگار ِان حاضر در محل نشسـت حضور
یافتند و بیانیه نشسـت را به زبانهای فارسـی و انگلیسـی
قرائت کردند.
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رییس کمیته امنیت داخلی کمیسـیون امنیت ملی و سیاست
خارجـی مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکید بـر لـزوم افزایش
دقـت اطاعاتی و هوشـیاری نسـبت بـه اقدامات تروریسـتی
گفت :تروریسـتها بـا کمک مزدوران داخلی دسـت بـه اقدام
تروریسـتی اهـواز زدنـد کـه بایـد همـه ابعـاد آن بـه خصوص
موضـوع چگونگی دسترسـی به سـاح مورد بررسـی قـرار گیرد.
ولـیاه نانواکناری در گفتوگو با ایسـنا ،با بیان اینکه «کمیته امنیت
داخلی کمیسـیون امنیت ملی با توجه به وظیفه محوله یعنی بررسـی وضعیت مرزها
حادثه تروریسـتی اهواز را بررسـی میکند» ،توضیح داد :کمیته امنیت داخلی بررسی
میکنـد کـه چـرا در حادثه تروریسـتی اهواز مباحـث امنیتی به خوبی لحاظ نشـده
اسـت .مسـئولیت رژه بـا نیروهـای امنیتـی و انتظامی اسـت که برقرار نبـودن امنیت
سـوالی اسـت که ما به دنبال پاسـخ آن هسـتیم.

روزنه

اخبــار

دشمندرمحاسبات
خود نسبت به مردم
ایرانهمچنان
دچارخطای
راهبردیاست

علیاکبروایتی:

سپاه پاسداران انقاب اسامی
در بیانیه ای با گرامیداشت سی و
هشتمینسالگرددفاعمقدس،جنگ
تحمیلی هشت ساله نظام سلطه و
استکبار را عامل اقتدار و درخشش
امروز انقاب اسامی و ملت ایران در
پهنه عالم دانست.در بخشی از این
بیانیه آمده است:با گذشت سه دهه از
جنگ تحمیلی و همه جانبه استکبار
جهانی علیه انقاب اسامی و ملت
ایرانکهباشکستتوطئهبزرگجبهه
متحددشمناناسامومیهناسامی
همراهبود،پرچممقاومتوایستادگی
این سرزمین همچنان برافراشته
و از یک سو معاندین و بدخواهان
جمهوریاسامیرامغموموعصبانی
و از سوی دیگر خرسندی عاقمندان
و ارادتمندان به ایران اسامی و انقابی
رابرانگیختهاست.اینبیانیهمیافزاید
:جنگی که برای خاموشی انقاب
اسامی و نابودی استقال وعزت
ملی و تجزیه و تضعیف کشور توسط
صدام و ارتش بعثی و اتحاد ابر قدرت
های شرق و غرب و اقمار وابسته به
آنان برنامه ریزی و عملیاتی شده
بود ،با الطاف الهی به سد پایداری و
ایستادگیمردمورزمندگانعاشورایی
این سرزمین برخورد کرد و نه تنها به
تجزیه و جدایی حتی یک وجب از
خاکمقدسایراننیانجامید،بلکهاین
تهدید بزرگ به فرصت تاریخی برای
تولید اقتدار و خودباوری ملی و فراهم
شدن بسترهای مطمئنن بالندگی
و پیشرفت و نیل به قله های ممتاز
جهانی تبدیل شد.این بیانیه هشت
سالدفاعمقدسومقاومتملتایران
را الگوی امروز جوامع و ملل حق طلب
و سلطه ستیز قلمداد و خاطرنشان
کرده است :الگوی هشت سال دفاع
مقدس که بر مبنای فرهنگ عاشورا
و اصول و ارزشهای اسام ناب
محمدی(ص) استوار و رزمندگانی
مومن  ،انقابی ،شجاع  ،شهادت
طلبومسلمانبرابردشمنرامعرفی
کرده است ،هم اینک در صحنه
مقابلهملتهایمسلمانمنطقهبرابر
تروریسمتکفیریوجنگهاینیابتی
قدرتهایاستکباریوارتجاعمنطقه
،جلوههای نوینی از قدرت و تاثیر خود
را آشکار و موجبات حیرت جهانیان را
برانگیخته است ؛ این همان الگویی
است که عاشورای حسینی را جاودانه
وگفتمانانقاباسامیراجهانگیر
ساخته است .این بیانیه جنایت اخیر
تروریستی اهواز که همزمان با سالروز
آغاز جنگ تحمیلی و گرامیداشت
هفته دفاع مقدس به وقوع پیوست
را از جمله اقدامات جبهه دشمن
برای انتقام از پایبندی ملت ایران به
آرمانهای شهدای گرانقدر و تداوم
انقاب و ایجاد تردید و تزلزل در آنان
قلمداد و خاطرنشان کرده است:آیین
تشییعشهدایحادثهتروریستیاخیر
در اهواز با حضور شکوهمند و معنادار
اقشار و آحاد مختلف مردم خوزستان
که پاسخ کوبنده ای به تروریستها و
حامیان آنان بود نشان داد که دشمن
در محاسبات خود نسبت به ملت
ایران همچنان دچار خطای راهبردی
است و با ارتکاب جنایت اخیر نه تنها
طرفی نبست بلکه فرصت و بستری
برای روایت رسوایی و حقارت خود و
تعمیق وحدت و یکپارچگی ایرانیان و
بالندگی و احیای روحیه استقامت و
ستیز با استکبار و تروریسم امریکایی
صهیونیستیووهابیفراهمآوردند.

خواب آشفته ترامپ و پمپئو برای دیدار
بامقاماتعالیایرانتعبیرنخواهدشد

مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل درباره درخواست ترامپ
و مایک پمپئو برای مذاکره با مقامات ارشد و عالی رتبه ایران اظهارکرد:
این خواب آشفته ترامپ و وزیر خارجهاش هرگز تعبیر نخواهد شد و این
قطعیاست.
علی اکبر وایتی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش هفته دفاع
مقدس در دانشگاه ازاد اسامی در رابطه با تحریمهای آمریکا که حوزه
نفت و بانکی را شامل میشود و از آبان ماه اتفاق میافتد ،گفت :امکان
ندارد که فروش نفت ایران با فشار آمریکا و متحدانشان به صفر برسد.
ایران تسلیم نمیشود شاید در اوایل مشکاتی داشته باشیم ،اما با وجود
کشورهایی مثل چین ،روسیه و یا ترکیه و یا کشورهای دوست دیگر
میتوانیم این مشکل را حل کنیم.وی گفت :در چارچوب دیپلماسی
نگاه به شرق ،میتوان از سد تحریمها گذشت و من آینده روشنی در
این باره میبینم.
وی در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه ارزیابیتان از مذاکرات ایران و
 4+١و بیانیه مشترک شب گذشته در نیویورک اظهارکرد :اروپاییها
تاکنون سخن منفی نگفتهاند و تا حدودی مثبت بودهاند ،اما آنچه ما
انتظار داریم این است که آنها به مرحله عمل برسند و درباره آمریکا
نگراننباشند.
وی اظهار داشت :وقتی ترامپ به اروپا رفت سعی کرد میان
اروپاییان اختاف ایجاد کند و گفت چرا از انگلیسیها یاد نمیگیرید
که از اتحادیه خارج شده است؛ او سعی دارد اتحادیه اروپا را به هم
بزند اما این حرفها دیگر گذشته است و دنیای آینده دنیای تک
قطبی نیست و در آن کشورهایی از جمله چین ،روسیه و قدرتهای
متوسط یا مجموعه کشورهای اسامی و اتحادیه اروپا حضور خواهند
داشت و یقین بدانید که جهان آینده جهان تک قطبی تحت سیطره
آمریکا نخواهد بود.
وایتی در رابطه با حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز اظهارکرد:
ضمن اعام همدردی خود با مردم کشورمان به ویژه مردم اهواز باید بگویم
که جمهوری اسامی ایران این قدرت را دارد که ریشه این گروهها و افراد
را بخشکاند .ما قبل از آنکه مسلمان باشیم انسان هستیم و کسانی که این
کار را کردند حتی از انسانیت بویی نبردهاند .امام حسین (ع) خطاب به
معارضینش در کربا گفت ،اگر دین ندارید ،آزاده باشید و شما حتی این
را هم ندارید چگونه میتوانید کودک چهار ساله و مردم بی گناه را به قتل
برسانید،شماانسانهمنیستید.
وی ادامه داد :ما ،این افراد ،گروهها و پشتیبانیهایشان را میشناسیم.
آنها هر وقت اقدامی هم میکنند نتیجهای عکس برایشان دارد .آنها از
کشوری که سه سال است یمن را بمباران میکند ،حمایت میگیرند و
بی تردید نتیجه کار آنها موثر نخواهد افتاد .عربستان با نوکری آمریکا و
شکستهایی که در عراق و سوریه متحمل شد سعی دارد منطقه را و ایران
را با این نوع حمایتها به هم بریزد .اما جمهوری اسامی مقتدرتر از آن
است که آنها میاندیشند.
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:

تورم همان چیزی است که مردم
احساسمیکنند،نهآماراعامی

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با بیان
اینکه توزیع بستههای پیشبینی شده از سوی دولت میتواند به کاهش بار
روانی ناشی از فشار اقتصادی بر مردم کمک کند ،تاکید کرد که رسیدن
به آرامش و ثبات در عرصه اقتصادی جز با همراهی و همدلی مردم میسر
نخواهدشد.
سیدمهدی فرشادان اظهار کرد :ما در شرایطی هستیم که مردم
از نظر معیشتی تحت فشار هستند و عدم ثبات در حوزه اقتصادی را
احساس میکنند در چنین شرایطی همه باید دست به دست هم دهند
تا فضا را مدیریت کنند البته تاشهای زیادی در همه سطوح در حال
انجام است جلسات سران سه قوه ،کمیسیون اقتصادی ،دولت و مجلس
در این رابطه تشکیل شده و همه درگیر موضوع هستند تا این فشار بر
مردم کاسته شود.
وی افزود :طبیعتا مردم باید آرامشی پیدا کنند و اطمینان خاطر
داشته باشند .در همین رابطه دولت تصمیماتی برای اقشار مختلف مردم
گرفته و پنج بسته را تعریف کرده تا کااهای اساسی مورد نیاز در اختیار
مردم قرار گیرد و فشار بیش از حد به مردم وارد نشود تا این وضع را
مدیریتکنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بستههای پیشبینی شده از سوی
دولت شامل همه مردم ،کارمندان ،بازاریان و  ...میشود ،اضافه کرد :قطعا
بعد از توزیع این بستهها بار روانی ناشی از شرایط اقتصادی بر مردم کم
میشود.
فرشادان با بیان اینکه مردم و مجلس در کنار هم برای کنترل وضع
موجود تاش میکنند ،اظهار کرد :مردم همیشه همراه و کمککار بوده و
از آنها انتظار میرود این بار هم اعتماد کنند و همراهی خود را ادامه دهند.
ما همیشه مشکاتی را داشتهایم که همیشه با همراهی مردم حل شده
و حاا هم رسیدن به آرامش و ثبات در عرصه اقتصادی جز با همدلی
مردممیسرنیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تفاوت آمار تورم
اعامی با تورمی که در جامعه احساس میشود ،گفت :بر اساس علم آمار،
تورم نقطه به نقطه محاسبه میشود ولی آن چیزی نیست که مردم لمس
میکنند .در واقع تورم هم همان چیزی است که مردم احساس میکنند.
حتی اگر عدد آن متفاوت با تورم اعامی باشد .مسلما ما نمیتوانیم وجود
فشار بر مردم را کتمان کنیم ولی امیدواریم دولت بتواند نیازهای مردم را
برآورده کند تا فشار بر مردم کمتر شود.

سیاست
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تاکیداوروفبرپایبندیبهبرجام

وزیـر امورخارجـه روسـیه پـس از نشسـت اعضـای برجـام در
نیویـورک تاکیـد کـرد کـه مسـکو بـه همـکاری بـا ایـران و
همچنین توافق هستهای پایبند است.سـرگئی اوروف ،وزیر
امورخارجه روسـیه پس از نشسـت وزرای امورخارجه ایران و
 4+١دربـاره برجـام که بامداد سهشـنبه در مقر سـازمان ملل
در نیویـورک انجـام شـد ،تاکیـد کرد که مسـکو به همـکاری با
ایران و تعهدات خود در چارچوب برجام در راسـتای اصل منع تکثیر
سـاحهای اتمـی پایبند اسـت.وزیران امورخارجه ایران و  4+١بـار دیگر دور یک میز
جمـع شـدند و تاکید کردنـد که «برجام یک عنصر کلیدی در سـاختار جهانی عدم
اشـاعه اسـت و یک دسـتاورد بسـیار مهم در حوزه دیپلماسـی چندجانبه محسوب
میشـود کـه بـر اسـاس قطعنامـه  ٢٢۳١بـه اتفـاق آرا مـورد تأیید شـورای امنیت
سـازمان ملل متحـد قرار گرفته اسـت».
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اسماعیلی:اطاعرسانیدربارهاحکامپروندههایاقتصادیراسخنگویقوهقضاییهانجامخواهدداد

رییـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران بـه اظهارات رییس فراکسـیون مبارزه با مفاسـد اقتصادی مجلس که به نقل از سـخنگوی قـوه قضاییه از اعدام مفسـدان
اقتصادی در میدان آزادی خبر داده بود ،واکنش نشـان داد.غامحسـین اسـماعیلی در واکنش به سـخنان امیر خجسـته مبنی بر اینکه در جلسـهای که با سـخنگوی
قوه قضاییه داشـته او از «اجرای حکم اعدام مفسـدان اقتصادی در میدان آزادی توسـط دسـتگاه قضایی» خبر داده ،اظهار کرد :من از محتوای جلسـه این دو بزرگوار
اطاعـی نـدارم کـه چـه بوده و اگر نیازی باشـد سـخنگوی قوه قضاییه اطاع رسـانی خواهنـد کرد.وی افـزود :احکام این پروندهها بعضاً صادر شـده و بعضـی دیگر در
شـرف صـدور اسـت ،امـا ایـن احکام خصوصـاً اگر حکم اعدامی صادر شـود که البتـه من تا کنون اطاعـی از صدور حکـم اعدام نـدارم ،این احکام اعـدام قابل تجدید
نظرخواهی در دیوان عالی کشـور اسـت و تا زمانی که فرجام خواهی توسـط دیوان عالی کشـور انجام نشـده و حکم قطعیت پیدا نکرده نمیشـود در ارتباط با ماهیت،
وضعیـت اجـرا و همچنیـن در رابطه با محل اجرای حکم اظهار نظر کرد.رییس کل دادگسـتری اسـتان تهران خاطرنشـان کرد :اگر ما بخواهیم به عنوان مرجع قضایـی در این حوزه اطاع
رسـانی کنیـم بعـد از قطعیـت دادنامـه این کار صورت خواهد گرفت که البته با توجه به برگزاری دادگاه های علنی و اسـتجازهای که انجام شـده چه بسـا احکام قبـل از قطعیت هم اطاع
رسـانی شـود اما آنچه که ما در مورد اجرا بخواهیم سـخن بگوییم موکول به قطعیت این احکام است.اسـماعیلی اضافه کرد :اگر حکمی صادر شـده باشـد که البته بنده اطاع دقیقی در
ایـن رابطـه نـدارم ،قطعـاً ایـن حکـم در مـورد احکام اعـدام قابلیت فرجام خواهـی در دیوان عالی کشـور را دارد و بایسـتی آن زمان اعام نظر کرد.وی در پاسـخ به این سـوال که حکم کدام
یـک از پروندههـای مفسـدان اقتصادی صادر شـده اسـت گفت :در جلسـهای که داشـتم خبر کلی این مطلـب را دارم و هنـوز از جزئیات این خبر اطاع دقیق نگرفتـهام و به لحاظ اهمیت
پرونده های موضوع مفاسـد اقتصادی اطاع رسـانی احکام صادره را معاون اول و سـخنگوی قوه قضاییه انجام خواهند داد.
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گفتوگوی ترامپ و مکرون درباره ایران

روسـایجمهور آمریـکا و فرانسـه ضمن دیدار با یکدیگـر درباره
ایران و سـوریه گفتوگو کردند.کاخ سـفید با انتشـار اطاعیهای
روی وبسـایت خـود اعام کـرد دونالـد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریـکا و امانوئـل مکرون ،رئیسجمهور فرانسـه روز دوشـنبه
در نیویـورک بـا یکدیگـر دیـدار و دربـاره موضوعـات مختلـف
شـامل ایـران و سـوریه گفتوگـو کردند.یک مقام فرانسـوی که
خواسـت نامـش فاش نشـود گفت که مکـرون و ترامپ دربـاره نگرانی
مشترکشـان دربـاره برنامه موشـکی بالسـتیک ایـران و فعالیتهای منطقـهای این
کشـور رایزنی کردهاند و ترامپ نیز تاکید داشـته اسـت که سیاسـت واشـنگتن برای
بازگرداندن تحریمها علیه ایران به ثمر نشسـته و اقتصاد ایران را تضعیف کرده اسـت.
بـه گفته این مقام فرانسـوی دو طرف درباره سـوریه نیز توافـق کردهاند که برای حفظ
جـان غیرنظامیـان در ادلب با ترکیـه همکاری کنند.

در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ان بی سی؛

گفت و گو
محمدجوادفتحی:

راه مبارزه با فساد صرفا
برخوردقضایینیست

نماینده مردم تهران در مجلس شـورای اسـامی تاکید کرد:
بنـده بر اسـتعفایم اصـرار دارم و هیات رئیسـه بایـد آن را اعام
وصـول کنـد که در صحن مطرح شـود و وقتی در صحن مطرح
شـد مفصل درباره آن توضیـح خواهم داد.
محمدجـواد فتحـی دربـاره «عملکرد دسـتگاهها در مبـارزه با
مفاسـد اقتصادی» گفت :طرح تشـدید مبارزه با مفاسـد اقتصادی
بنـا بـر اصـل  ۷۵قانـون اساسـی ژبه دلیـل ایجـاد بار مالـی برای
دولت در صحن علنی مجلس رد شد ،نمایندگان همچنین تاکید
داشـتند کـه این موضـوع باید به صـورت ایحه بـه مجلس بیاید.
بنـده خـود بـا این طرح مخالف بـودم هرچنـد کـه دارای  ۵١ماده
بـود و مـواد قابـل دفاعی هم از جمله پیشبینیهایی بـرای مبارزه
بـا فسـاد در آن دیـده شـده بـود.وی ادامـه داد :اینکه ما سـازمانی
را ایجـاد کنیـم ( در طـرح تشـدید مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی
پیشبینی شـده بـود ) که در مـاده یک آن طرح تصریح میشـود
این سـازمان متشـکل از دادسـرا ،دادگاههای ویژه اقتصادی و مراکز
پیگیری ،پیشـگیری و نظارت زیر نظر قوه قضائیه اسـت ،اما بحث
مـا این اسـت که درحـال حاضر همه اینهـا وجـود دارد .ما مبارزه
بـا فسـاد را با برخـورد قضایی نمیتوانیم تضمین کنیم یعنـی راه
مبارزه با فسـادها و ازجمله فسـاد اقتصادی صرفا از طریق برخورد
قضایی نیسـت .بااخـره دنیا در این موضوع تجاربـی دارد.این عضو
کمیسـیون قضایی مجلس در بیـان راههای مبارزه با فسـاد اظهار
کـرد :یـک راه برخورد با فسـاد شـفافیت و راه دیگـر آن مطبوعات
آزاد اسـت ،یکـی از ابزارهـای مورد نیـاز برای مبارزه با فسـاد وجود
دادگاههـای مسـتقل و کارآمـد و سـالم با قضـات شـجاع و عالم و
فاضل اسـت.این عضو فراکسیون امید یادآور شد :اگر اان مقدمات
ایـن راههـا فراهـم نیسـت ما بایـد به دنبـال از بیـن بردن ایـرادات
این سـاختار باشـیم ،اگر ما قضات شـجاعی در این بخـش نداریم
بایـد به سـراغ تربیت قضـات در این بخـش برویم و اگـر قضات ما
احساس استقال نمیکنند باید آن استقال را در دستگاه قضایی
و دادگاههـا تقویـت کنیم نه اینکه تابلـو را عوض کنیم.وی تصریح
کـرد :در سـال  ۶۷سـازمان تعزیـرات حکومتی با انگیزه مبـارزه با
مفاسـد اقتصادی تشـکیل شـد و واقعا چقدر موفق بود؟ اگر موفق
بود ما نباید امروز این وضعیت را میداشـتیم .پس معلوم میشـود
کـه ایجاد یک سـازمان مسـتقل تحت عنوان «سـازمان مبـارزه با
مفاسـد اقتصـادی» مشـکلی را برطرف نمیکند بلکه یک سـری
امـور متنـوع و متعدد که به نوعی باهم ارتبـاط دارند باید در مبارزه
با فسـاد به کار گرفته شـود که یکی از آنها هم وجـود دادگاههای
مسـتقل و بیطرف و کارآمد اسـت.فتحی در پاسـخ به این سـوال
که هماهنگی سـه قوه را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور
ارزیابـی میکنید؟ گفـت :علیرغم آنچه که امروزه گفت میشـود
و شـعارهایی که میدهند و علیرغم نظرات کارشناسـی که برخی
کارشناسـان در بحث مفاسـد اقتصادی دارند ،من برای این مفاسد
هم ریشـه داخلی و هم ریشـه خارجی قائل هسـتم و قائل به این
نیسـتم کـه این مفاسـد و وضعیت سـخت معیشـتی که امـروزه
بـرای مـردم ما رقم خـورده همه عواملش داخلی اسـت ،من عمده
ایـن عوامـل را مربـوط به نـوع روابـط و تعامل بینالمللی ایـران با
کشـورهای دنیا و منطقه میدانم.این نماینده مردم تهران در بیان
مثالی با اشـاره به نتایج افزایش نرخ ارز و کمبود دار در بازار گفت:
ایـن مشـکات نتیجه یک سـری عوامل متکثر و متعـدد و درهم
تنیـدهای هسـتند که هرکـدام میتوانـد مربوط به یک قوه باشـد.
نقـش قـوه مقننه این اسـت که قوانین آن سـالم نیسـت و قوانین
فاسـد در آن زیاد اسـت .قوانینی که شـفافیت را در نظام اقتصادی
کشـور ایجـاد کنـد ،وجود نـدارد یا خیلی کمرنگ اسـت که اینجا
نقش کمکاری قوه مقننه معلوم میشـود.این نماینده اصاحطلب
مجلـس بـا بیان اینکـه قـوه قضائیـه بایـد دادگاههای مسـتقل و
بیطـرف و کارآمـد را بـه کار بگیـرد ،تصریـح کـرد :دادسـتان بـه
عنوان یکی از مقاماتی که اختیارات گسـتردهای دارد واقعا میتواند
نقش اساسـی در مبارزه با این مفاسـد داشـته باشـد .اگر کمکاری
میکننـد و چنین دادگاههایی وجود ندارد ،معلوم میشـود که قوه
قضائیـه چقدر در این نابسـامانی نقـش دارد.وی افـزود :قوه مجریه
هـم ابـزار اصلـی و سیاسـتهایی که باید لحاظ شـود را در دسـت
دارد .وزارتخانههای اقتصادی و نظام مالی کشـور را در دسـت دارد
و اگر کوچکترین نقصی در فرایند سیاسـتگذاری قوه مجریه ایجاد
شـود حتما بسـیاری از این ضعفها و تاطمهای بازار ناشـی از آن
خواهد شـد.نماینده مردم تهران در مجلس شـورای اسامی درباره
دایل اسـتعفای خود با تاکید بر اینکه اسـتعفای بنده اصا مربوط
بـه تبصره ماده  4۸قانون آیین دادرسـی کیفری نبـود ،گفت :ماده
 4۸قانـون آییـن دادرسـی کیفـری حق داشـتن وکیل را توسـط
متهم به رسـمیت شناخته اسـت ،اما تبصره آن گفته که در جرایم
خـاص ایـن وکا حتما باید مـورد تایید رئیس قوه قضائیه باشـند
و مـا ایـن را با اصول آیین دادرسـی عادانـه از حیث مبانی حقوق
بشـری و هـم از حیـث مبانـی حقوق اسـامی در تعـارض و تغایر
میدانیـم چراکه وکیـل در واقع به وکالت از متهم یا شـاکی طرف
دعوا اسـت و وظیفه دسـتگاه قضایی رسـیدگی بیطرفانه اسـت.
رئیـس دسـتگاه قضایی نباید بگوید چه کسـی میتوانـد وکیل یا
طـرف دعوا باشـد یا نباشـد.فتحی در پایـان تاکید کـرد :بنده بر
اسـتعفایم اصرار دارم و هیات رئیسـه باید اعـام وصول کند که
در صحـن مطـرح شـود و وقتـی در صحـن مطرح شـد مفصل
توضیـح خواهم داد.

رئیـس جمهوری در گفت وگویی با شـبکه تلویزیونی ان بی سـی
آمریـکا تاکیـد کرد که برنامـه ای برای دیـدار با ترامپ ندارد و اساسـا
رئیـس جمهوری آمریکا شـرایطی را بوجود نیـاورده که فضای چنین
دیداری ایجاد شـود.
حجت ااسـام و المسـلمین حسـن روحانی روز دوشنبه (به وقت
محلی) در این گفت وگو و در پاسـخ این پرسـش که ‘آیا در نیویورک
دیـداری بیـن شـما و ترامپ انجـام می گیـرد’ ،گفت :برنامـهای برای
دیـدار نداریـم ،اگر کسـی عاقه بـه مذاکره ،گفت و گو و پیشـرفت در
روابـط دارد ،از حربـه تحریـم و تهدیـد اسـتفاده نمی کنـد .زمانی که
دولتـی همـه توان خـود را علیه دولـت دیگر بکار میگیـرد ،معنایش
این اسـت کـه اراده ازم بـرای حل و فصل مسـایل ندارد.
خبرنگار شـبکه تلویزیونی ان بی سـی از رئیس جمهوری سـئوال
کـرد :تمایـل دارید چه چارچوب و شـرایطی از طرف آمریکا مشـاهده
کنیـد تـا زمینه چنین جلسـهای فراهم و گفتگوها آغاز شـود؟
رئیـس جمهـوری گفـت :آمریـکا ابتـدا بایـد همـان پلـی را که با
تهدیـد ،تحریـم و خـروج از برجـام تخریب کرده بسـازد تا به شـرایط
اول برگردیم و به این ترتیب فضای مناسـبی ایجاد شـود و دو کشـور
بتواننـد بـرای آینده خودشـان برنامهریـزی کنند.
روحانـی در پاسـخ ایـن پرسـش کـه چـرا ایـران بـه رغـم خـروج
آمریـکا از برجـام همچنان در این توافق باقی ماند ،اظهار داشـت :امید
آمریـکا ایـن بود که بـا خروج این کشـور از برجام ،بافاصلـه ایران هم
خـارج شـود تا موضوع به شـورای امنیت ارجـاع داده شـود و در ادامه
راه ،از طریـق سـازمان ملـل ایـران تحریـم شـود ،امـا پیشبینیهای
ترامـپ درسـت از آب در نیامد.
رئیـس جمهـوری افـزود :آمریکا بر خـاف مقررات بیـن المللی از
برجـام خارج شـد و قطعنامـه ازم ااجرا  ٢٢۳١شـورای امنیت را زیر
پـا گذاشـت ،امـا ما تا زمانـی که منافع کشـور در برجام از سـوی پنج
کشـور باقیمانده تامین شـود ،در برجـام خواهیم ماند.
روحانـی گفـت :یک قرارداد یکطرفـه که معنا ندارد ،اگـر قراردادی
باشـد کـه مـا محدودیتهـا را بپذیریـم ،معنایـش ایـن اسـت کـه از
امتیـازات آن قـرارداد هـم بهرهمنـد شـویم .بنابراین مانـدن در برجام
منـوط بـه این اسـت کـه  ۵کشـور باقیمانـده بـه تعهدات خودشـان
عمـل کنند.
رئیس جمهوری در پاسـخ پرسشـی درباره میزان اثرگذاری تحریم
هـا بـر اقتصاد کشـور ،اظهار داشـت :تحریم از یکسـو فشـار بـه مردم
کشـور بـوده ولـی از سـوی دیگـر زمینـه صادرات بهتر شـده اسـت و
تولیـد ملـی مـا هـم در بسـیاری از زمینههـا حرکـت بسـیار خوبی را
در دوران تحریـم شـروع کـرده اسـت .همه تاش آمریکا بر این اسـت
کـه مقـررات تجارت بینالمللـی را زیر پا بگذارد و به کشـورهای دیگر
و شـرکتها فشـار وارد کنـد کـه آنها برخـاف مقـررات بینالمللی با
ایـران رابطـه نداشـته باشـند.روحانی گفـت :در واقـع یـک زورآزمایی
بـزرگ بیـن همـه طرفـداران صلح و ثبـات در منطقه با ترامپ اسـت.
همـه کشـورهای دیگـر در منطقـه بـه جز یکی دو کشـور ،در سـطح
جهـان کار ترامـپ را نمیپسـندند و معتقدنـد برجـام بـه نفع منطقه
و جهـان اسـت ،پـس تـاش ایـران یـک تاش دسـته جمعی اسـت.
تنها نیسـتیم بسـیاری از کشـورها با ما موافقند و امیدواریم با کمک
کشـورهای دوسـتمان به راحتی از این مسـیر عبور کنیم و در نهایت
آمریکا احسـاس کند و بفهمد در این راه تنهاسـت و از لحاظ سیاسی،
اخاقـی و از لحـاظ حقوقـی ضرر کرده اسـت.
رئیـس جمهـوری اظهـار داشـت :شـرکای اروپایی مـا و متحدین
آمریـکا در اروپـا ،بـا صراحـت اعام کردنـد که بـا کار ترامپ مخالفند
و میخواهنـد در برجـام بماننـد و همـواره ما را تشـویق کردند که در
برجـام بمانیـم .در همـان روزهـای اولیـهای کـه ترامـپ از ایـن توافق
خـارج شـد ،یکـی از رهبـران اروپا با مـن تلفنی صحبت کـرد و از من
خواسـت کـه مهلـت ازم را بـه اروپـا بدهیم بـرای اینکه آنهـا بتوانند
اقدامـات ازم را بـرای حفـظ ایـن توافـق انجـام دهند .آنچـه میبینم
اراده  ۵کشـور دیگـر و اتحادیـه اروپـا بر این اسـت که ایـن توافق باقی
بمانـد ،این ما نیسـتیم که بیـن آمریکا و دیگران فاصلـه انداختیم این
رفتـار نادرسـت خـود ترامپ اسـت که ایـن فاصلـه را به وجـود آورده
اسـت و اگـر به این رفتار نادرسـت خودش ادامه دهـد ،حتماً فاصلهها
بیشـتر خواهد شد.
از روحانی سـئوال شـد :دومیـن دور تحریمات در اوایـل ماه نوامبر
( ١۳آبـان) شـروع میشـود و ایاات متحـده به طور روشـن گفته که
میخواهـد صـادرات نفتـی شـما را به صفر برسـاند ،آیـا معتقدید که
چنیـن چیـزی اتفاق خواهد افتاد و چگونه چنیـن چیزی را میبینید.
رئیـس جمهـوری گفـت :اواً آمریـکا در عمل آنچـه در نوامبر باید
انجـام بدهد ،پیشـاپیش انجـام داده اسـت .یعنی در همین سـپتامبر
فشـارهای خودش را به همه کشـورهای خریدار نفت ایران وارد کرده
اسـت .بنابرایـن ظاهـرش این اسـت که نوامبر نرسـیده اسـت ولی در
واقـع در مـاه سـپتامبر آنچـه بنا بود در نوامبر عمل شـود ،عمل شـده
اسـت .آمریـکا قـادر نیسـت صدور نفـت ایـران را به صفر برسـاند این
کار امکانپذیـر نیسـت و این ادعای توخالی و پوچی اسـت که آمریکا
انجـام میدهد .در نهایت در این مسـیر ممکن اسـت فشـارهایی وارد
شـود ،امـا آمریکا حتمـاً به اهدافش نمیرسـد.
وی در پاسـخ ایـن پرسـش که ‘بعضـی از صحبتهای مسـئولین
ایـران نشـاندهنده ایـن بوده که شـاید ایـران اقداماتی کنـد که تنگه
هرمـز را ببندد کـه تمام صادرات از خلیج فارس متوقف شـود ،آیا این
اقدامـی اسـت کـه واقعاً فکرش را بکنیـد؟’ ،گفت :اگـر آمریکا بخواهد
از زور اسـتفاده کنـد بـرای تحریـم نفـت ایران ،حتماً پاسـخ مناسـب

روحانی :برنامه ای برای دیدار با ترامپ ندارم

خواهـد دیـد ،قـدرت آن را داریـم که آبراههـای خودمان را امـن و آزاد
نگـه داریـم .در طول قرنها ایـن ایران بوده که نقش بسـیار تأثیرگذار
در حفـظ امنیـت آبراه خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان داشـته
اسـت و ایـن نقش خـودش را ادامـه خواهد داد.
روحانـی در جـواب ایـن سـئوال کـه ‘ آیا ایـن اظهارات هشـداری
اسـت خطـاب بـه دولت ترامپ .آیـا این را بـه عنوان یک هشـدار باید
بـه حسـاب بیاورنـد؟’ ،تصریـح کـرد :ایـن هشـدار نیسـت بلکـه یک
واقعیـت اسـت که اگـر آبراه خلیج فـارس امـن و آزاد باید باشـد ،باید
برای همه باشـد.
‘لسـتر هولت’ مجری شـبکه تلویزیونی ان بی سـی آمریکا پرسید:
ارزیابی شـما از گزارش سـالیانه دولت آمریکا درباره تروریسـم و اینکه
ایـران در ایـن گزارش به خاطر حمایت از حـزب اه و حماس ،یکی از
بزرگترین حامیان ترویسـم در دنیا معرفی شـده ،چیست؟
رئیـس جمهـوری گفت :فکر میکنم حادثه شـنبه در اهواز پاسـخ
آمریـکا را میدهـد کـه آمریـکا بـه زبـان میگویـد مـن بـا تروریسـم
مخالفـم امـا در عمـل اینچنیـن نیسـت .دولتهایی کـه در منطقه از
تروریسـم حمایـت میکننـد چه تروریسـت هایی که ضد ملـت ایران
هسـتند ،چه تروریسـت هایـی که ضد ملت عـراق و سـوریه و یمن و
دیگر کشـورها می باشـند ،رابطه بسـیار تنگاتنگ و نزدیکی با آمریکا
دارند .از شـما میپرسـم بمبهایی که اان علیه مردم یمن اسـتفاده
میشـود ،از کجـا میآیـد؟ هواپیماهایـی کـه مـردم یمـن را بمباران
میکنند از چه کشـوری اسـت؟ سـاحهای در دسـت داعش در عراق
و سـوریه ،بسیاری سـاخت آمریکا بود.
روحانـی تصریح کـرد :دولت آمریـکا به زبان میگوید با تروریسـم
مبـارزه میکنـد ،امـا در عمـل متأسـفانه میبینیـم از تروریسـتها
حمایـت میکنـد و بایـد ایـن نفـاق و دورویـی را دولـت آمریـکا کنار
بگـذارد .اگـر تروریسـم را یـک خطر برای ثبـات و بـرای صلح جهانی
میدانیـم کـه ایـن چنین اسـت ،پس همـه با هـم باید به درسـتی با
تروریسـتها مبـارزه کنیم ،آمریـکا آنهایی که با داعـش میجنگند را
تروریسـت مینامـد چـه در عـراق و چـه در سـوریه ،اگـر داعش یک
گـروه تروریسـتی اسـت ،پس کسـی کـه با داعـش میجنگـد قاعدتاً
تروریسـت نیسـت ،ایـن حـرف قابـل قبـول نیسـت کـه هـم داعش
تروریسـت باشـد و هـم گروهـی کـه بـا داعـش در عـراق میجنگد و
هـم گروهی که در سـوریه بـا داعش میجنگد .بنابرایـن آمریکا دچار
تناقض در گفتار و رفتار اسـت.از رئیس جمهوری سـئوال شـد :شـما
معتقدیـد ایـاات متحـده از گروهی که بـه اهواز حمله کردنـد و دهها
نفر را کشـتند ،پشـتیبانی و حمایت کرده اسـت؟
رئیـس جمهوری گفـت :یکی از مقامات آمریـکا به صراحت ضمن

حمایـت از تروریسـتها گفـت کـه در اهـواز اگـر حادثـهای رخ داده،
ایـران نبایـد بـه دنبـال کشـورهای دیگر باشـد ،بلکـه این مربـوط به
رفتـار خـود ایـران اسـت .ایـن معنایـش ایـن اسـت کـه آمریـکا هم
فعالیـت تروریسـتی را مجـاز میدانـد و هـم دارد تشـویق میکنـد و
هـم عامـل این حـوادث را دولـت ایـران میداند .اگر این چنین اسـت
و اگـر مـا راجع به  ١١سـپتامبر اینگونه بخواهیم قضـاوت کنیم و اگر
بخواهیـم راجـع به اعمـال تروریسـتی کـه در پاریس و بروکسـل رخ
داده بـا همیـن تعبیر قضـاوت کنیم معنیاش چیسـت؟ پس دولتها
مسـئول هسـتند و تروریسـتها بیگناه هستند و تروریسـتها دارند
میجنگنـد بـرای اهداف خودشـان و این دولتها مقصرند که تسـلیم
تروریسـتها نمیشـوند؟! دیـروز نماینده آمریـکا در سـازمان ملل به
صراحـت اعـام کرد که دولت ایران باید تسـلیم تروریسـتها شـود و
این بسـیار شـرمآور بود.
خبرنـگار پرسـید :آمریکا مـی گوید به خاطر برنامه موشـکی ایران
و نقـش منطقـه ای آن از برجـام خـارج شـده  ،آیـا ایران حاضر اسـت
دربـاره ایـن موضوعات گفـت و گو کند؟
رئیـس جمهوری پاسـخ داد :دولـت آمریکا راسـت نمیگوید که با
سـاح هسـتهای مخالف اسـت .اولیـن و آخرین دولتی کـه تاکنون از
سـاح هسـتهای علیه مردم بیگناه اسـتفاده کرده اسـت ،آمریکا بوده
اسـت .دولت آمریکا از اسـرائیلی حمایت میکند که دارای سـاحهای
هسـتهای و خطرنـاک اسـت .پـس آمریـکا مخالف سـاح هسـتهای
نیسـت ،آمریـکا مخالف این اسـت که یـک توافق خوب به نـام برجام
ادامـه پیـدا بکند .سـاح ایـران از جمله موشـکها برای دفـاع از ایران
اسـت .همانطـور کـه شـما میدانیـد از ایـن موشـکها فقـط دو جـا
اسـتفاده کردیـم و آن هـر دو جـا هـم علیه تروریسـتها بوده اسـت.
وقتـی داعـش بـه مجلـس و پارلمـان ایـران حمله کـرد ما مرکـز این
گروه تروریسـتی را با موشـک زدیم و وقتی عدهای از تروریسـتها به
شـهرهای کردنشـین مـا در هفتههای اخیـر حمله کردنـد ،مرکز آنها
را با موشـک زدیم .پس موشـک ایران علیه تروریسـم اسـت .موشـک
بـرای دفـاع اسـت .از موشـکها علیه تروریسـت ها اسـتفاده کردیم و
باز هـم برای دفـاع اسـتفاده میکنیم.
رئیـس جمهـوری در پاسـخ ایـن پرسـش کـه آیـا این موشـکها
علیـه ریاض اسـتفاده نشـدند؟ ،گفت :ریاض بـه ما ربطی نـدارد .آنجا
جنگـی اسـت بین مردم یمـن و دولت عربسـتان و امـارات .این مردم
یمـن هسـتند کـه از خودشـان دفـاع میکننـد و ارتباطـی بـه ایران
نـدارد .در یمـن معتقدیـم کـه بایـد جنگ متوقـف شـود و بمبارانها
پایـان پیـدا کند و مذاکره و سیاسـت در آنجا بتواند مشـکات یمن را
حل و فصـل بکند.

خبــر

سخنگویفراکسیونامید:اکثريتنیستیم

سـخنگوی فراکسیون امید در تشـریح چرایی رأی نیاوردن فوریت طرح
عفـو عمومـی میگویـد :فراکسـیون امیـد بزرگتریـن فراکسـیون مجلس
هسـت اما اکثریت نیست و برای رأی آوردن چنین طرحی هیچ فراکسیونی
نمیتوانـد رأی نصـف بهعـاوه یـک را بهتنهایی به دسـت آورد.
محمدجـواد فتحـی ،نماینده مـردم تهـران و عضو فراکسـیون امید٢٢،
خردادمـاه طـرح عفـو عمومـی را بـا قیـد دو فوریـت و بـا بیـش از  ۷٠امضا
تقدیـم هیأت رئیسـه مجلس کرد .بر اسـاس این طرح ،محکومان سیاسـی
و امنیتـی مـورد عفو قـرار میگیرند ،مجـازات اعدام و حبـس ابد تعزیری به
حبسهـای  ٢٠تـا  ۳٠سـاله تبدیل میشـود و بسـیاری از موانع بازگشـت
ایرانیان خارج از کشـور نیز برطرف خواهد شـد .در همین حال ،استثناهایی
نیـز بـرای جاسوسـان در این طرح در نظر گرفته شـده اسـت و عفو عمومی
شـامل حال ایـن گروه نمیشـود.
فتحـی همان زمـان پیشبینی کرده بـود طرح عفـو عمومی یک هفته
پس از آنکه تقدیم هیأت رئیسـه شـد در دسـتور کار مجلس قرار گیرد؛ اما
ایـن طـرح حدود سـه ماه بعـد در روز اول مهر بـه صحن آمد.
در حالـی کـه طـرح از سـوی امیدیها ارائه شـده بود ،انتظـار میرفت با
حمایت این فراکسـیون طرح در میانه راه متوقف نشـود ،اما نهتنها دوفوریت
آن رأی نیـاورد ،بلکـه نماینـدگان مجلـس بـا یـک فوریـت آن هم مخالفت

کردنـد .بـر ایـن اسـاس ،طـرح عفو عمومـی باید در صـف طویـل طرحها و
لوایح مجلس منتظر باشـد تا بهصورت عادی در صحن علنی بررسـی شـود.
بهـرام پارسـایی ،سـخنگوی فراکسـیون امید در ایـن باره و در پاسـخ به
سـؤال ایرناپـاس مبنـی بر اینکـه «آیا فراکسـیون امیـد برای به سـرانجام
رسـیدن طـرح عفـو عمومی جلسـهای داشـته یا از قبـل برنامهریـزی کرده
بـود؟» ،میگویـد :من چند روز نبودم و اگر جلسـهای تشـکیل شـده باشـد
من خبر نـدارم.
او در ادامـه در پاسـخ بـه این سـؤال کـه «آیا بهتر نبود فراکسـیون امید
بـرای رأیآوری طـرح عفـو عمومـی بـا این میـزان از اهمیت بیشـتر تاش
میکـرد و حداقـل اعضـای فراکسـیون خـود را بـه رأی دادن بـه آن قانـع
میکـرد» ،میگویـد :شـاید در رأی دادن بـه ایـن طـرح ،فراکسـیونی عمل
شـده باشـد .رأی منسـجم فراکسـیون امید صد و چند رأی اسـت در حالی
کـه دو فوریـت طرح عفو عمومی به دوسـوم آرا نیاز داشـت و یک فوریت آن
بـه نصف بهعـاوه یـک رأی.
پارسـایی اضافـه میکنـد :فراکسـیون امیـد بزرگتریـن فراکسـیون
مجلـس اسـت ،امـا اکثریـت نیسـتیم و بـرای رأی آوردن چنین طرحی
هیـچ فراکسـیونی نمیتوانـد رأی نصـف بهعـاوه یـک را بهتنهایـی
بهدسـت آورد.

مجری پرسـید :آقـای رئیس جمهوری ،جنابعالی و همه ما شـاهد
بودیـم ترامـپ به سـنگاپور رفـت و بـا رهبر کره شـمالی دیـدار کرد،
کشـوری کـه کاهـک هسـتهای دارد .آن جلسـه را چگونـه ارزیابـی
میکنیـد؟ آیـا داخـل آن چارچـوب مدلی میبینیـد که بتوانـد مورد
اسـتفاده قـرار گیـرد ،بـرای بوجـود آوردن فرصـت گفـت و گـو بیـن
جمهـوری اسـامی ایـران و ایـاات متحده؟
رئیـس جمهوری گفت :مدل کره شـمالی نمیتواند مدل درسـتی
باشـد کـه ایران را با کره شـمالی مقایسـه کنیم ،اما حتمـاً مدلهایی
وجـود دارد بـرای اینکه تنش بیـن ایران و ایـاات متحده کاهش پیدا
کنـد .ایـن به دسـت خـود دولت ترامپ اسـت کـه دسـت از تهدید و
مداخلـه در امـور داخلی ایـران بردارد و به برجـام برگردد.
رئیـس جمهـوری افـزود :بـه نظر مـن آمریکاییهـا از بسـیاری از
تعهـدات بینالمللـی و توافقـات چندجانبـه در یکسـال اخیـر خـارج
شـدند از معاهـده پاریـس گرفتـه تـا نفتـا ،تـا قراردادهایـی کـه در
پاسـیفیک داشـتند و تـا برجام .به نظـر من زیر پا گذاشـتن پیمان ها
بـدون دلیـل و با دایل واهـی به نفع آمریکا نخواهد بـود .آمریکاییها
در بلندمـدت ضرر میکننـد .آنجایی که با مقـررات بینالمللی مبارزه
میکننـد .به نظر مـن آمریکا بایـد برگردد به تعهـدات بینالمللیاش
و بـه مقرراتـی که در شـورای امنیت اسـت .هم قطعنامههای شـورای
امنیـت و هم توافقاتی که قب ً
ا داشـته اسـت ،این به نفع جهان اسـت
و بـه نفع خـود آمریکا خواهـد بود.
رئیس جمهوری اظهارداشـت :همه این اقدامات آمریکا را برخاف
مقـررات بینالمللی میدانیم .یعنی تحریم آمریـکا را برخاف مقررات
بینالمللـی میدانیـم .بنابرایـن آنچه که آمریکا انجـام میدهد ،خاف
مقـررات بینالمللـی اسـت و تحریـم هایـش نیـز برخـاف مقـررات
بینالمللـی اسـت .دلمـان میخواهـد ایـن تحریم به شکسـت منجر
شـود .میخواهیـم آمریـکا در ایـن راه غیرقانونی ،ناموفق باشـد به هر
طریقـی باشـد کـه آمریکا نتوانـد ایـن کار غیرقانونی خـودش را ادامه
دهـد ،ایـن را به نفع جهـان و منطقـه میدانیم.
روحانـی گفـت :بنـای بـر ایـن بـود که بـا  ۶کشـور دیگـر گفتگو
کنیـم و بـه یـک تفاهم برسـیم راجـع به یک مسـأله پیچیـده و این
کار  ۳٠مـاه بـه طـول انجامیـد .مـردم از این توافق خوشـحال بودند و
امیـد مـردم بـر ایـن بود کـه بر مبنـای همین برجـام همه بـه پیمان
خودشـان وفـادار بمانند .متأسـفانه آمریکاییها از همان ابتـدا به طور
کامـل بـه این پیمـان وفادار نبودند و بعـد هم در دوران ترامپ ایشـان
از این توافق خارج شـد ،بنابراین انتظار مردم این نبود که کشـورهای
بزرگـی پیمانـی را امضاءکننـد و به راحتـی از آن پیمان خارج شـوند،
ایـن به ضـرر اعتماد جهانـی و جایگاه آمریـکا در میـان افکار عمومی
ملتهـای جهان اسـت.
وی افـزود :امـا در عیـن حـال تکیـه گاه اصلـی ایـران خـود ملـت
و امکانـات داخلـی ایـران اسـت و بـه رغم اینکـه ممکن اسـت خروج
آمریـکا مشـکاتی را ایجاد کند ،اما معتقدم ما بـه راحتی میتوانیم از
ایـن مشـکل عبور کنیم .امـروز در ایران در برخی از زمینهها در سـایه
تحریـم حرکتهـای مثبت هم بـوده در کنار حرکتهـای منفی .مث ً
ا
صـادرات غیرنفتـی افزایش پیـدا کرده اسـت .در بسـیاری از زمینهها
تولیـدات داخلـی روند بهتری را شـروع کرده اسـت.
از وی سـئوال شـد‘ ،ولـی روشـن اسـت که وضعیت فعلـی به نفع
هیچ کدام از این دو کشـور نیسـت چگونه از چارچوب فعلی میتوانیم
خـارج شـویم .از چه مکانیزمی میتوانیم اسـتفاده کنیـم که یک نوع
گفـت وگویی شـروع شـود که بتوانیم این مرحله فعلی را پشـت سـر
بگذاریـم؟ رئیـس جمهوری گفـت :من هم معتقـدم وضعیت فعلی نه
بـه نفـع آمریکاسـت ،نـه به نفـع ایران اسـت و نـه به نفع کشـورهای
دیگـر .امـروز کـه برخـی از شـرکتها بخاطر فشـار آمریـکا مجبورند
از ایـران خـارج شـوند ،آنهـا هـم عصبانـی و ناراحتانـد و ایـن کار را
نادرسـت میبیننـد ،بنابرایـن تنها منافـع آمریکا و ایـران اینجا مطرح
نیسـت منافع بسـیاری از کشورها مطرح است .مسـأله صلح و ثبات و
مسـأله اعتماد به همدیگر مطرح اسـت .بنابراین کلید این کار دسـت
خـود دولت آمریکاسـت .باید به پیمـان برگردد تا بتوانیم راه گذشـته
را ادامـه دهیم و در مسـیر منافع دسـتهجمعی و مشـترکمان حرکت
کنیم.
روحانـی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره هـدف نهایـی ایـران در
سـوریه ،گفـت :بـه نظـر مـن رونـد در سـوریه در مـاه ها و سـالهای
اخیـر رونـد خوبی بوده و گروههای تروریسـتی شکسـتهای پیاپی را
متحمل شـده اند ،بسـیاری از شـهرهای سوریه از دسـت تروریستها
آزاد شـده اسـت و پایتخـت سـوریه امـروز امنتـر از هر زمـان دیگری
اسـت .تروریسـتها سـرزمین بسـیار کوچکی را در سـوریه در اختیار
دارنـد .بیـش از ۹٠درصـد سـرزمین سـوریه در اختیـار دولت سـوریه
اسـت .همکاری بین سـه کشـور ایران ،ترکیه و روسـیه در این زمینه
همـکاری بسـیار خوبـی اسـت .تـاش ما بـر این اسـت کـه بتوانیم با
همـکاری گروههای معـارض و دولت سـوریه قانون اساسـی جدید در
سـوریه نوشـته شـود و بعـد از آن در یـک انتخابـات آزاد دولـت آینده
سـوریه مشـخص شـود .بنابراین آینده مورد انتظارمان آزادی بیشـتر
مردم سـوریه ،دمکراسـی ،بازسـازی و بازگشـت آوارگان است.
رئیس جمهوری افزود :حضور ایران در سـوریه مربوط به خواسـت
دولـت سـوریه اسـت .از ابتـدا که بـه سـوریه رفتیم به دعوت دمشـق
مستشـاران نظامـی ایـران به سـوریه رفتند و مبـارزه در سـوریه علیه
تروریسـم بوده اسـت .بنابراین هر وقت که تروریسـم در سـوریه پایان
بپذیـرد و دولـت اسـد اعام کند که نیـازی ندارد ،ماندن ما در سـوریه
لزومـی ندارد.
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توقف طرح جریمه ریالی سربازی از سال آینده

رییـس سـازمان وظیفه عمومـی ناجا از توقف طـرح جریمه ریالی در سـال
آینـده خبـر داد.به گزارش ایسـنا ،سـردار بهـرام نوروزی در نشسـت خبری
صبـح دیـروز خـود کـه در مقر سـازمان وظیفـه عمومـی ناجا برگزار شـد،
دربـاره اجـرای طـرح جریمـه ریالی سـربازی اظهار کـرد :اجـرای این طرح
تـا پایـان امسـال ادامـه داشـته و برابـر آخریـن اطاعات مـا در سـال آینده
اجرایی نخواهد شـد .بنابراین افرادی که تا پایان امسـال هشـت سال غیبت
یـا بیشـتر از آن داشـته باشـند تنهـا تا پایـان امسـال میتوانند بـا پرداخت
جریمه ریالی از انجام خدمت سـربازی معاف شـوند.وی افـزود :بیش از ۶٠٠
هـزار نفـر برای دریافـت کارت معافیت از زمان اجـرای طرح تاکنون به دفاتر
پلیـس ١٠+مراجعه کـرده و برای حدود  444هـزار نفر کارت معافیت صادر
شـده است .رییس سـازمان وظیفه عمومی ناجا از توقف طرح جریمه ریالی
در سـال آینده خبـر داد.

نکته

جزئیاتی جدید از تکالیف
مهارت محور به جای «مشق شب»

معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش جزئیـات
طـرح تکالیـف مهارت محور را تشـریح کـرد و گفت :در هر اسـتان
مناطقی مشـخص شـده که مـدارس آن دارای کاسهای با تراکم
 ١۶تـا  ٢۵نفـر باشـند؛ این مـدارس طبق بسـتههای پیشـنهادی
آماده شـده ،تکالیف مهارت محور را جایگزین «مشـق» و «تکلیف
شـب» میکنند.
رضـوان حکیـمزاده در گفتوگـو با ایسـنا ،با اشـاره به پرسـش
مهـر رئیـس جمهـور مبنـی بـر آموختـن مهارتهـای زندگـی در
دانـش آمـوزان اظهار کرد :در سـند تحول بنیادین و برنامه درسـی
ملـی به مهارتهایی که ازم اسـت برای کودکان ارائه شـود اشـاره
شـده است.
اجرای برنامه درس ملی
وی افـزود :بهتریـن منبعی کـه میتواند به عنـوان چارچوب به
مـا در ایـن زمینـه کمک کند برنامه درس ملی اسـت کـه در آن به
آموختـن مهارتهایـی چون مهارت شـغلی ،حفظ محیط زیسـت،
کار گروهی ،حل مسـئله و تصمیم گیری اشـاره شـده است.
معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آموزش و پـرورش با بیان اینکه
مـا در دوره ابتدایـی تصمیـم گرفتیم بـرای تغییر فضـای کاس از
حافظهپـروری بـه سـمت مهـارت محـوری در کاسهایـی کـه
امکانـش وجود دارد تکالیف مهارت محور را جایگزین مشـق شـب
کنیـم گفـت :قرار اسـت در مرحله اول در مدارسـی کـه تراکم بین
 ١۶تـا  ٢۵نفـر دارند به جـای آنکه در منزل رونویسـی انجام دهند
و تکـرار و تمریـن کننـد ،ایـن کار را در مدرسـه انجـام دهنـد و در
خـارج از مدرسـه فعالیـت عملـی که بـرای زندگیشـان ضـروری
اسـت ،انجام بدهند.
حکیـمزاده ادامـه داد :بـه عنوان مثـال یکـی از محورهای مهم
ایـن اسـت کـه بچهها یـک سـری مهارت شـغلی فـرا بگیرنـد .ما
تـاش میکنیـم زمینههـای ایـن کار یعنـی مهارتهـای پایـه از
جملـه مسـئولیتپذیری ،مدیریـت زمـان ،تصمیمگیـری و حـل
مسـئله را فراهـم کنیـم .ایـن مهارتهـای پایـه در دوره ابتدایـی
قابـل ارائـه هسـتند .اصـل مهـارت آمـوزی هـم توجـه کـردن بـه
مهارتهـای دسـت ورزی و انجـام کارهای عملی اسـت و اگر کار را
از پیش دبسـتانی شـروع کنیم ،وقتـی دانش آموزان به سـن بااتر
میرسـند زمینـه فراگیـری مهـارت را دارند.
وی بـه بیـان مصادیـق دقیقتـری از تکالیـف مهـارت محـور
پرداخـت و گفـت :در بسـتههایی که آماده کردیم بـه عنوان مثال
بـرای آنکـه در دانـش آمـوزان حفاظـت از محیـط زیسـت را یـاد
بگیرنـد ،تاکیـد داریم که ابتدا مشـاهده گر خوبی باشـند و خوب
دقـت کنند کـه چه چیزهایی محیط زیسـت را آلـوده میکند .یا
بـرای تمرین مسـئولیت پذیـری از آنها میخواهیـم مرتب کردن
فضـای منـزل و اتـاق خودشـان را انجـام دهند و یا بـرای مهارت
بهداشـت ،تمریـن عملـی مسـواک زدن را داشـته باشـند .بـرای
تثبیـت مهـارت ریاضـی هـم آنهـا میتوانند بـا خانواده بـه خرید
برونـد و حسـاب و کتـاب خریـد را انجـام دهند و ضمنـا مدیریت
منابـع را هـم فـرا بگیرنـد .مهـارت خوانـدن نیـز بـا قصـه خوانی
تقویـت میشـود و در سـنین کوچکتـر اگـر خانوادههـا برایشـان
قصـه بخواننـد و آنها آن را تعریـف و بازگو کنند مهارتهای بیانی
و ارائـه دادنشـان تقویـت میشـود .در واقع فعالیتهـای متنوعی
وجود دارد.
معـاون آمـوزش ابتدایی وزارت آمـوزش و پرورش دربـاره تعداد
مدارسـی کـه مجـری ایـن طـرح هسـتند نیـز گفـت :بـر اسـاس
مکاتبات با اسـتانها ،در هر اسـتان مناطقی را مشـخص کردیم که
کاسهـای با تراکم بیـن  ١۶تا  ٢۵دانش آموز دارند .تراکم بسـیار
مهـم اسـت زیرا کاس بـا تراکم کمتر از  ١۶ممکن اسـت چندپایه
باشـد و در تراکـم بـاای  ٢۵به علت تعداد باا ممکن اسـت امکان
بازخوردگیری مطلوب وجود نداشـته باشـد .البته انجام تکالیف در
کاس و ارائـه بازخورد فعالیتهای مهارتـی جزئی از فرایند ارزیابی
کیفی توصیفی اسـت.
محاسن ديگر اين طرح
حکیـم زاده بـا اشـاره به برخی محاسـن دیگر این طـرح عنوان
کـرد :نظارتـی از سـوی معلم بر تکالیـف در منزل وجود نـدارد و از
سـوی دیگـر بـرای خانوادههایی کـه آمادگی ندارند تنش زاسـت و
بـه بچههـا آسـیب میزنـد .ایـن برنامه مهارتـی کمـک میکند تا
رویـه یکسـانی در تکالیـف کـه در مدرسـه و با نظارت معلـم انجام
میشـود حاکـم شـود ،زیـرا رویـه بسـیاری خانوادههـا قدیمـی و
سـنتی اسـت .از سـوی دیگر مشـارکت فعال خانوادهها را خواهیم
داشـت و آموختههـای کاس درس نیز از محفوظـات صرف خارج
میشـود.

سال دوم

شهردار تهران خبر داد :ترخیص چهار نردهبان 64متری آتشنشانی از گمرک

شـهردار تهران در تشـریح جزئیات برنامه پنج سـاله سـوم شـهرداری تهران از احداث خانه “اقوام” در این شـهر خبر داد و افزود :همزمان با هفتم مهر ماه روز “آتشنشـانی” از چهار نرده
بان  ۶4متری آتشنشـانی برای تهران رونمایی خواهد شـد.محمدعلی افشـانی دیروز در هشـتاد و نهمین جلسـه علنی شـورای اسـامی شـهر تهران و در جریان تقدیم برنامه پنج ساله سوم
شـهرداری تهران ،گفت :دیروز (سهشـنبه) برنامه سـوم شـهر تهران را تقدیم نمایندگان پارلمان شـهری تهران میکنیم .ازم اسـت که از همه کسـانی که در تدوین این ایحه با ما همکاری
کردهانـد سپاسـگزاری کنـم .همـکاری مـا در معاونتهای مختلف با همکاری کارشناسـان و صاحبنظران کمک شـایانی در تدویـن این برنامه داشـتند.وی افزود :برنامهریزی در ایران سـابقه
 ۷٠سـالهای را طی کرده اسـت .اولین برنامه هفت سـاله توسـعه کشـور در سـال  ١۳٢۷در مجلس شـورای ملی وقت به تصویب رسـید و از سـال  ١۳٢۸اجرایی شـد .امروز پس از گذشـت
 ۷٠سـال برنامههای متعدد هفت سـاله و پنج سـالهای در کشـور تدوین شـد و شـهرداری نیز دو برنامه را پشـت سـر گذاشـت و امروز سـومین برنامه پنج سـاله را تدوین کرده است.شهردار
تهران ادامه داد :تغییر فاحشـی در نگرش ما و همه مدیران کشـور در نظام برنامهریزی مبتنی بر برنامه متناسـب با تجربه  ۷٠سـاله ایجاد شـده اسـت .در حقیقت برنامهها امروز برای اجرا
نوشـته میشـود .لذا در تدوین برنامه تاش کردهایم که به شـکلی عمل کنیم که برنامه اجرایی باشـد.وی خاطر نشـان کرد :قطعا باید برنامهها با توجه به محدودیتهای منابع در کشـور
و شـرایطی کـه گاهـا در اختیـار مـا نیسـت و در طول برنامه ایجاد میشـود هم تنظیم شـوند .بنابراین مبتنی بر منابع در اختیار این برنامه را تنظیم کردیم.شـهردار تهـران در بخش دیگری
از صحبتهـای خـود بـه حضور رییس شـورای اسـامی شـهر تهران در جلسـات تلفیق تدوین برنامه پنج سـاله سـوم اشـاره کرد و افـزود :من گاها به ایشـان اعام میکردم کـه این حضور
شـما نقش شـورای نگهبان را ایفا میکند .به شـکلی که تصور میکنم این حضور شـما به معنای تصویب برنامه اسـت ،چرا که زمانی که شـورای نگهبان بخواهد برنامهای حتما تصویب
شـود حتما در جلسـات تلفیق حضور پیدا میکند .امیدواریم که این برنامه با تصویب اعضای شـورای اسـامی شـهر تهران از ابتدای سـال آینده اباغ و اجرایی شـود.
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ممنوعیتاعطایتسهیاتبانکیبهسربازانفراری

جانشـین رییس سـازمان وظیفه عمومی ناجا از ممنوعیت اعطای وام و تسهیات
بانکـی بـه مشـموان غایـب و سـربازان فـراری خبـر داد.سـردار ابراهیـم کریمی
دربـاره محدودیتهـای سـربازان فراری و مشـموان غایـب ،اظهارکـرد :قانونگذار
محدودیتهایـی را بـرای ایـن دسـته از افراد در نظر گرفته اسـت کـه از جمله آن
عدم صدور گذرنامه ،عدم اسـتخدام و امکان کار در دسـتگاههای دولتی و خصوصی
و  ...اسـت.وی با بیان اینکه سـامانه وظیفه عمومی ناجا با بانکها در ارتباط اسـت،
گفت :برهمین اسـاس از سـال گذشـته به مشـموان غایب و سـرباران فراری وام
بانکی و تسـهیات بانکی اعطا نمیشـود .کریمی با بیان اینکه عدم ارائه تسهیات
بانکـی ،عدم اجازه اسـتخدام در دسـتگاه ها و شـرکتهای خصوصی ،عـدم صدور
گذرنامـه و مجـوز خـروج از کشـور و  ...از جملـه این محدودیتها اسـت گفت :اگر
دسـتگاهی نیز اقدام به بکارگیری مشـموان غایب سـربازی کرده باشـد این افراد
باید جریمـه پرداخت کنند.

مجوزدهندگاناززیربارمسئولیتخودشانهخالیمیکنند

مسئولیت
«سکهثامن»باکیست؟
آرمـان ملـی -لیـا جـودی :با رسـانه ای شـدن ماجرا ،مـال باختـگان اعام کردنـد که به اتـکای مجوز صـادره از
اتحادیـه طـا ،نماد تجـارت الکترونیکـی وزارت صنعت و نیز نماد رسـانه دیجیتال وزارت ارشـاد به این شـرکت اعتماد
کـرده و سـرمایه هـای خـود را در اختیـار آن قرار دارند .حدود یک هفته از رسـانه ای شـدن ماجرای «سـکه ثامن» می
گـذرد؛ در ایـن مـدت مجـوز دهندگان این شـرکت هر یک به شـکلی تـاش کرده اند از بار مسـئولیت خـود در زمینه
نظـارت بـر عملکرد آن بکاهنـد و یا از آن شـانه خالی کنند.
گزارشی را در این خصوص بخوانید...

حـدود یـک هفتـه از رسـانه ای شـدن ماجـرای «سـکه ثامـن» می
گـذرد؛ در ایـن مـدت مجـوز دهنـدگان این شـرکت هر یک به شـکلی
تـاش کـرده اند از بار مسـئولیت خـود در زمینه نظارت بر عملکـرد آن
بکاهند و یا از آن شانه خالی کنند.با رسانه ای شدن ماجرا ،مال باختگان
اعـام کردنـد کـه به اتـکای مجـوز صـادره از اتحادیه طا ،نمـاد تجارت
الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسـانه دیجیتال وزارت ارشـاد به این
شـرکت اعتماد کرده و سـرمایه های خود را در اختیار آن قرار دارند.هفته
پایانـی شـهریورماه بـا وقوع بحران در سـکه ثامن و بسـته شـدن فضای
مبـادات الکترونیکـی آن بـه روی کاربـران ،اتحادیـه طا اعـام کرد که
مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشـخص شـد از اتحادیه
زرگران بناب در آذربایجان شـرقی مجوز داشـته و به اتکای همان ،کسب
و کار خـود را بـه تبریـز و تهران منتقل کرده ،نماد تجـارت الکترونیک از
وزارت صنعت گرفته و کسـب و کار خود را در زمینه طای آبشـده ادامه
داده و همزمـان بـا اوج گیـری بهای سـکه طا در بازار ،به سـمت خرید و
فروش مسـکوکات طا سـوق داده است.این داستان ،مصداق ناهماهنگی
بیـن دسـتگاه های متولی صدور مجوز اسـت که بیش از پیـش ضرورت
اسـتقرار دولـت الکترونیک کـه همه مجوزها یکپارچه صـادر و به صورت
برخط بر آن نظارت شـود را آشـکار می سـازد.
چه کسانی حق فروش طا و سکه دارند؟
تـا پیـش از تصویـب دسـتورالعمل فعالیـت صرافـی هـا در شـورای
پـول و اعتبـار ،صرافـی ها مجـوز خود را از اتحادیه سـکه و صـراف تهران
دریافـت مـی کردند و مجـاز به فروش سـکه و ارز بودند اما با تصویب این
دسـتورالعمل ورق برگشـت و صرافـی ها فقط باید مجوز خـود را از بانک
مرکـزی بگیرنـد .زیرا طبق مـاده  ١١قانون پولی و بانکی کشـور ،تنظیم
مقـررات مربـوط به معامـات ارزی و طا از وظایف بانک مرکزی اسـت.با
تهیه دسـتورالعمل خاص صرافی ها ،آنها از شـمول صنوف خارج شـدند
و اتحادیه ،کانون و انجمن آنها نیز نمی تواند صنفی و وزارتخانهای باشـد.
همچنین با اسـتناد به مصوبه چهارم آذر  ١۳۹٢شـورای عالی امنیت
ملـی و نامـه معاونـت امور اقتصـادی و بازرگانـی وزارت صنعـت ،معدن و
تجـارت ،رسـته صرافی از رسـتههای تحـت پوشـش اتحادیه صنف طا
و جواهـر حذف و همه پروانههای کسـب صـادره از سـوی آن اتحادیه در
رسـته سـکه و صـراف باطل شـده اسـت.به این ترتیب صرافـی هایی که
از بانـک مرکـزی مجـوز فعالیت می گیرنـد ،می توانند نسـبت به خرید
و فـروش مسـکوک طای ضرب شـده توسـط بانـک مرکزی نیـز اقدام
کنند که البته براسـاس دسـتورالعمل بانـک مرکزی صرافـی حق انجام
هرگونـه عملیـات صرافی (خرید و فروش ارز و سـکه) در فضای اینترنتی
یـا مجـازی را ندارد.گروه دومی که می توانند سـکه بفروشـند ،واحدهای
صنفی طافروشـی هسـتند که از اتحادیه طا مجوز می گیرند؛ به گفته
آیـت محمدولی رئیس اتحادیه طـا و جواهر ،این اتحادیـه دو نوع مجوز
«سـکه فروشـی» و «فروش مصنوعات و مسـکوکات طا» دارد که هر دو
بـه واحـد صنفی فیزیکی داده می شـود و کسـانی که مجـوز می گیرند
بایـد در محدوده جغرافیایی مشـخص کاای خـود را عرضه کنند و حق
فـروش اینترنتی ندارند.
دوتخلفصنفیثامن
براسـاس اطاعاتـی کـه اتحادیـه طـا و وزارت صنعـت ارایـه کـرده
انـد ،سـکه ثامـن در سـال  ١۳۹۵بـا مجوز واحـد صنفی فـروش طا در
شهرسـتان بنـاب آذربایجان شـرقی فعالیت خـود را آغاز کرد امـا پس از
مدتـی کسـب و کار خـود را بـه تهـران انتقـال داد و وارد خریـد و فروش
آناین طای آبشـده و سـکه شـد.
ایـن در حالی اسـت که طبق تبصره مـاده  ١٢قانون نظام صنفی «در
صـورت عـدم فعالیـت بیـش از  ۶ماه واحد صنفـی بدون اطـاع اتحادیه
مربوطـه یـا تغییر محل کسـب یـا نـوع فعالیت توسـط صاحـب پروانه
کسـب یـا واگـذاری محـل صنفـی دارای پروانه کسـب به غیـر ،اتحادیه
موظف اسـت پس از اخطـار  ١۵روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسـب
را ابطـال کند».تخلف نخسـت اینکه بـرای فعالیت در تهـران باید مجوز
صنفـی از اتحادیـه طـا و جواهـر تهـران اخـذ مـی کـرد و دیگـر اینکه
مجـوزی کـه دریافـت کرده بـود ،بـرای عرضه فیزیکـی کاا بود امـا وارد
تجـارت الکترونیکی طا شـد که ممنوع اسـت.
البتـه نمـی تـوان از اهمال صـورت گرفته از سـوی اتحادیـه طا نیز
چشـم پوشـی کرد که پـس از حدود  ٢سـال فعالیت غیرمجـاز ثامن در
فضـای مجـازی ،بـرای پمـپ آن و اقدام های قانونی دسـت به کار شـده
اسـت.به تازگـی این اتحادیـه به اعضای خود هشـدار داده اسـت با توجه

به مشـکات متعدد ایجاد شـده در خرید و فروش طا و سـکه در فضای
مجـازی و نبـود قوانین و بسـترهای ازم برای انجام ایـن گونه معامات،
هرگونـه دادوسـتد طـا ،جواهر و سـکه در فضای مجـازی بپرهیزند زیرا
این کار از نظر این اتحادیه غیرقانونی اسـت و عواقب ناشـی از آن متوجه
معاملـه گـران خواهد بود.علـی عوض پور دبیر اتـاق اصناف ایـران در این
بـاره بـه ایرنا گفت :واحدهای صنفی برای فعالیـت در فضای مجازی باید
از اتحادیـه کشـوری فروشـگاه هـای مجازی مجـوز بگیرند؛ شـرکت یاد
شـده نیـز به ایـن اتحادیه مراجعه کـرده بود اما چـون مـدارک آن کافی
نبـود ،مجـوزی به آن داده نشـد.به گفته وی ،البتـه اتحادیه طا به دلیل
تخلـف های انجام شـده ،بارها به سـکه ثامن تذکـر داده بود که از سـوی
گردانندگان آن نادیده گرفته شـد.
اهمالدرصدورنمادتجارتالکترونیک
اهمـال دیگـر را وزارت صنعت ،معدن و تجارت بـا صدور نماد تجارت
الکترونیـک بـه این شـرکت مرتکب شـد کـه در اطاعیه مرکز توسـعه
تجـارت الکترونیکـی نیز به آن اشـاره شـده اسـت؛ در این اطاعیه تاکید
شـده که «نماد اعتماد الکترونیکی سـکه ثامن به اسـتناد مجوز اتحادیه
زرگـران شهرسـتان بنـاب آذربایجـان شـرقی در  ١۳مـرداد  ۹۵و پس از
اسـتعام اطاعـات هویتـی ،صاحیت فردی ،تکمیـل فرآینـد ارزیابی و
تاییـد آن در تاریـخ  ۷تیـر  ۹۶بـرای فـروش طا و جواهر اعطا شـد».
ایـن نمـاد الکترونیکـی در حالـی بـه این واحـد صنفـی آن هم طا
فروشـی داده شـده کـه فـروش اینترنتـی سـکه از سـوی بانـک مرکزی
بـرای صرافـی هـا غیرمجـاز بـوده و اتحادیـه طا نیـز آن را ممنـوع می
دانـد؛ موضوعـی که مرکز تجارت الکترونیکی نیز به آن اذعان کـرده و در
اطاعیه خود نوشـته اسـت «فروش اینترنتی سـکه بنا به مصوبه شورای
پـول و اعتبار غیر مجاز اسـت» حال پرسـش اینکه وقتـی این مرکز می
دانسـته خرید و فروش اینترنتی سـکه غیرمجاز است ،بر چه مبنای نماد
تجـارت الکترونیـک به متقاضی داده اسـت که همان نماد مستمسـکی
بـرای موجه جلوه دادن کسـب و کار باشـد؟
نکتـه قابل تامـل دیگر این اطاعیه اینکه نوشـته «این کسـب و کار
در زمان تمدید اعتبار نماد در تاریخ  4تیر  ۹۷شـکایت باز و بدون پاسـخ
نداشـته اسـت»؛ یعنـی تـا آن زمـان اتحادیه طـا از این واحد شـکایتی
نکـرده و مرکز تجارت الکترونیک نیز به صرف اینکه شـاکی ندارد ،مجوز
را تمدید کرده اسـت.در ادامه این اطاعیه یادآوری شـده که سـکه ثامن
«در زمـان تمدیـد اعتبـار و در نظـارت هـای دورهای در خصـوص تخلف
فـروش سـکه تذکـرات ازم را دریافـت کرده و بنا به بررسـی انجام شـده
ایـن سـایت در آن مقطـع زمانـی اقدام به اصـاح موارد مرتبـط با فروش
سـکه کـرده و فعالیـت کاری خـود را بـه فروش طـای آب شـده و طا
اصـاح کـرده اسـت اما بـار دیگر در مقطـع زمانـی بعـد از آن ،از عناوین
فروش سـکه در سـایت خود اسـتفاده کرده اسـت».این عبارت ها نشـان
مـی دهد وقتی دسـتگاه های متولی مجوزی می دهنـد ،نظارتی بر ادامه
کار ندارند و زمانی که تخلفی روی می دهد و عده ای متضرر می شـوند،
یا با اقدام های انجام شـده توجیه می کنند و یا به کل منکر اشـتباهات
خـود می شـوند.همانطور که مرکز تجارت الکترونیکـی در اطاعیه خود
نوشـته اسـت «با فرآیند رسـیدگی به تخلفات ،نماد اعتماد این کسب و
کار به دلیل عدم پاسـخگویی مناسـب ،عملکرد نادرسـت و ابطال مجوز
فعالیـت فیزیکـی اتحادیه زرگـران (در تاریـخ  ٢۵شـهریور  )۹۷تعلیق و
درخواسـت لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شـده اسـت».با این اوصاف
مرکز تجارت الکترونیکی در حالی از مسئولیت خود شانه خالی کرده که
براساس همین نماد تجارت الکترونیکی ،متهم توانسته برای سایت خود
مجـوز پرداخـت الکترونیک بگیرد و به شـاپرک متصل شـود؛ اقدامی که
بـدون آن امکان کاهبـرداری از مردم وجود نداشـت.
تخلف رسانه ای در ماجرای سکه ثامن
یکـی دیگـر از مـواردی که مال باختگان سـکه ثامن در گفـت و گو با
ایرنـا بـه آن تاکید داشـتند ،درج آگهی و خبرهای تبلیغاتی این شـرکت
در رسـانه هـای معتبـر و برخی پایـگاه های خبری بوده اسـت موضوعی
که در گذشـته نیز درباره موسسـه هـای غیرمجاز وجود داشـت و آگهی
آنهـا از تلویزیـون پخش شـده بـود و مردم به همین دلیـل به آنها اعتماد
کرده بودند.مسـتندات مال باختگان حکایت از آن دارد که نه تنها برخی
خبرگـزاری هـا و پایگاه های خبـری ،آگهی و خبر تبلیغاتـی برای ثامن
منتشـر کرده بودند بلکه یکی از سـایت های اعام نرخ طا و سـکه که
برخی به اشـتباه آن را وابسـته به اتحادیه طا می دانند نیز ماه ها آگهی
تبلیغاتـی بـرای آن در نظر گرفته بود.

این در حالی اسـت که پیگیری ایرنا نشـان می دهد سـایت رسـمی
اتحادیه طا و جواهر در دسـت طراحی اسـت و اکنون به طور آزمایشـی
فعالیت می کند و هنوز به طور رسـمی فعال نشـده اسـت.
ثبتآسانشرکتوناهماهنگیبینقوا
ثبـت شـرکت یکـی از آسـان تریـن راه های ممکـن بـرای راه اندازی
یک کسـب و کار اسـت و صدالبته شـرکت های زیادی نیز هسـتند که
حاضرنـد در ایـن زمینـه به فـرد مشـاوره داده یا بـه وکالت از فـرد ،همه
مراحل ثبت شـرکت را طی کنند؛ کافی اسـت به آگهی های درج شـده
در نشـریات کاغـذی و فضـای دیجیتـال نگاهی بیندازید کـه وعده ثبت
شـرکت را حتـی یک روزه مـی دهند.
سـکه ثامـن از ایـن حربه برای جلب مشـتریان خود اسـتفاده کرده و
مجـوز شـرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلیـن» را در تاریـخ  ٢4آبان  ۹۶با
موضـوع «ارایـه کلیه فعالیت هـای تجـاری و خدمات بازرگانـی ،خرید و
فـروش و خدمـات پـس از فـروش کلیه کااهـای مجاز بازرگانـی ،خرید
و فـروش ،صـادرات و واردات مجاز بازرگانی ،گشـایش اعتبارات و ال سـی
برای شرکت نزد بانک ها ،ترخیص کاا از گمرکات داخلی ،اخذ و اعطای
نمایندگـی شـرکت های معتبر داخلـی و خارجی ،انعقاد قـرارداد با کلیه
اشـخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شـعب و نمایندگی در داخـل و خارج
کشـور ،اخـذ وام و اعتبـارات بانکی بـه صـورت ارزی و ریالی از کلیه بانک
هـای داخلی و خارجی ،شـرکت در کلیه مناقصات ،پیمان هـا و مزایدات
دولتـی و خصوصـی اعـم از داخلی و بین المللـی ،برگزاری و شـرکت در
کلیه همایش ها و سـمینارها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی
ارایه خدمات مشـاوره ای در زمینه فعالیت شـرکت در صورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذی ربط» از اداره ثبت شرکت ها و موسسه
هـای غیرتجاری تبریز دریافت کرده اسـت.به سـادگی می تـوان دریافت
کـه ایـن شـرکت در زمـان ثبـت ،اعام نکـرده که قصـد ورود بـه عرصه
طـا و سـکه را دارد همچنان که ثبت شـرکت ها نیز با ذکر عبـارت «در
صـورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای ازم از مراجع ذی ربط» تاکید کرده
کـه اگر صاحب شـرکت قصد فعالیـت در اموری دارد کـه باید مجوزهای
دیگـری اخـذ کنـد ،بایـد از مراجـع ذی ربط مجـوز بگیرد.علـت این کار
چندان پیچیده نیست؛ سازمان ثبت شرکت ها زیرمجموعه قوه قضاییه
اسـت و «مراجـع ذی ربط» به طـور عموم در حوزه عملکردی قوه مجریه
و یـا اصنـاف مـی گنجـد .راه حل سـاده رفع این مشـکل اتصال سـامانه
هـای اطاعاتـی نهادهـای حاکمیتـی بـه مدد دولـت الکترونیک اسـت
هرچنـد که به گفته محمدجـواد آذری جهرمی وزیر ارتباطـات و فناوری
اطاعـات ،قـوه قضاییـه در این زمینه همکاری ندارد زیـرا از نظر متولیان
آن پـای اسـتقال این قوه در میان اسـت.البته در موضوع موسسـه های
غیرمجاز نیز همین ناهماهنگی بین قوا کار دست دولت داد زیرا با حکم
قاضـی در مشـهد ،در شـرایطی که هنوز هشـت تعاونـی ادغام شـده در
کاسـپین امور اداری و تسویه حسـاب های خود را انجام
نـداده بودنـد ،همـه دفترچـه ها و سـردر شـعب آنها به
«کاسـپین» تغییر کرد و بسـیاری از مردم با این تصور
کـه امور انجام شـده و فعالیت هـا زیر نظر بانک مرکزی
شـدند ،در تعاونی های سـابق حسـاب افتتاح کردند.
چـرا خريـد و فروش آناين سـکه ممنوع
است؟
ممنوعیـت خریـد و فروش آناین سـکه ،طـا و ارز
داسـتان امروز نیسـت و ممنوعیـت آن از حـدود چهار
سـال پیش وضع شـده؛ علـت آن تنها یک چیز اسـت،
«توانایی طا برای جانشـینی پول در حالی که کااهای
دیگـری که در فضای مجـازی این قابلیـت را ندارند».
جایـگاه طـا بـه عنوان یک فلـز گرانبها نـه تنها در
مبـادات مالـی ایـران بلکـه در بازارهای جهانی سـبب
شـده تا خریـد و فـروش فیزیکی آن اصل باشـد یعنی
خریـدار اطمینان یابد که کاا عیناً تحویل او می شـود.
در احکام اسـامی نیز یکـی از اصول صحت تجارت
را تحویـل کاا بـه خریـدار مـی داننـد در حالـی که در
سـایت هـای غیرمجـاز خریـد و فـروش طـا که چند
ماهی اسـت به دلیل تاطم در بازار ،کسـب و کارشـان
رونـق گرفتـه ،این احتمال وجـود دارد که خرید سـکه
بـه صورت صـوری انجام شـود؛ یعنـی فرد پـول خرید
سـکه را واریـز کند امـا کاا را دریافت نکند و بعد همان

سـکه ای کـه وجـود خارجی نـدارد را در فضـای مجازی به فـرد دیگری
بفروشـد و سـود کسب کند.در سـکه ثامن نیز رویه دادوستدها به همین
شـکل بوده اسـت؛ یکـی از مال باختـگان که حـدود  ١٠٠میلیون تومان
در آن سـرمایه گـذاری کـرده بـود ،به ایرنا گفت که با وجود خرید ،سـکه
فیزیکی تحویل خریدار نمی شـد بلکه در حسـاب ما وجود داشـت و اگر
مـی خواسـتیم به فرد دیگر می فروختیم.رئیس اتحادیه طـا در این باره
بـه ایرنـا می گوید :اینکه در فضـای مجازی کاایـی را بدون آنکه تحویل
بگیـری ،به فرد دیگری بفروشـی این معنی را می دهـد کاایی که وجود
نـدارد ،دادوسـتد شـده کـه از نظر شـرعی نیز ایـن معامله اشـکال دارد و
باطل اسـت.وی گفت :در گذشـته نیز شاهد داان سـرپایی در بازار طا
و سـکه بودیـم که شـبیه همیـن کار را می کردنـد؛ امروز سـکه ای را به
فردی می فروختند بدون آنکه کاا تحویل دهند و فردا همان سـکه را از
فـرد می خریدند که بسـاط آنها جمع شـد اما گویا همـان رویه به فضای
مجازی کشـیده شـده اسـت و در سـایت ها به همین شـکل طا خرید
و فروش می شـود.
آخرينوضعیتپروندهثامن
در هـر صـورت بـا اهمـال هـای انجام شـده ،اکنـون جمعـی از مردم
زیان دیده اند؛ حجت ااسـام غامحسـین محسـنی اژه ای سـخنگوی
قـوه قضاییـه گفته اسـت که متهـم این پرونـده (فرهـاد زاهدی فـر) در
دسـترس نیسـت و برخـی می گویند فرار کرده اسـت؛ اگر متهـم با پول
فرار کرده باشـد و اموال او در کشـور کفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار
بازگردانـدن اموال خود را داشـته باشـند ،قوه قضاییـه چه می تواند بکند.
آیا همیشـه اموال شناسـایی شـده به میزان بدهکاری اسـت.اژه ای ادامه
داد ۶٠٠ :نفـر تاکنـون شـکایت کردنـد و نمی دانیم چقـدر اموال منقول
و غیرمنقـول از او در دسـترس اسـت کـه هنوز به این مرحله نرسـیدیم.
در تارنمـای سـکه ثامـن نیـز این اطاعیه منتشـر شـده کـه «بنا به
دسـتور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دسـت اندرکاران سـایت،
خـود حضوری داشـته باشـند و در جهـت تأدیه حقوق کاربران سـایت و
رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همکاری کنند ،دستگاه قضایی
در جهت حل مشـکات مـردم بدون نگاه به برخـورد قضایی و انتظامی،
تـا رفع کامل مشـکات حادث شـده در کنار همـه خواهد بود ،لـذا افراد
مذکور شـخصاً با در دسـت داشـتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری
و هماهنگـی به شـعبه  ۵بازپرسـی دادسـرای ناحیه  ۳١تهـران مراجعه
نمایند».البتـه بایـد گفت کـه بجز ثامن چندین سـایت خریـد و فروش
آنایـن طا و سـکه نیـز در فضای مجازی فعالند که اتحادیـه طا از نامه
نـگاری بـا نهادهـای ذی ربـط برای جلوگیـری از ادامه فعالیـت آنها خبر
داده اسـت.اکنون باید منتظر بررسـی های دسـتگاه قضا در پرونده سکه
ثامـن بود هرچند نتیجه کار ،هرچه باشـد نمی تواند اهمـال های صورت
گرفتـه را توجیه کند.

استان ها
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حادثهمنجربهخسارتدرایامتاسوعاوعاشورانداشتیم

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم گفت :هیچ حادثه
منجر به خســارت و مجروحیت در ایام تاسوعا و عاشورا در هسته
مرکزی با توجه به استقرار خودروهای آتش نشانی نداشتیم .سید
امیر سامع در جلسه شورای اسامی شهر قم با اشاره به برنامههای
شهرداریدرایامماهمحرم،اظهارکرد:ستادهایمختلفیدراینایام
درمناطقمختلفشهربهخصوصاطرافحرمحضرتمعصومه(س)
تشکیلشدندواینستادهانسبتبهفضاسازیشهروارائهخدماتمختلف
اقدامکردند.معاونخدماتشهریواموراجتماعیشهرداریقمادامهداد:گرچهکهمحدودیت
بودجه در شهرداری قم داشتیم اما فضاسازی مناسبی در ایام محرم انجام دادیم و اقدامات
در خصوص استقرار خودروهای آتش نشانی ،نظافت محیط و توزیع مخازن زباله در این ایام
صورت گرفت ٢۵٠ ،ایستگاه صلواتی در ایام محرم در شهر قم برپا شد که به آنها خدمات
ازم ارائه شد.

اخبــار
اکیپهاينظارتيتاکسیرانيبرعملكرد
سرویسمدارس نظارتميکنند

جابه جایی 72هزار دانش آموز
اصفهانی با 10هزار سرویس مدرسه

مدیرعامـل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسـیرانی شـهرداری
اصفهـان گفـت ١٠ :هـزار سـرویس مدرسـه  ۷٢هـزار دانـش آمـوز
اصفهانـی را تحـت نظـر سـازمان تاکسـیرانی جابه جا مـی کند.
هـادی منوچهـری بـا اشـاره بـه آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد
افـزود ١٠ :هـزار خـودرو در قالب  ۵۳شـرکت حمل و نقل سـرویس
مدارس تحت نظارت سـازمان تاکسـیراني در سـال تحصیلی جدید
بـه  ۷٢هـزار دانـش آمـوز شـهر اصفهـان سـرویس دهی مـی کند.
وی تصریـح کـرد :از شـمالی تریـن تـا جنوبـی ترین مدارس شـهر
اصفهـان در راسـتای افزایـش بهـرهوری و رضایتمندی مسـافران و
کاهش ترافیک ،تحت پوشـش خدمت رسـانی سـازمان تاکسـیرانی
قرار گرفته اسـت.مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شـهرداری اصفهـان ادامـه داد :پنـج اکیـپ خودرویـی و دو اکیـپ
موتوری بر فعالیت سـرویس مدارس شـهر نظارت دارند .این نظارت
ها شـامل رعایت منشور اخاقی سـازمان تاکسیرانی ،سرویس دهی
طـی سـاعات پیـک در مسـیرهای مشـخص  ،سـوار نکـردن دانش
آموزان بیش از حد مجاز و غیره می باشـد.مدیرعامل شـرکت واحد
اتوبوسـرانی اصفهـان و حومه نیز گفت :روزانه بیـش از  ٢٠٠هزار نفر
از دانش آموزان و دانشـجویان شـهر برای رسـیدن به مقصد از حمل
و نقـل عمومـی بـه ویـژه اتوبوسهـا اسـتفاده میکنند که ایـن آمار
معادل  ۳٠درصد مسـافران اتوبوسـرانی اصفهان اسـت.
قـدرت افتخاری اظهارکرد :همزمان با آغاز سـال تحصیلی جدید
دو کریـدور دانـش آمـوزی در شـهر اصفهان تعریف شـده و به دانش
آموزان سـرویسدهی میکند.
وی ادامـه داد :عاوه بر  ١٠۳خط اتوبوسـرانی در کریدورهایی که
تراکـم مراکز آموزشـی وجود دارد ،سـرویسهای ویـژه دانش آموزی
در سـاعات پیک سـرویسدهی میکنند تا دانش آموزان با سـهولت
بیشـتر و اتاف وقت کمتری به مقصد برسـند.
مدیرعامل شـرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان
کـرد :کریدورها در نقاطي از شـهر که بیشـترین مـدارس در آن قرار
دارد ،تعریـف شـده و در ایـن کریدورهـا عاوه بر سـرویسهای رایج،
سـرویس مخصـوص دانش آمـوزان به ویژه براي مقاطـع راهنمایی و
متوسـطه ارایه مي شود.
وی افـزود :در آینـده نزدیـک شـرکت واحد اتوبوسـرانی اصفهان
بـرای دانـش آموزانی که تـوان مالی پرداخت کامل بلیـت اتوبوس را
ندارنـد ،کارتهای تخفیـفدار صـادر خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی هشدار داد

زیستپذیريبهدلیلآلودگيهاو
کمبود آب در اصفهان دچار مخاطره

معـاون وزیـر راه و شهرسـازي ا گفت :در تاش هسـتیم در حوزه
معمـاري و تعریف پروژههاي ویـژه به خصوص در بافتهاي تاریخي،
کارهـاي ویـژهاي را پیگیـري کنیـم و طرحهایـي را که پیـش از این
بـه شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري ایران ،ارایه شـده اسـت را به
سـرانجام برسـانیم بـه ویژه با تاکیـد بر حفاظت از بافـت تاریخي که
خوشـبختانه شـوراي شـهر نیز در این زمینه بسـیار همراه اسـت و
تفاهمنامـه مشـترکي بـا شـهرداري و شـوراي شـهر در ایـن رابطـه
منعقـد کردهایم.
ایـن مقـام مسـئول از دیگـر اقداماتـي کـه در اسـتان اصفهـان
انجـام شـده اسـت راه انـدازي نهاد مشـترکي بین معاونـت معماري
و شهرسـازي و شـهرداري اصفهـان عنـوان کرد و گفـت :طي تفاهم
نامهاي که به امضا رسـاندهایم در صددیم تا بتوانیم نهاد مشـترکي را
بـراي پیگیـري همه برنامهها و طرح هاي توسـعه شـهري به صورت
مشـترک با هم داشـته باشـیم کـه پیگیر آنها نیز هسـتیم.
ایزدي در پاسـخ به این سـوال که معاونت معماري و شهرسـازي
در رابطـه بـا دو چالـش عمـده اصفهان که یکـي از آنهـا آلودگي هوا
و کمبـود آب اسـت چه مجموعـه اقداماتـي را در دسـتور کار دارد؟،
گفـت :اساسـا در رویکـرد جدیـد تهیـه طرح هـاي جامـع ،در صدد
هسـتیم تـا ایـن غفلـت و خائي کـه در نظام طـرح ریـزي و برنامه
ریـزي وجود داشـت را جبران کنیم.وي ادامه داد :متاسـفانه در نظام
طرحریـزي و برنامهریـزي شـاهد بودیـم که بدون توجـه به ظرفیت
هـاي اقلیمي ،توان محیطي ،طرح هاي توسـعه شـهري تعریف مي
شـدند .هـم اکنـون در نظام توسـعه جدید ،طـرح جدیـدي را که در
مـورد اصفهان اباغ کردیم اولین پرسـشمان این اسـت که ظرفیت
اقلیمـي اصفهـان چـه بـوده اسـت و چقدر بـه آن ظرفیتهـا توجه
شـده اسـت.ایزدي افزود :مساله هاي حیاتي اصفهان کیفیت زندگي
و زیسـتپذیري اسـت دو موضوعي که همواره وزیر راه و شهرسـازي
نیـز بـر آن تاکیـد داشـته و دارند .هماکنـون زیسـتپذیري به دلیل
آلودگيهـا و کمبـود آب در اصفهـان دچـار مخاطـره اسـت .طرحها
بایـد بتوانـد در وهلـه اول بـه فراهـم کـردن شـرایط حداقلـي براي
زیسـتپذیري و پـس از آن ارتقـاي کیفیـت زندگـي منجـر شـود.
وي تاکیـد کـرد :معتقـدم این مقـوات از کلیديتریـن و مهمترین
موضوعاتـي هسـتند کـه بایـد طرح جامـع جدید مـورد توجـه قرار
دهـد و بـراي آنها راه حـل ارایه کند.ایزدي در بیـان برنامههاي کوتاه
مـدت براي رفـع چالشهاي موجـود اصفهان توضیحاتـي ارایه کرد
و گفـت :در کوتـاه مدت فراهم کـردن فضاي گفتگو و تصمیمگیري
مشـارکتي بین مسئوان ملي و اسـتاني را پیشنهاد ميکنم؛ نهادي
کـه مـا اصـرار داریم شـکل بگیـرد و تاشهایي کـه در اسـتان آغاز
شـده اسـت ،ميتواند ایـن زمینـه را فراهم کند.
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شهردارقممطرحکرد:تعاملشهرداریوپلیسدرراستایارتقاءسطحخدمترسانیبهشهروندان

شهردار قم با اشاره به اینکه مردم باید ثمرات خدمت به آنها را به صورت ملموس مشاهده کنند ،اظهار کرد :بااترین عبادت خدمت به مردم است و امیدواریم که حرکتهای شهرداری و
پلیس در این راستا باشد .دکتر سقاییان نژاد در دیدار با سردار آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم سه ارگان شهرداری ،پلیس و قوه قضاییه را نهادهای مهم و تاثیرگذار در مدیریت شهر
دانست و اظهار کرد :اگر شهرداری و نیروی انتظامی ارتباطات منسجمی داشته باشند شهر در مسیر رشد و پیشرفت حرکت می کند.شهردار قم با بیان ینکه تعامل شهرداری و ناجا
ارزنده بوده و باید از این تعامل پاسداری شود که نتیجه آن عاید مردم می شود ،خاطرنشان کرد :در جمهوری اسامی بن بست نداریم و اگر بن بستی وجود دارد آن بن بست خودمان
هستیم.سقاییان نژاد با اشاره به اینکه اگر واقعا اتحاد داشته باشیم بر مشکات پیروز خواهیم شد ،افزود :حرکت کوری که در اهواز اتفاق افتاد حاکی از واماندگی دشمنان نظام است و
قطعابایددربرابرچنینرفتارهاییانسجاممابیشترشود.ویبااشارهبهاینکهشهرقمدارایویژگیهایخاصیاست،بیانکرد:شهرقمبهدلیلوجودحرممطهرحضرتمعصومه(س)
شرایط خاص خود را دارد و خدمت در این شهر از اهمیت بسیاری برخوردار است.شهردار قم با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با قوه قضاییه و ناجا به صورت مستمر و مشترک ،بیان کرد:
نمایندههایشهرداریوناجابایدتعاماتونتایجمذاکراتراپیگیریکنندتابهسرانجامبرسد.سقاییاننژادانتصابسردارآقاخانیبهعنوانفرماندهانتظامیاستانقمراتبریکگفتوبیانکرد:مردمخدمت
را می فهمند و قدردان هستند و باید هرچه بیشتر در مسیر خدمت تاش کرد.وی با اشاره به اینکه مردم باید ثمرات خدمت به آنها را به صورت ملموس مشاهده کنند ،اظهار کرد :بااترین عبادت خدمت به
مردم است و امیدواریم که حرکتهای شهرداری و پلیس در این راستا باشد .فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار با مهم توصیف کردن نقش شهرداری در تحقق امنیت پایدار ،گفت :مردم تحول در
شهر را احساس کرده اند و این امر در تحقق امنیت مهم است .سردار آقاخانی با بیان اینکه چهره شهر قم نسبت به گذشته تغییرات بسیاری داشته است ،اظهار کرد :دعای مردم به مجموعه شهرداری دعا
به نظام اسامی است و حرکت های جهادی صورت گرفته در قم ملموس است و امیدواریم که مردم قم نیز قدرشناسی ازم را داشته باشند.

 22درصدپسماندمنطقههشتازمبداتفکیکمیشود

شهردار منطقه هشت قم گفت :به طور میانگین یک روز در میان ۶٠
تن زباله در پردیسان جمعآوری میشود که حدود ٢٢درصد زباله
نیزدرمبداتفکیکمیشود.ابوالفضلمستقیمیبااشارهبهاجرای
طرح جمع آوری یک روز در میان زباله در منطقه هشت ،گفت:
این طرح موجب میشــود که در کنار فرهنگسازی ،هزینهها
مدیریت شهری کاهش یافته و اعتبارات به اجرای پروژههای عمرانی
و خدماتی اختصاص یابد.شهردار منطقه هشت قم با تاکید بر فعالیت
گستردهای که در راستای فرهنگســازی تفکیک زباله و جمعآوری یک روز در میان
پسماند در منطقه هشت صورت گرفته است ،اظهار کرد :به همین خاطر شرایط خوبی
از نظر تفکیک زباله از مبدا در منطقه برقرار شده که این شرایط نتیجه آموزش مردم و
فرهنگسازی است ،این کار هم در کاهش هزینهها موثر بوده و هم تولید زباله را کاهش
داده است.

گزارشی از شصت و چهارمین جلسه شورای شهر قم

اخبــار

اعطای مجوز به شهرداری برای خرید اماک تا سقف 30میلیارد تومان

شـورای اسـامی شـهر قم در جلسـه خود مجوز تفویض اختیـار خرید
امـاک تـا سـقف  ۳٠میلیارد تومـان را به شـهرداری قم به تصویب رسـاند.
شـصت و چهارمین جلسـه شـورای اسامی شـهر قم شـامگاه دوشنبه
شـب به ریاسـت عبداه جالی و با حضور اعضای شـورا در سـالن جلسـات
سـاختمان شـهید باکری برگزار شد.
در ابتـدای ایـن جلسـه ایحـه دو فوریتـی اخـذ مجـوز تفویـض اختیار
خریـد امـاک تـا سـقف  ۳٠٠میلیـارد ریـال بـه شـهرداری قـم بـا حـذف
تشـریفات قانونـی و براسـاس نظـر یـک کمیتـه معین مطرح شـد کـه دو
فوریـت ایـن ایحـه رای آورد.
حجتااسـام والمسـلمین سـید محمد آتش زر در ادامه جلسه فرایند
خریـد زمیـن را پیچیده دانسـت و تصریح کـرد :در این فرآینـد زمان عنصر
تعییـن کننده ای اسـت و ممکن اسـت کـه در صورت عـدم تصویب ایحه
شـهرداری در ایـن خصـوص ،فروشـندگان منصرف شـوند ،بـه همین دلیل
ایحـه بایـد هر چـه زودتر به تصویب برسـد.
عضو شـورای اسـامی شـهر قم ادامه داد :خرید زمین به راحتی نیسـت
و اعضـای کمیتـه خریـد بایـد بـا درایـت ایـن کار را انجـام بدهنـد ،اعضای
شـورای شـهر قـم در ریـز جزئیـات خریـد زمینها توسـط شـهرداری قرار
میگیرنـد و مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد ،خرید زمین سـخت تر
از خریـد اماک اسـت.
روح اه امراللهـی عضـو شـورای اسـامی هـم در بخـش دیگـری از
جلسـه بـا اشـاره بـه رونـد خریـد زمینهـا توسـط شـهرداری قـم اظهار
کـرد :در منطقـه پردیسـان با افزایـش  ٢٠٠درصدی قیمـت زمین مواجه
شـدیم ،بـا توجـه به کاهـش ارزش پول کشـور تفویـض اختیار بـه میزان
 ۳٠٠میلیـارد ریـال مشـکات شـهرداری قـم در زمینـه خریـد زمیـن را
حـل خواهـد کرد.
در نهایت پس از مطرح شـدن نظرات مختلف اعضای شـورای اسـامی
شـهر قـم ایحـه اخـذ مجوز تفویـض اختیـار خرید امـاک تا سـقف ۳٠٠
میلیـارد ریـال به شـهرداری قـم ،اصل ایـن ایحه به تصویب رسـید.
در بخـش دیگـری از جلسـه طـرح معرفـی دو تـن از اعضـای شـورای
اسـامی شـهر قم برای عضویت در شـورای پژوهشـی شـهرداری قـم و نیز
تمدید قرارداد مشـاوران کمیسـیونهای شـورای شهر قم به تصویب اعضای
این شـورا رسید.
آمادگی شهرداری قم برای احداث فضای سبز در مدارس
عبداه جالی در این جلسـه با اشـاره به بازگشـایی مدارس اسـتان قم
اظهـار کـرد :در این دوره بایـد تدابیری در خصـوص نیازهای مختلف دانش
آموزان همچون سـرویس مدارس اندیشـیده شود.
رئیس شـورای اسـامی شـهر قم ادامـه داد :ایـن آمادگی در شـهرداری
وجـود دارد کـه اگر در مدرسـه ای امکان احداث فضای سـبز باشـد ،این کار
صـورت گیـرد .همچنین اقام ورزشـی به مدارس شـهر توسـط شـهرداری
اهدا شـده و خط کشـی معابر مقابل مدارس هم توسـط شـهرداری صورت

گرفته است.سـید مرتضی سـقائیان نژاد در بخش دیگری از جلسـه با اشاره
بـه کمـک شـهرداری قم به مدارس اسـتان قم اظهـار کرد :شـهرداری آماده
کمـک بـه مـدارس در زمینـه فضـای سـبز و لـوازم ورزشـی اسـت ،امـکان
اسـتفاده از ظرفیـت مدارس در سـاعات خالـی به عنوان پارکینـگ و ورزش
همگانی وجـود دارد.
پیش بینی استقرار  2000خانوار در بلوار غدير
حجتااسـام و المسـلمین سـید محمد آتـش زر در بخـش دیگری از
این جلسـه گفت :در مناطق رو به گسـترش شـهر قم قطعا زمین آموزشـی
وجـود دارد و بایـد ایـن زمینهـا در اختیـار آمـوزش و پرورش بـرای احداث
مـدارس قـرار بگیرد ،در غیر این صورت مجبور به اسـتفاده از سـرویس برای
انتقـال دانش آمـوزان به مـدارس خواهیم بود.
عضو شـورای اسـامی شـهر قم ادامـه داد ٢٠٠ :خانـوار اکنـون در بلوار
غدیـر سـاکن هسـتند و تـا دو سـال آینده تعـداد ایـن خانوارها بـه دو هزار
خانـوار میرسـد ،زمینهـای آموزشـی منطقـه فقـط بایـد بـرای احـداث
مـدارس اسـتفاده شـود و زمینها در اختیـار آموزش و پرورش قـرار بگیرد و
هزینـه آنهـا جـزو بدهیهای دولت محسـوب شـود.
برپاشدن  250ايستگاه صلواتی در شهر قم
سـید امیـر سـامع در بخـش پایانـی جلسـه بـا اشـاره بـه برنامههـای
شـهرداری قـم در ایام ماه محرم اظهار کرد :سـتادهای مختلفـی در این ایام

در مناطـق مختلف شـهر به خصـوص اطـراف حرم حضـرت معصومه(س)
تشـکیل شـدند و این سـتادها نسـبت به فضاسـازی شـهر و ارائـه خدمات
مختلـف اقـدام کردند.
وی ادامـه داد :گرچـه کـه محدودیـت بودجه در شـهرداری قم داشـتیم
امـا فضاسـازی مناسـبی در ایام محـرم انجام دادیـم و اقدامـات در خصوص
اسـتقرار خودروهـای آتش نشـانی ،نظافت محیـط و توزیع مخـازن زباله در
ایـن ایـام صـورت گرفت ٢۵٠ ،ایسـتگاه صلواتـی در ایام محرم در شـهر قم
برپـا شـد که بـه آنها خدمـات ازم ارائه شـد.
معاون خدمات شـهری و امور اجتماعی شـهرداری قم افزود :هیچ حادثه
منجر به خسـارت و مجروحیت در ایام تاسـوعا و عاشورا در هسته مرکزی با
توجه به اسـتقرار خودروهای آتش نشـانی نداشتیم ،در سـال جاری با توجه
به اجرای پروژه پیاده رو سـازی در خیابام ارم ،مسـیر جایگزین برای حرکت
دسـتههای عزاداری در شـهر قم مشخص شده است.
سـامع بـا اشـاره بـه توزیع ظـروف یک بـار مصـرف گیاهی در شـهر قم
اظهـار کـرد :ایـن ظـروف را در مـاه محرم بیـن هیأتهـای عـزاداری توزیع
کردیـم و پاکسـازی اطـراف حـرم حضـرت معصومـه(س) پس از تاسـوعا و
عاشـورا در کمتریـن زمان صـورت گرفت.
وی خاطرنشـان کرد :مسـابقه عکاسـی از نگاه عزاداران حسینی در شهر
قـم برگزار شـده که مـردم تصاویر خوبـی را در این خصوص ارسـال کردند ،
فعالیتهای شـهرداری قم در تاسـوعا و عاشورا آسیب شناسـی شده است و
مـوارد ضعـف در سـالهای آینده رفع خواهد شـد.

معاون سپاه قم:

گروهک های تکفیری به بن بست رسیده اند
معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه امـام علی بـن ابیطالـب (ع) قـم ،گفت:
درحـال حاضـر گروهک های تکفیـری با اجرای عملیات های کـور و محدود
در شـهرهای مرزی سـوریه به بن بسـت رسـیده اند.
احمد بیطرفان شـامگاه دوشـنبه در شـصت و چهارمین جلسـه رسـمی
شـورای اسـامی شـهر قم اظهار داشـت :این اقدام های گروهک ها نشـانگر
شکسـت آنـان در عرصـه های مختلف اسـت.وی افزود :برخی کار سـوریه در
جنـگ بـا گـروه های تکفیـری را تمام شـده می دانسـتند ایـن در حالی بود
که با تدابیر اندیشـیده شـده توسـط نیروهای مجاهد ایرانی و سـوریه شـاهد
خارج شـدن تعدادی از شـهرهای سـوریه از دست تکفیری ها هستیم.معاون
هماهنـگ کننـده سـپاه امام علی بن ابیطالـب (ع) قم،با بیـان این که جنگ
امـروز آمریـکا بـا ایران اقتصادی اسـت گفت :آمریـکا جنـگ را از وزارت دفاع
بـه خزانـه داری منتقـل کرده اسـت.وی ادامـه داد :اقـدام آمریکا در خـروج از
برجـام اثر مهمی در ایجاد مشـکات کنونی کشـورمان نداشـته اسـت بلکه
این امر ناشـی از کارشـکنی های داخلی درجامعه بوده اسـت.وی خاطر نشان
کـرد :بیـش از  ۸٠درصد مشـکات اقتصادی و معیشـتی در جامعه ارتباطی
بـه تحریم بیگانـگان ندارد بلکه ریشـه داخلـی دارد که باید مـورد توجه قرار
گیرد.بیطرفـان تاکید کرد :کسـانی که در جهت رفع محرومیت و مشـکات
اقتصـادی قـدم برمی دارند در حکم جهـاد و مقابله با جنگ اقتصادی و روانی
دشـمنان اسـت.وی با اشـاره به برگزاری نمایشـگاه یاد یاران در قم گفت :در
مراسـم افتتاحیه نمایشـگاه یـاد یاران بیـش از  ١٠هـزار تن از مـردم حضور
داشـتند که نشـانگر اهتمام مـردم به انقاب اسـامی است.نمایشـگاه هفته
دفـاع مقـدس بـا عنـوان «یاد یاران» شـنبه شـب با حضـور آیـت اه اعرافی
مدیـر حـوزه های علمیه سراسـر کشـور و علـی اصغـر زارعان دسـتیار ویژه
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی و جمعـی از مسـئوان اجرایی و نظامـی درقم
افتتـاح شد.نمایشـگاه هفته دفاع مقدس با عنوان نمایشـگاه بزرگ یـاد یاران
تـا روز ششـم مهرمـاه سـال جـاری در حد فاصل مسـجد مقـدس جمکران
و شـهرک قـدس در شـهر مقـدس قـم برپاسـت و در  ٢نوبت صبـح و عصر
از سـاعت  ۹الـی  ١۳و  ١۸الـی  ٢۳پذیـرای عاقـه منـدان و بازدیدکنندگان
می باشـد.
خون شهدای حادثه تروريستی اهواز پايمال نخواهد شد
رئیس شـورای اسـامی شهر قم نیز در این جلسـه ضمن محکوم کردن
جنایت تروریسـت ها در به خاک و خون کشـیدن مردم در اهواز گفت :یقین

داریـم کـه خون شـهدای این حادثه تروریسـتی پایمال نخواهد شـد.عبداه
جالـی اظهار داشـت:مطمئنا مسـببان و پشـتیبانی کننـدگان ایـن حادثه
تروریسـتی به سـزای اعمالشـان می رسـند.وی افزود :با اراده ای که در نظام
جمهوری اسـامی ،سـپاه پاسـداران و سـربازان گمنام امام زمان (عج) وجود
دارد شـاهد تقـاص خـون ایـن شـهدا خواهیـم بـود.وی در ادامه این جلسـه
بـا اشـاره بـه ایحـه دو فوریتی اخذ مجـوز تفویـض اختیار اماک تا سـقف
 ۳٠٠میلیارد ریال با حفظ تشـریفات قانونی توسـط شـهرداری قم ابراز کرد:
حفظ منافع عمومی با اسـتفاده از اختیارات و منابع موجود شـهر مورد توجه
اعضای شوراسـت.جالی ادامه داد :اماک در سـطح شـهر تملک و خریداری
می شـود و صرف اجرای طرح های عمرانی می شـود.وی دربخش دیگری از
محبوبه جندقی
عکس
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سـخنان خود با اشاره به شـروع سال تحصیلی جدید گفت :اداره کل آموزش
و پـرورش قـم با اقدامات خوبی در خصوص بازگشـایی مدارس ،تامین نیروی
انسـانی و سـرویس مدارس انجام داده اسـت.جالی بیان داشت :شورای شهر
و شـهرداری قـم آمادگـی ازم بـرای خـط کشـی و تجهیز وسـایل ورزشـی
مدارس با تعامل و همکاری سـازمان فرهنگی ،ورزشـی شـهرداری و اداره کل
راه و شهرسـازی قـم را دارد.وی خاطـر نشـان کرد :یکی از مهمترین مسـائل
کـه باعـث نگرانی خانواده ها شـده اسـت عبور دانـش آمـوزان از بلوارهای پر
آمد و شـد اسـت کـه باید تدابیری بـرای آن اندیشـیده شـود.وی اضافه کرد:
همچنین کمبود فضاهای آموزشـی در بعضی از مناطق تازه تاسـیس شـده
در قـم باید مورد توجه مسـئوان قـرار گیرد.

عکس روز

تئاتر «خون به پا می شود»

مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهان تاکیدکرد

تقویتکارکردهایامنیتیو
هدفمندکردنبرنامههایحراست

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر تقویـت
کارکردهـای امنیتـی و هدفمنـد کـردن برنامههـای حراسـت ابـراز
امیـدواری کـرد کـه بـا مدیریـت جدیـد کمافـی السـابق موضـوع
حراسـت و حفاظـت از سـرمایه هـای ایـن شـرکت در حـوزه هـای
مختلف اعم از نیروی انسـانی ،شبکه و تاسیسات گازرسانی ،ایستگاه
و ...صـورت پذیـرد.
درمراسـمی بـا حضـور مدیرعامـل ،معاونیـن و برخی از روسـای
واحدهـای سـتادی شـرکت از زحمـات رضا سـلمان منـش رییس
سـابق حراسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهان تقدیر و تشـکر شـد و
مهـدی نصـر اصفهانی به عنـوان رییـس جدید این سـمت معرفی
ومنصـوب گردید.مهنـدس علـوی ،مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان
اصفهـان درایـن مراسـم  ،ضمـن ایراد نکاتـی در خصـوص عملکرد
واحد حراسـت شـرکت در سـطح اسـتان اصفهان از زحمات سلمان
منش تشـکر وقدردانـی نمود و اظهـار امیدواري کـرد :رییس جدید
حراست بتواند در مسیر ایجاد آرامش و اعتماد حداکثري در سازمان
بیـش از پیـش گام بردارد.مهنـدس علوی ،بیان داشـت :در سـازمان
هـای موفـق صداقت حـرف اول را مـی زند چراکه متضمـن آرامش
اسـت و عدالـت و رضایـت را در پـی خواهد داشـت.
وی ،بـا تاکیـد بـر تقویت کارکردهـای امنیتـی و هدفمند کردن
برنامههـای حراسـت ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا مدیریـت جدید
کمافـی السـابق موضـوع حراسـت و حفاظـت از سـرمایه هـای این
شـرکت در حـوزه هـای مختلـف اعـم از نیـروی انسـانی ،شـبکه و
تاسیسات گازرسانی ،ایستگاه و ...صورت پذیرد.مدیرعامل شرکت گاز
اسـتان اصفهان ،با بیان اینکه برای ایجاد فضای آرام در محیط کاری
ازم اسـت کارکنـان شـرکت  ،همـکاری نزدیک با حراسـت داشـته
باشـند و واحد حراسـت را امین خود بدانند ،اظهار داشـت :حراسـت
یکی از بازوان مهم و پر دغدغه و پر فشـار هر سـازمانی اسـت که بر
اصـل هماهنگی بین اعضا اسـتوار اسـت.
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مرگ جوان 18ساله در چادر مسافرتی

طرح جدید ستاد کل نیروهای مسلح برای کسری خدمت ایثارگری سربازان حین خدمت

بـردن ذغـال آتش در چادر مسـافرتی جوان  ١۸سـاله را بـه کام مرگ و پـدر را راهی
بیمارسـتان کرد .سـرهنگ «علی پاکـدل» ،فرمانده انتظامی شهرسـتان بجنـورد اظهار
کـرد :صبح دیروز در تماسـی با مرکز فوریتهای پلیسـی مبنی بر گاز گرفتگـی در چادر
مسـافرتی ،نیروهـای انتظامـی و امدادی به محل حادثه در حاشـیه شـهر بجنـورد اعزام
شـدند و مشـخص شـد  ٢نفر در داخل چادر مسـافرت بیهوش افتادهاند.وی خاطرنشـان
کـرد :ایـن  ٢نفـر کـه پدر و پسـر بودند دیشـب در چـادر برای گـرم کردن خـود اقدام به
بـردن ذغـال آتـش بـه داخل چادر کـرده بودنـد که بر اثـر گاز گرفتگی و استنشـاق گاز
منوکسـیدکربن دچار خفگی شـدهاند.پاکدل ادامه داد :جوان  ١۸سـاله پیش از رسـیدن
مأموران فوت شـده بود و پدرش بافاصله به مراکز درمانی منتقل شـد که خوشـبختانه
به هوش آمد.این مقام انتظامی خاطرنشـان کرد :این پدر و پسـر در سـر زمین کشاورزی
بهعلـت سـردی هـوا و گرم کـردن خودشـان در داخل چادر مسـافرتی ذغـال آتش برده
بودند.

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری تهران از انفجار یک خانه دو طبقه قدیمی در شـهرک شـریعتی خبر داد و علت این حادثه را نشسـت گاز شـهری عنوان کرد .جال
ملکی در گفتوگو با ایسـنا ،در مورد جزییات این حادثه گفت :سـاعت  ٢:٢4صبح دیروز انفجاری در یک منزل مسـکونی در شـهرک شـریعتی خیابان ماهان به سـامانه  ١٢۵سـازمان آتش نشانی اعام
شـد و بافاصله دو ایسـتگاه با امکانات کامل به محل اعزام شدند.سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری تهران تصریح کرد :محل حادثه یک منزل مسـکونی دو طبقه قدیمی بود
کـه در طبقـه همکـف آن کـه حـدود صـد متـر بود انفجـاری رخ داد و در پی آن آتش سـوزی بـه وجود آمد.وی اضافه کرد :وقتی آتش نشـانان به محل رسـیدند مشـاهده کردند که دو اتـاق این منزل
بـر اثـر شـدت انفجـار تخریـب شـده و لـوازم موجود در این اتاقها کاما شـعله ور شـدند و آتـش در حال سـرایت به بخشهای دیگر منزل و طبقه باا بود.ملکی با اشـاره به محبوس شـدن افـرادی در
سـاختمان گفت :در لحظات اولیه اطاعات حاکی از آن بود که افرادی در سـاختمان هسـتند و بافاصله آتش نشـانان عملیات جسـتجو و خاموش کردن آتش را آغاز کردند.تیم جسـتجو در لحظات
اولیـه عملیـات یـک فـرد  4٠سـاله را کـه دچار سـوختگی از ناحیه دسـت و صورت شـده بود نجـات دادند و یک آقا و خانم  ۶٠و  ۷٠سـاله نیـز در طبقه باایی بودند که با کمک آتش نشـانان به پایین
منتقل شدند.سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری تهران با اشـاره به این که بر اثر شـدت انفجار و پرتاب شـدن اشـیا به اطراف دو دسـتگاه خودرو نیز آسـیب دیدند گفت :یک
دسـتگاه خودروی  ٢٠۷که در حیات منزل بود و یک خودروی شـورلت که در خیابان بود آسـیب دیدند.وی در مورد علت حادثه گفت :بررسـی کارشناسـان نشـان داد که نشـت گاز شهری و ایجاد جرقه
ناگهانی باعث این حادثه شـده اسـت .سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری تهران از انفجار یک خانه دو طبقه قدیمی در شـهرک شـریعتی خبر داد و علت این حادثه را نشست
گاز شـهری عنوان کرد .جال ملکی در گفتوگو با ایسـنا ،در مورد جزییات این حادثه گفت :سـاعت  ٢:٢4صبح دیروز انفجاری در یک منزل مسـکونی در شـهرک شـریعتی خیابان ماهان به سـامانه
 ١٢۵سـازمان آتش نشـانی اعام شـد و بافاصله دو ایسـتگاه با امکانات کامل به محل اعزام شـدند.

خبر

کــو تـــاه

سارق و مالخر با هم دستگیر شدند

مشخصشدنعامل
قتلمربیبدنسازی
درگچساران

رئیـس کانتری  ١44جوادیه تهرانپارس ،از دسـتگیری یک سـارق و
مالخر اموال مسـروقه در شـرق تهران خبـر داد.
سـرهنگ منصـور حشـمتیان در گفت و گو با ایسـنا ،تصریـح کرد :با
وقـوع سـرقت هـای سـریالی باطریهـای خـودرو در محله خاک سـفید
و جشـنواره ،تیمـی عملیاتـی از کانتـری ١44تهرانپارس پـس از پس از
برگزاری جلسـهای در این خصوص وارد عمل شـده و دسـتگیری متهم یا
متهمـان را در دسـتور کار خود قـرار دادند.
وی افزود :در بررسـی های انجام شـده از نحوه سـرقت ها و همچنین
محل های سـرقت ،اطاعاتی از یک سـارق به دسـت آمد و مشـخص شد
کـه سـارق با خودروی سـواری خـود در این محدوده پرسـه زده و اقدام به
سـرقت از خودروها می کند.
نتیجـه کار در اختیـار مقـام قضایـی قرار گرفـت که طی آن ،دسـتور
بازداشت متهم و بازرسی از مخفیگاه وی صادر شد و متعاقبا در یک اقدام
ضربتـی بـا پیش بینی محلی حضـور متهم ،تیم های عملیاتـی موفق به
دستگیری وی شدند.
سـرهنگ حشـمتیان ،عنـوان کرد :متهـم به کانتری منتقل شـد
و تحـت بازجوییهـای انجـام شـده بـه جـرم خـود مبنی بـر  ۳٠فقره
سـرقت باطـری خودروهای سـواری اعتـراف و همچنین اظهار داشـت
کـه امـوال مسـروقه را بـه یک مالخـر در همـان محدوده مـی فروخته
است.
وی افـزود :بافاصلـه در یـک اقـدام ضربتـی مالخر اموال مسـروقه که
همدسـت سـارق بـود ،دسـتگیر و او نیز به جـرم خود مبنی بـر مالخری
اموال مسـروقه و همدسـتی با سارق اعتراف و هر دو پس از تکمیل پرونده
راهـی پایـگاه چهارم پلیـس آگاهی تهران بزرگ شـدند.
گفتنـی اسـت ،در ایـن خصوص تـا کنون هشـت تـن از مالباختگان
شناسـایی شـده و ضمن مراجعه به کانتری از متهمان شکایت کرده اند.

صادق منفرد
اینفوگراف

سال دوم

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان
گچسـاران ،از مشـخص شـدن عامـل
قتـل جـوان  ٢۸سـاله گچسـارانی خبر
داد و افـزود :قاتـل ،بـرادر مقتـول بـوده
و بـر اسـاس اختافـات خانوادگـی ،این
جنایت اتفاق افتاده است.سـرهنگ سید
محمد موسـوی در این باره گفت :شـب
گذشـته طی تماس تلفنی شهروندی با
مرکـز فوریتهای پلیسـی  ،١١٠مبنی بر
وقـوع تیرانـدازی منجر به قتـل در یکی
از محـات شـهر گچسـاران ،بافاصلـه
مامـوران انتظامـی در محـل حاضـر
شـدند .وی افزود  :در بررسیهای پلیس
مشخص شـد جوان  ٢۸سالهای با ساح
گـرم به قتل رسـیده که بافاصله ضمن
هماهنگـی با مقـام قضایی ،دسـتگیری
عامل یـا عامان این جنایت در دسـتور
کار قرار گرفت.موسـوی تصریـح کرد :در
تحقیقـات اولیه ماموران مشـخص شـد
قاتـل ،بـرادر مقتـول بـوده که بـا تاش
مامـوران پلیـس ،متهـم صبـح امـروز و
در شهرسـتان باشـت دسـتگیر و به بزه
انتسـابی ،به صراحت اعتراف کـرد.وی با
اشـاره به اینکه اسلحه بکار رفته در وقوع
قتل توسـط ماموران کشـف شـد ،افزود:
قاتـل (برادر مقتول) علـت این جنایت را
اختافات خانوادگی بیان کرد.سـرهنگ
موسـوی خاطرنشـان کـرد :بـا توجه به
اعتـراف صریـح متهم بـه ارتـکاب قتل،
موضـوع بـه بازپـرس پرونـده ،اعـام و
برابـر هماهنگی هـای ازم مقرر شـد تا
متهـم جهـت ارائـه توضیحـات و صدور
قرار قانونی به مقام قضایی معرفی شـود.

مرگ 2کولبر بر اثر انفجار مین در مریوان

مدیرعامل جمعیت هال احمر اسـتان کردستان گفت :انفجار مین در روسـتای درهوران
از توابـع شهرسـتان مریـوان جـان دو نفر کولبـر را گرفت و یـک نفر را نیز مصـدوم کرد.
محمدباقر محمدی در گفتوگو با ایسـنا ،با اشـاره به انفجار مین در سـاعت  ٢:4۵دقیقه
بامـداد امـروز ،سـوم مهرماه اظهـار کـرد :در این حادثه دو کولبـر مریوانی جان خـود را از
دسـت دادنـد و یک نفر نیز مصدوم شـد.وی افزود :نیروهای امـداد و نجات هال احمر در
نخستین ساعت این حادثه با حضور در منطقه اجساد و مصدوم را به بیمارستان منتقل
شـدند.به گزارش ایسـنا ،سـاانه جمع کثیری از هموطنانمـان در مناطق مرزی اسـتان
کردسـتان با تهدیدی به نام انفجار مینهای منفجر نشـده زمان جنگ مواجه هسـتند و
زیادنـد افـرادی کـه برای در امـان ماندن از این خطر بالقوه به آموزش مسـتمر نیازمندند.
در حال حاضر هفت شهرسـتان اسـتان کردسـتان آلوده به مینهای عمل نشـده زمان
جنگ هستند و متاسفانه ساانه چندین نفر از هموطنانمان به واسطه آگاهی نداشتن از
خطـرات مین جانشـان را از دسـت میدهند یا قطع عضو میشـوند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد

دستگیریدوسارقخشنپایتخت
رئیــس پلییــس پیشــگیری تهــران بــزرگ از
دســتگیری دو ســارق ســابقه دار در پایتخــت خبــر داد.
ســرهنگ کیــوان ظهیــری اظهــار داشــت :مأمــوران
کانتــری  ١٠۶نامجــو وقتــی در جریــان ســرقت از
زن میانســالی در یکــی از خیابانهــای حــدوده حــوزه
اســتحفاظی ایــن کانتــری قــرار گرفتند بافاصله دســت
بــه کار شــده و تحقیقــات گســتردهای را برای دســتگیری
متهمــان آغــاز کردنــد.
وی افــزود :در همــان مراحــل ابتدایــی تحقیقــات
مأمــوران موفــق شــدند بــا اســتفاده از تصاویــر دوربیــن
مدابســته و کارهــای اطاعاتــی ســارق ســی ســاله را کــه
بــا یــک دســتگاه موتــور ســیکلت دســت بــه ســرقت از
زن میانســال زده بــود و درجریــان ســرقت مالباختــه را
نیــز به شــدت مجــروح کــرده بــود شناســایی و دســتگیر
کنند.رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ گفــت:
صبــح دیــروز زن جوانــی بــه پلیــس مراجعــه کــرد و از
ســرقت گوشــی تلفــن همراهــش توســط مــرد جوانــی
قــرار داد مأمــوران بافاصلــه دســت بــه کار شــده و بــا
کارهــای اطاعاتــی و فنی ســارق راشناســایی و دســتگیر
کنند.ســرهنگ ظهیــری ادامــه داد:پــس از دســتگیری
ســارق حرفــه ای او بــه  ۳٠فقــره در نعمــت آبــاد ،فــاح،
نــواب و شــهرک ولــی عصــر اعتــراف کــرد.
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ گفــت:
بــه شــهروندان محتــرم توصیــه میکنیــم در صــورت
مشــاهده ســرقت قبــل از انجــام هــر کاری بافاصلــه
بــا مرکــز فوریتهــای پلیســی  ١١٠تمــاس گرفتــه
و مأمــوران نیــروی انتظامــی را در جریــان ماجــرا قــرار
دهنــد.
بانــد ســارقان خانههــای شــمال تهــران
منهــدم شــد
همچنیــن رئیــس کانتــری ١٠١تجریــش از
دســتگیری ســارقان منــزل در محــدوده شــمال تهــران

خبــر داد.
ســرهنگ عباســعلی ابراهیمــی در گفتوگــو بــا
ایســنا در ایــن بــاره اظهــار کــرد :چنــدی پیــش در
پــی تمــاس شــهروندان ســاکن محــدوده دزاشــیب در
خصــوص حضــور ســه ســارق در یــک خانــه مســکونی،
تیــم هــای عملیاتــی کانتــری  ١٠١تجریــش بــه محــل
اعــزام شــدند و رســیدگی بــه موضــوع را در دســتورکار
خــود قــرار دادنــد.
وی ادامــه داد :در بررســیهای صــورت گرفتــه توســط
مامــوران در محــل مشــخص شــد ســه ســارق بــا تخریب
قفلهــای در ورودی وارد منــزل شــده و در حــال ســرقت
هســتند ،در همیــن راســتا بافاصلــه بــا هماهنگــی هــای
انجــام شــده توســط مامــوران مســیر فــرار ســارقان بــه
صــورت نامحســوس تحــت کنتــرل درآمــد و در نهایــت
طــی یــک اقــدام ضربتــی هــر ســه متهــم کــه بــا دیــدن

شماره 306

پلیــس ســعی در فــرار داشــتند دســتگیر و بــه کانتــری
منتقل شــدند.
ســرهنگ ابراهیمــی بــا اشــاره بــه بررســی ســوابق
متهمــان در کانتــری و انجــام بازجویــی از آنــان تصریــح
کــرد :متهمــان در کانتــری تحــت بازجویی قــرار گرفتند
و بــه جرائــم خــود مبنــی بــر ســرقت از منــازل خالــی از
ســکنه در محــدوده شــمال تهــران و همچنیــن ســه فقزه
ســرقت دیگــر در همیــن محــدوده اعتــراف کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه بازرســی از خــودروی متهمــان نیــز
 ،گفــت :تعــدادی ســاح ســرد ،مــواد مخــدر ،امــوال
مســروقه و همچنیــن تجهیــزات و ادوات ســرقت از جمله
انبردســتی ،پیــچ گوشــتی و دیلــم از خــودروی متهمــان
کــه در همــان محــل بــود کشــف شــد و متهمــان پــس از
تشــکیل پرونــده بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه پایــگاه یکم
پلیــس آگاهــی منتقــل شــدند.

اینفوگرافی

کلماتکلیدیسخنرانیهایحسنروحانیدرسازمانملل

اخبــار

طبابتدندانپزشکقابی
بایکسالکار!

رئیـس پلیـس آگاهـی البـرز گفت :بـا تـاش مامـوران پلیس
آگاهـی اسـتان فـردی کـه با معرفی خـود به عنـوان مامـور ناجا و
دارنـده مدرک دندانپزشـکی ،با جعل مدارک انتظامی و پزشـکی و
اجـاره مطـب و یا درمانگاه ،بیماران را اغفال میکرد دسـتگیر شـد.
سـرهنگ جـواد صفایـی گفـت :در پـی دریافـت یـک فقـره
پرونـده جعـل و کاهبـرداری از کانتری  ۳۸بنفشـه به پایگاه یکم
پلیس آگاهی اسـتان ،پیگیری موضوع در دسـتور کار ماموران این
پلیـس قـرار گرفـت.وی در ادامه اظهار کـرد :در تحقیقات تکمیلی
از شـاکی پرونـده محـرز شـد کـه شـش مـاه پیش فـردی بـا ارائه
کارت شناسـایی از سـازمان نظام پزشـکی و معرفی خود به عنوان
دندانپزشـک در درمانگاه شـبانهروزی وی اقـدام به طبابت میکند
تـا این که با حجم انبوهی از بیماران معتـرض که از کار وی ناراضی
بـوده و مشـکات زیادی برایشـان پیش آمـده بود مواجه شـد.این
مقـام انتظامـی تصریـح کـرد :بـا توجه بـه افزایـش تعداد شـکات،
نامبـرده ضمـن عـدم پاسـخگویی بـه تماسهایش ،گوشـی تلفن
خـود را خامـوش کـرده و دیگـر به درمانـگاه مراجعه نکـرده بود.
سـرهنگ صفایی گفت :با بررسـی مشـخصات متهم و استعام
از سـازمان نظام پزشـکی مشـخص شـد که مدرک نظام پزشـکی
وی جعلـی اسـت و بـا جعل مدارک متعدد پزشـکی و معرفی خود
بـه عنـوان مامور نیـروی انتظامی که مـدرک دندانپزشـکی دارد از
یـک سـال گذشـته ،اقـدام به اجـاره مطـب و یـا درمانگاه کـرده و
بیمـاران را اغفـال میکنـد.وی افـزود  :بـا توجـه بـه ایـن که متهم
هیـچ آدرسـی از خـود برجـای نگذاشـته بـود تحقیقـات تکمیلی
جهـت یافتـن ردی از وی در دسـتور کار مامـوران قـرار گرفـت و با
اقدامـات تکمیلی و پیگیریهای شـبانهروزی ،محل اختفای متهم
در یکـی از مناطـق کـرج شناسـایی و بـا هماهنگـی مقـام قضائی
بـه محـل مورد نظـر مراجعـه و در یک اقـدام غافلگیرانـه موفق به
دستگیری متهم شـدند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد:
در بازرسـی از منـزل متهـم تعـداد زیادی مهرهای پزشـکی ،کارت
شناسـایی ،تعـداد زیادی کارت شناسـایی کلینیک دندانپزشـکی،
کارت شناسـایی مامـور ناجا ،برگههای گواهی اسـتراحت پزشـکی
و وسـایل دندانپزشـکی کشف شد.به گفته سرهنگ صفایی  ،متهم
بـه همراه مدارک کشـف شـده جهت سـیر مراحـل قانونی تحویل
مراجع قضائی شـد.

ورزش
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هافبکها در داربی تعیین کننده هستند
یک پیشکسـوت باشـگاه پرسـپولیس میگوید تیمی که
بتوانـد خط هافبک تیـم مقابلش را کنترل کنـد میتواند
در داربـی موفـق باشـد .محمـد زادمهـر ،پیشکسـوت
باشـگاه پرسـپولیس درباره شـهرآورد پایتخت و بازی دو
تیـم اسـتقال و پرسـپولیس در هفته هشـتم لیگ برتر
فوتبـال اظهـار کرد :بازی اسـتقال و پرسـپولیس خـارج از
هـر مسـابقهای ،چه قبلش و چه بعدش شـرایط خـاص خودش
را دارد .هـر دو تیـم هـواداران بسـیار خوبی دارنـد .درواقع داربـی پایتخت «گل»
بازیهای آسیاسـت و رقابتی اسـت که تمام آسـیا آن را دنبال میکند .همیشـه
هواداران بازی را که در آن گل بوده را دوسـت دارند و بازی را که مسـاوی شـود یا
گل نداشـته باشـد را دوسـت ندارند .در این بازی هر کس تمرکز بیشتری داشته
باشـد و از فرصتهـا اسـتفاده کند میتوانـد برنده میدان باشـد.

نکته
کاپیتانتیمملیوالیبالبانوان:

حریفان ما سابقه 40ساله دارند

کاپیتـان تیم ملـی والیبال بانـوان ،برنامـه ریزی منظـم ،مداوم
و برگـزاری دیدارهـای تدارکاتـی بـا تیمهـای شـرق آسـیا را برای
موفقیت ازم دانسـت.
مائـده برهانـی دربـاره نتایج و عملکـرد تیم بانوان در مسـابقات
 AVC CUPگفـت :بدون اغـراق و بزرگنمایی تیم ملی در مرحله
گروهـی رقابتها بسـیار عالـی بازی کـرد و عملکرد فـوق العادهای
داشـت ،در مرحله گروهی از سـه بازی سـه پیروزی کسـب کردیم
کـه در  ١٠سـال اخیـر برای تیم والیبـال زنان ایران بی سـابقه بود.
وی افـزود :امـا متاسـفانه جـدول رده بندی رقابتهـا به نحوی
بـود کـه مجبور شـدیم بـرای راه یابی به مرحله نیمه نهایی از سـد
تیـم چین بگذریـم .در مصاف با تیم چین کمی بدشانسـی آوردیم
و شکسـت مقابـل ایـن تیـم مانند آب سـردی در روحیـه تک تک
بازیکنـان بـود و موفق نشـدیم جزو چهـار تیم قرار بگیریم .سـطح
والیبـال چین بسـیار بـاا بود و حتـی اگر با تیـم دوم خـود نیز در
مسـابقات حاضر شـود پیروز میشـود؛ همانطور که در بازی فینال
در مقابل تایلند با تیم دومش حاضر و تایلند را با تمام سـتارگانش
در کشـورش شکسـت داد و قهرمان شـد.کاپیتان تیم ملی والیبال
بانـوان در ادامـه دربـاره بازی با کره جنوبی نیـز گفت :تنها به دلیل
کـم تجربگی نتوانسـتیم مقابل کره نتیجه بگیریم .کره سـابقه 4٠
سـاله در والیبال دارد .پس از شکسـت مقابل کره بار دیگر باید برای
کسـب عنوان هفتمـی مقابل اسـترالیا قرار میگرفتیـم اما فرصت
کافی برای ریکاوری ذهنی و جسـمی نداشـتیم و خسته بودیم؛ در
حالیکه اسـترالیا  ٢4سـاعت زمان برای ریکاوری داشـت و سرحال
تـر مقابـل ما قـرار گرفت و در نتیجـه در امتیازهای بسـیار نزدیک
مغلوب اسـترالیا شدیم.وی سطح تیم اسـترالیا را خوب ارزیابی کرد
و ادامه داد :اسـترالیا بازیکنان بسـیار خوبی دارد ،سرعتی زن ،پشت
خـط زن و پاسـور ایـن تیـم در تیـم هـای اروپایـی ماننـد ترکیه و
بلژیـک بـازی می کننـد .حتی اسـترالیا با این بازیکنان نتوانسـت
عنوانی در  AVC CUPکسـب کند .این نشـان می دهد که سـطح
والیبـال زنـان شـرق آسـیا چقـدر بااسـت و رسـیدن به آنهـا کار
آسـانی نیسـت.ملی پوش والیبال بانوان برنامه ریزی منظم و مداوم
را از عوامل کسـب موفقیت دانسـت و اظهار کرد :برای رسـیدن به
تیـم های سـطح یک آسـیا نیـاز به برنامه ریـزی داریـم و با حضور
کعبی زاده (نایب رئیس بانوان) و مهرگان (سـرمربی تیم ملی) این
اتفاق شـدنی اسـت .اگر فدراسـیون همـکاری کند و امکانـات را در
اختیـار والیبـال بانوان بگـذارد فاصله ما با تیم های آسـیایی کمتر
میشـود.برهانی افـزود :چیـزی کـه در رقابتهـای AVC CUP
مشـهود بـود تاش و جنگیـدن بازیکنان بود و هیچ تیمـی ایران را
دسـت کم نگرفـت .حریفان مقابل ایران برنامـه های مختلف پیاده
میکردند تا بتوانند موفق شـوند .پیشـرفت در تیم ما مشهود است
و ای کاش شـرایط طوری بود که میزان پیشـرفت را با مقام کسـب
شـده نمی سـنجیدند.وی به ضعف برنامه ریزی برگـزاری رقابتها
نیز اشـاره و گفت :برنامه ریزی مسـابقات یکی از نقاط ضعف بود و
تیم صدرنشـین و دوم گروه ما باید با تیمهای صدرنشـین دو گروه
دیگـر بـازی میکردنـد .حتـی اگـر به عنـوان تیـم دوم نیـز صعود
میکردیـم باید مقابل تایلنـد بازی میکردیـم .در بازی آخر مرحله
گروهی مقابل اسـترالیا ،هر دو تیم با صد درصد خود حاضر شـدیم
و جنگیدیم و باخت استرالیا مقابل ما استراتژیک نبود.کاپیتان تیم
ملی در پاسـخ به این سـئوال که تغییر مداوم سـرمربیان تیم ملی
چقـدر در عملکرد تیم ملی تاثیر دارد؟ گفت :قطعا جابجایی مداوم
سـرمربیان تیـم ملی اثر بخش اسـت و نتیجـه ای در پی نـدارد .با
حضـور کعبـی زاده کـه برنامههای بلنـد مدتی دارد فکـر می کنم
مهـرگان بـه کارش در تیم ملـی ادامه دهد .امیـدوارم او هدایت تیم
ملـی و تیـم امید را برعهـده بگیرد تا بـا یک برنامه ریزی مناسـب
مسـیر پیشـرفت فراهم شـود.برهانی در پاسـخ به این سـئوال که
آیـا پتانسـیل والیبـال زنان ایـران همین اسـت و چـه زمانی موفق
بـه کسـب نتیجه خواهیم شـد؟ گفت :عمر والیبـال زنـان در ایران
 ١٢-١٠سـال اسـت در حالـی کـه رقبـای مـا سـابقه  4٠سـال و
حتـی بیشـتر دارند ،مسـیر سـختی در پیش داریـم و باید ایـن راه
را طـی کنیـم تا بتوانیم فاصلـه را کم تر کنیـم .برنامه ریزی منظم
و هدفمنـد ،نیـا ِز والیبـال زنان اسـت و نمی تـوان با یکی دو سـال
جـزو چهار تیم برتر آسـیا قرار بگیریـم .باید بـر روی تیم های پایه
و رقابتهای لیگ برتر تمرکز بیشـتری شـود و برگزاری دیدارهای
تدارکاتـی مخصوصـا با تیم های شـرق آسـیا در برنامه قـرار گیرد.
همه باید با یک برنامه ریزی دسـت در دسـت هم دهیم تا بتوانیم
فاصلـه خـود بـا تیم هـای قدرتمند آسـیایی را سـال به سـال کم
کنیم.برهانـی در پایـان دربـاره لژیونر شـدن دوبـارهاش و بـازی در
ترکیـه نیـز گفت :با تیم ترکیه ای بـرای فصل آینده قـرارداد دارم و
طی دو ،سـه روز آینده به این کشـور میروم تا تمریناتم را پیگیری
کنـم .ایـن تجربه جدیـد و خوبی برای مـن خواهد بـود و امیدوارم
بتوانـم درسهای زیادی کسـب کنم.

سال دوم
گفتوگو

طارمی :برای قهرمانی در جام ملتها مصمم هستیم

مهاجم تیم ملی فوتبال با بیان اینکه ایران برای قهرمانی در جام ملتهای آسیا مصمم است ،گفت :وقتی می خواهیم قهرمان آسیا شویم برایمان فرقی نمی کند با استرالیا بازی داشته باشیم یا یمن و
ویتنام .مهدی طارمی درباره اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام ملتهای آسیا گفت :با توجه به شرایط موجود اقتصادی ،شرایط اردوها بد نیست .اردوی پایانی ما با برد ازبکستان همراه
بود .امیدوارم در اردوهای بعدی شرایط بهتر شود و بازی های بیشتری داشته باشیم.وی تاکید کرد :وقتی می خواهیم قهرمان آسیا شویم برایمان فرقی نمی کند با استرالیا بازی داشته باشیم یا یمن و
ویتنام .باید پله پله همه بازیها را مطابق با برنامه ای که کادر فنی برایمان ترسیم کرده ببریم و بتوانیم قهرمان آسیا شویم .به نظر من همه تیم ها در این مسابقات مهم هستند.مهاجم تیم ملی ایران در
پاسخ به این سئوال که «به نظر شما مهمترین رقیب ایران در جام ملت ها کدام کشور است؟» تصریح کرد :همانطور که گفتم برای قهرمانی باید همه تیم ها را ببریم و همه تیم ها را جزو رقبای اصلی
خودمانبدانیمامایکسریتیمهامثلژاپنواسترالیامیتوانندرقبایاصلیمابرایقهرمانیباشند.همهمامصممهستیمبرایکسبعنواندراینمسابقاتتاپساز 4٠سالبتوانیمقهرمانیرابدست
آوریم .طارمی همچنین درباره تفاوت های جام جهانی با جام ملتهای آسیا خاطرنشان کرد :جام جهانی بزرگترین رویداد فوتبالی تاریخ است و تعداد زیادی از تیم های بزرگ جهان در آن حضور دارند .بسیاری
از مردم جهان برای دیدن این مسابقات به کشور میزبان می روند و بقیه مردم نیز این مسابقات را تماشا می کنند و جو خاصی دارد که نمی توان آن را با سایر تورنمنت های بین المللی مقایسه کرد .وی ادامه داد :جام ملتهای
آسیا بیشتر برای تیم های آسیایی مهم است و پتانسیلش نسبت به جام جهانی کمتر است .تیم هایی که از هر قاره به جام جهانی می روند هدفشان در مسابقات قاره ای خودشان قهرمانی است که همین شرایط برای ما ،کره
جنوبی ،ژاپن ،استرالیا و عربستان وجود دارد .هدف این تیم ها قهرمانی در آسیا است چراکه بیشتر هدفگذاری آنها برای مسابقات جام جهانی صعود از گروه در وهله اول است ولی هدف اصلی تیم ها در آسیا قهرمانی است و
به نظر من جام ملتها برای ما از جام جهانی مهمتر است.مهاجم تیم ملی با اشاره به میزبانی امارات در جام ملتها یادآور شد :ایرانی های زیادی در امارات حضور دارند .باید از یار دوازدهم به خوبی استفاده کنیم و به نفعمان باشد.
انشاءاه که مردم همانطور که در جام جهانی حمایتمان کردند ،همینطور پشت ما باشند و به تیم ملی انگیزه و روحیه بدهند ،تا بتوانیم با شایستگی عنوان قهرمانی را بدست بیاوریم.

مروریبرتاریخچهشهرآوردپایتخت:

شهرآورد 88؛ فرصتی برای نمایش فوتبال ایرانی

هشـتاد و هشـمین شـهرآورد پایتخت در حالی
روز پنجشـنبه هفته جـاری (پنجم مهرمـاه) برگزار
می شـود که سـرخابی های پایتخت نشین بهترین
فرصـت را بـرای ارائـه نمایـش فوتبـال ایرانـی در
ورزشـگاه آزادی دارنـد.
دیـدار بـزرگ فوتبـال باشـگاه هـای ایـران طی
فصـول اخیر همـواره در حالـی برگزار می شـود که
تیـم ها با شـرایط متفاوتـی در جـدول رده بندی به
مصـاف هـم رفتـه انـد که امسـال نیـز ایـن مهم به
وضـوح دیـده مـی شـود .اکنون پرسـپولیس کـه از
پنجره نقل و انتقاات محروم بوده است با  ١۵امتیاز
در رتبـه دوم جـدول رده بندی قـرار دارد و به مرحله
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسـیا صعود کرده اسـت.
اسـتقال تهران با وجود اینکـه چند مهره تاثیرگذار
چون «امیـد ابراهیمی»« ،سـرور جپـاروف»« ،مامه
تیام»« ،امید نورافکن» و «سیدمجید حسینی» را از
دسـت داد ،اما بیشترین بازیکن را در جمع تیم های
لیگ برتری خریداری کرد.این خریدها اما نتوانسـت
موجب پیشـرفت تیم تحت هدایت «وینفرد شـفر»
شـود و آبـی هـای تهران اکنـون فقط هفـت امتیاز
اندوختـه دارنـد و از لیـگ قهرمانان آسـیا کنار رفته
انـد .مسـاله ای کـه موجـب اضطـراب و ناراحتـی
میلیون ها هوادار این تیم شـده اسـت ،چـرا که آنان
انتظار داشـتند تیم محبوبشـان پس از چند سـال و
با توجه به محرومیت نقل و انتقااتی رقیب دیرینه،
در لیگ برتر یکه تازی کند.اسـتقال نیاز مبرمی به
کسـب نتیجه دارد تا به شـرایط خود در جدول رده
بندی سروسـامان داده و به آینده لیگ امیدوار شـود
تا همچون  ٢فصل گذشـته ،حسـرت عدم موفقیت
هفتـه هـای نخسـت را نخورد.تیم شـفر کـه اکنون
سـه بازی متوالی اسـت در لیگ برتر به گل نرسیده
اسـت ،می توانـد با پیـروزی در شـهرآورد به تمامی
نگرانـی هـای هـواداران پایـان دهـد.در سـوی دیگر
میدان ،پرسـپولیس که در سه فصل اخیر لیگ برتر
با تفکـرات «برانکو ایوانکوویچ» آقایی می کند ،بدون
وابسـته بودن بـه نام بازیکنان به معنـای واقعی یک
تیـم متحد و هماهنگ اسـت و برتری در شـهرآورد
هشـتاد و هشـتم مـی توانـد اسـتارت هـت تریـک
قهرمانـی بـرای آنـان باشـد.در تاریخچه شـهرآورد،
اسـتقال  ٢۶برد و پرسـپولیس  ٢۳بـرد در کارنامه
دارند و  ۳۸تسـاوی نیز به ثبت رسـیده اسـت.رقبای
سـنتی فوتبـال ایران قرار بود پیـش از آغاز فصل نیز
در سـوپرجام به مصاف هـم بروند.
ایـن بـازی بـه دلیـل آنچکه انصـراف اسـتقال
عنوان شـد از سـوی سـازمان لیگ و سـپس کمیته
انضباطی و اسـتیناف با نتیجه سـه بر صفر به سـود
پرسـپولیس اعام شـد.این رای بارها مـورد اعتراض
مدیـران باشـگاه اسـتقال قـرار گرفـت ،امـا راه بـه
جایـی نبرد و همین مسـاله نیز بر حساسـیت های
همیشگی شهرآورد روز پنجشـنبه افزوده است.باید
ایـن نکتـه را نیز اضافـه کرد که سـازمان لیگ قصد
داشـت تا قانون  ۹٠به  ١٠را برای تماشاگران میزبان
و میهمـان اجـرا کنـد که این مسـاله منتفی شـد و
البتـه از همـان ابتدا نیز مشـخص بود کـه قابل اجرا
نیست.اسـتقال میزبانی شـهرآورد هشتاد و هشتم
را در اختیـار دارد و مـی توانسـت بهترین بهـره را از
میزبانی ببرد.
تاريخچهشهرآوردپايتخت:
 -١پرسـپولیس صفـر  -اسـتقال صفـر١۶ /
فروردیـن سـال  - ٢ .١۳4۷پرسـپولیس صفـر -
استقال صفر ٢٠ /دی سال  - ۳ .١۳4۷پرسپولیس
یـک  -اسـتقال سـه  ۳١ /مـرداد سـال  .١۳4۸گل
هـای اسـتقال :احمد منشـی زاده  ،۸علـی جباری
 ،44کارو حـق وردیـان دقیقه  .۸۸گل پرسـپولیس:
ناظـم گنجاپور دقیقـه  - 4 .۷٢پرسـپولیس صفر -
اسـتقال یـک (صفر بـر  ١۷ / )۳بهمـن  .١۳4۸گل
اسـتقال :غامحسـین مظلومی دقیقه  .۹این بازی
تـا دقیقـه  ۸٢ادامـه یافـت امـا در ایـن لحظـه تیم
پرسـپولیس میـدان را بـه دلیـل اعتـراض بـه نحوه
قضـاوت ترک کرد و فدراسـیون فوتبال ،نتیجـه را ۳
بر صفر به سـود استقال اعام کرد - ۵.پرسپولیس
 - ٢اسـتقال سـه  ۳ /مهـر  .١۳4۹گل هـای
اسـتقال:جواد قـراب  ،۷۳کارو حـق وردیـان  ۸۷و
عبـاس مژدهـی دقیقـه  .۸۸گل های پرسـپولیس:
علـی پرویـن  ۷و حسـین کانـی دقیقـه - ۶ .٢۳
پرسـپولیس یک  -اسـتقال یک (صفر بـر ٢۷ / )۳
دی  .١۳4۹گل اسـتقال :عباس مژدهی دقیقه .۷۵
گل پرسـپولیس :حسـین کانی دقیقه  .٢این بازی
تا دقیقه  ۷۵یک بر یک مسـاوی بود که پرسپولیس
بـه دلیل اعتراض به قضـاوت داور ،زمین را ترک کرد

و طبق رای صادره از سـوی فدراسـیون فوتبال ،تیم
اسـتقال  ۳بر صفر برنده شـد - ۷.پرسـپولیس یک
 استقال یک  ٢۸ /خرداد ماه  .١۳۵٠گل استقال:غامحسـین مظلومی دقیقه  .۳٠گل پرسـپولیس:
صفـر ایرانپـاک دقیقـه  - ۸ .۹٠پرسـپولیس - 4
اسـتقال یک  ١۵ /بهمن ماه  .١۳۵٠گل اسـتقال:
علـی جبـاری دقیقـه  .۷۵گل هـای پرسـپولیس:
حسین کانی  4۳و  ،۹٠صفر ایرانپاک  ۵۶و محمود
خوردبین دقیقه  - ۹ .۷۵پرسـپولیس  - ٢اسـتقال
صفر  ۳ /فروردین ماه  .١۳۵١گل های پرسـپولیس:
صفر ایرانپاک  ۵٠و حسـین کانی دقیقه - ١٠ .۸۹
پرسـپولیس صفـر  -اسـتقال  ١١ / ٢اسـفند مـاه
 .١۳۵١گل های اسـتقال :علی جباری دقایق  4٠و
 - ١١ .۸۷پرسـپولیس صفـر  -اسـتقال یـک ٢۵ /
خـرداد مـاه  .١۳۵٢گل اسـتقال :رضـا عادلخانـی
دقیقه  - ١٢ .۳پرسـپولیس  - ۶اسـتقال صفر ١۶ /
شـهریور ماه  .١۳۵٢گل های پرسـپولیس :همایون
بهـزادی  ،۹٠،۸۶،۵٠ایـرج سـلیمانی  4۵و  ۵۶و
حسین کانی  - ١۳ .۳٢پرسپولیس یک  -استقال
یـک  ١۸ /آذر  .١۳۵٢گل اسـتقال :علـی جبـاری
دقیقه  .۷٠گل پرسـپولیس :همایون بهزادی دقیقه
 - ١4 .4۶پرسـپولیس صفـر  -اسـتقال یـک 4 /
خرداد ماه  .١۳۵۳گل اسـتقال :حسن روشن دقیقه
 - ١۵ .۸۸پرسپولیس  - ٢استقال یک  ٢۷ /آذر ماه
 .١۳۵۳گل اسـتقال :غامحسـین مظلومی دقیقه
 .۶٠گل هـای پرسـپولیس :صفـر ایرانپـاک  ۵٠و
اسـماعیل حـاج رحیمـی پـور دقیقـه - ١۶ .۶۵
پرسـپولیس یـک  -اسـتقال  ١۵ / ۳اردیبهشـت
 .١۳۵4گل های استقال :غامحسین مظلومی ١١
و  ، ۶٢مسـعود مژدهی دقیقه  .4۷گل پرسـپولیس:
صفر ایرانپاک  - ١۷ .۵۳پرسـپولیس  - ٢اسـتقال
صفـر  ٢۵ /مهـر  .١۳۵4گل هـای پرسـپولیس:
جهانگیر فتاحی  ،٢٢اسماعیل حاج رحیمی پور .۳۸
 - ١۸پرسـپولیس یک  -اسـتقال یک  ٢۷ /اسفند
 .١۳۵4گل استقال :مسعود مژدهی دقیقه  .٢٠گل
پرسـپولیس :محمـود خوردبیـن دقیقـه - ١۹ .۸۵
پرسپولیس یک  -استقال یک  ٢ /مهر  .١۳۵۵گل
اسـتقال :هـادی نراقی دقیقه  .٢۶گل پرسـپولیس:
علی پروین  - ٢٠ .4٠پرسپولیس صفر  -استقال ۳
 ١۸ /اردیبهشـت  .١۳۵۶گل هـای اسـتقال :محرم
عاشـوری  ،4۵حسـن روشن  ،۸۳سعید مراغه چیان
دقیقه  - ٢١ .۸۸پرسـپولیس  - ٢استقال یک ١۸ /
آذر  .١۳۵۶گل استقال :حسن روشن  .۸۵گل های
پرسپولیس :صفر ایرانپاک ١۵و - ٢٢.۳4پرسپولیس
صفر  -استقال یک  ٢۵ /آبان  .١۳۵۸گل استقال:
غامرضا فتـح آبادی دقیقه  .4٢این بـازی در دقیقه
 ۷۵به دلیل هجوم تماشـاگران به داخل زمین نیمه
تمـام مانـد (ایـن دیـدار دوسـتانه بـه مناسـبت
بزرگداشـت مرحوم علی دانایی فر برگزار شـد)- ٢۳
پرسـپولیس صفر  -اسـتقال صفر  ١۳ /تیر .١۳۵۹
 - ٢4پرسـپولیس صفر  -اسـتقال صفـر  ١۶ /مهر
 - ٢۵ .١۳۶٠پرسـپولیس یک  -اسـتقال یک ١۷ /
دی  .١۳۶١گل پرسـپولیس :غامرضـا فتـح آبـادی
دقیقه  .١٠گل استقال :بهتاش فریبا دقیقه ٢۶ .۸۷
 پرسپولیس صفر  -استقال یک  ١۵ /مهر .١۳۶٢گل اسـتقال :پرویـز مظلومـی دقیقـه - ٢۷ .۵۹
پرسـپولیس  - ۳اسـتقال صفر  ٢۵ /خرداد .١۳۶۵
گل پرسـپولیس :شـاهرخ بیانی (١٢پنالتـی) و ،۵٢
ناصـر محمدخانـی  - ٢۸ .۶٠پرسـپولیس صفـر -
استقال صفر  ۷ /فروردین  - ٢۹ .١۳۶۶پرسپولیس
یـک  -اسـتقال یـک  ١۸ /شـهریور  .١۳۶۷گل
اسـتقال :جعفـر مختـاری فـر دقیقـه  .۶٠گل
پرسـپولیس :فرشـاد پیـوس دقیقـه - ۳٠ .4۶
پرسـپولیس  - 4اسـتقال ( ٢وقـت عـادی صفر بر
صفر)  ١۹اسفند  .١۳۶۷گل های استقال (پنالتی):
جعفـر مختـاری فـر ،رضـا حسـن زاده .گل هـای
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پرسـپولیس (پنالتـی) :مجتبـی محرمـی ،رحیـم
یوسـفی ،محسـن آشـوری و مرتضی کرمانی مقدم.
ایـن دیـدار از سـری مسـابقات فوتبال جـام حذفی
باشـگاه های کشور برگزار شد - ۳١.پرسپولیس یک
 اسـتقال صفـر  ١۷ /آذر  .١۳۶۸گل پرسـپولیس:رضـا عابدیـان دقیقـه  - ۳٢ .١۸پرسـپولیس یک -
اسـتقال  4 / ٢خـرداد  .١۳۶۹گل هـای اسـتقال:
عبـاس سـرخاب  ،4۶صمد مرفاوی دقیقـه  .۷٢گل
پرسـپولیس :نـادر میراحمدیـان دقیقـه - ۳۳ .١٢
پرسپولیس یک  -استقال یک  ٢۸ /دی  .١۳۶۹گل
اسـتقال :شـاهرخ بیانی دقیقـه ( ۶٢پنالتـی) .گل
پرسـپولیس :فرشـاد پیـوس دقیقـه - ۳4 .۷۵
پرسـپولیس صفر  -استقال صفر  4 /بهمن .١۳۷٠
 - ۳۵پرسـپولیس صفر  -اسـتقال  ١۵ / ٢اسـفند
 .١۳۷٠گل های اسـتقال :صمد مرفـاوی  ،۸صادق
ورمزیار دقیقه  - ۳۶ .١۵پرسپولیس صفر  -استقال
یـک  ۸ /خرداد  .١۳۷١گل اسـتقال :صمد مرفاوی
دقیقه  - ۳۷ .4۸پرسپولیس صفر  -استقال صفر /
 ١١دی  - ۳۸ .١۳۷١پرسـپولیس  - ٢اسـتقال ٢
(صفـر بـر  ۳٠ / )۳دی  .١۳۷۳گل هـای اسـتقال:
صـادق ورمزیـار ( ۷۹پنالتـی) ادموند اختـر  .۸۷گل
های پرسـپولیس :فرشـاد پیوس ( ۵١پنالتی) ،بهزاد
داداش زاده  .۵۶ایـن بـازی تا دقیقه  ۸۸با نتیجه  ٢بر
 ٢مسـاوی دنبـال مـی شـد ،اما بـه دلیـل درگیری
بازیکنان دو تیم و هجوم تماشـاگران به داخل زمین
نیمـه تمـام ماند و در نهایـت با رای فدراسـیون تیم
استقال  ۳بر صفر برنده شد - ۳۹.پرسپولیس صفر
 استقال صفر  ۷ /بهمن  - 4٠ .١۳۷۳پرسپولیسیـک  -اسـتقال  ۶ / ۳مـرداد  .١۳۷4گل هـای
استقال :ادموند اختر  ،۷صادق ورمزیار ( ١۶پنالتی)
و محمد تقوی دقیقه  .۳۶گل پرسـپولیس  :مرتضی
کرمانی مقدم  - 4١ .4۹پرسپولیس صفر  -استقال
صفر  ۸ /دی  -4٢ .١۳۷4پرسپولیس یک  -استقال
صفر  ٢۷ /مهر  .١۳۷۵گل پرسپولیس :ادموند بزیک
دقیقه  - 4۳ .۸۷پرسپولیس  - ۳استقال صفر ٢٠ /
تیر  .١۳۷۶گل های پرسـپولیس :ادموند بزیک ،۳٠
مهـدی مهدوی کیا  ،۷١بهنـام طاهـرزاده - 44 .۸۷
پرسـپولیس یک  -اسـتقال صفر  ٢٢ /آبان .١۳۷۷
گل پرسـپولیس :مهدی هاشمی نسـب دقیقه .4۵
 - 4۵پرسپولیس یک  -استقال یک  ٢٠ /فروردین
 .١۳۷۸گل پرسپولیس :مهدی هاشمی نسب دقیقه
 .۳گل اسـتقال :فـرد ملکیـان دقیقـه - 4۶ .4۳
پرسـپولیس  - ٢اسـتقال یک  ٢٠ /تیر  .١۳۷۸گل
اسـتقال :سـهراب بختیـاری زاده  .۵٠گل هـای
پرسـپولیس :مهـدی هاشـمی نسـب ( ١٢پنالتی)،
افشـین پیروانـی  - 4۷ .۸۵پرسـپولیس صفـر -
اسـتقال صفر  ٢ /مهر  - 4۸ .١۳۷۸پرسـپولیس ٢
 تقال صفر  /اسـفند  .١۳۷۸گل های پرسپولیس:مهدی هاشـمی نسـب  ،۷پایان رافت دقیقه 4۹ .۸٠
 پرسـپولیس  - ٢اسـتقال  ۹ / ٢دی  .١۳۷۹گلهـای اسـتقال :محمد نـوازی  ،۶۷مهدی هاشـمی
نسب دقیقه  .۸۶گل های پرسپولیس :بهروز رهبری
فرد ( ۵۷پنالتی) ،علی کریمی  - ۵٠ .۸۹پرسپولیس
صفر  -استقال یک  ۵ /اسفند  .١۳۷۹گل استقال:
علیرضا اکبرپور دقیقه  - ۵١ .۷٢پرسـپولیس یک -
اسـتقال یک  ٢۸ /اسـفند  .١۳۸٠گل پرسپولیس:
رضـا جباری دقیقه  .٢۵گل اسـتقال :محمد نوازی
دقیقـه ( ۳۸پنالتـی) - ۵٢ .پرسـپولیس صفـر -
اسـتقال صفـر  ١۹ /اردیبهشـت - ۵۳ .١۳۸١
پرسپولیس یک  -استقال یک  ٢٠ /دی ماه .١۳۸١
گل استقال :علی سامره دقیقه یک .گل پرسپولیس
 :علـی انصاریان ( ۷٠پنالتی) - ۵4 .پرسـپولیس - ٢
اسـتقال یـک  ٢۳ /خـرداد مـاه  .١۳۸٢گل هـای
پرسـپولیس :یحیـی گل محمـدی  ١١و بهنـام
ابوالقاسـم پـور دقیقـه  .۵٠گل اسـتقال :علیرضـا
اکبرپور دقیقه  - ۵۵ .۶۳پرسپولیس یک  -استقال

 ٢۵ / ٢مهرمـاه  .١۳۸٢گل پرسـپولیس :عیسـی
ترائوره دقیقه  .۷٠گل های اسـتقال :علی سـامره ۸
و محمـود فکـری  - ۵۶ .۵۷پرسـپولیس یـک -
استقال یک  ١۳ /بهمن ماه  .١۳۸٢گل پرسپولیس:
حامـد کاویانپـور دقیقـه  .٢٠گل اسـتقال :داود
سیدعباسـی دقیقـه  -۵۷ .۳پرسـپولیس صفـر -
استقال صفر  /اول آبان ماه  - ۵۸ .١۳۸۳پرسپولیس
 - ٢اسـتقال  ۷ / ۳اسـفند مـاه  .١۳۸۳گل هـای
پرسپولیس :شیث رضایی  ۷4و سهراب انتظاری .۷۷
گل های اسـتقال :رضا عنایتـی  ،۶۸محمود فکری
 ۸۳و پیروز قربانی دقیقه  - ۵۹ .۹٢پرسپولیس صفر
 اسـتقال یک  ١۳ /آبان ماه  .١۳۸4گل اسـتقال:رضا عنایتی  -۶٠ .۵۶اسـتقال صفر  -پرسـپولیس
صفـر  ١۹ /اسـفندماه  -۶١ .١۳۸4پرسـپولیس - ٢
اسـتقال یـک  ١٢ /آبـان مـاه  .١۳۸۵گل هـای
پرسـپولیس :مهرزاد معدنچـی  ،٢۳مهـرداد اوادی
دقیقه .۷١گل اسـتقال :امیرحسین صادقی دقیقه
 -١۷.۶٢اسـتقال یـک  -پرسـپولیس یـک ١٠ /
فروردیـن مـاه .١۳۸۶گل اسـتقال :علـی علیـزاده
دقیقه .4۳گل پرسپولیس :علیرضا نیکبخت واحدی
دقیقه  - ١۳.۶۳اسـتقال یک  -پرسـپولیس یک /
 ٢٢مهرماه .١۳۸۶گل استقال :امید روانخواه دقیقه
 .۵۷گل پرسـپولیس :محسن خلیلی دقیقه ۸۳.۶4
 پرسپولیس یک  -استقال یک  ١۵ /فروردین ماه.١۳۸۷گل پرسپولیس :محسن خلیلی دقیقه.٢۶گل
اسـتقال :امید روانخواه دقیقه  - 4.۶۵پرسـپولیس
یـک  -اسـتقال یـک  ١۵ /مهرمـاه .١۳۸۷گل
پرسـپولیس :علی کریمی دقیقه .۸۷گل اسـتقال:
آرش برهانـی دقیقـه  -۶۶ .4۶اسـتقال یـک -
پرسپولیس یک  ٢۶ /بهمن ماه  .١۳۸۷گل استقال:
مجتبی جبـاری دقیقه  .۶۷گل پرسـپولیس :مازیار
زارع ( ۹4پنالتی) -۶۷ .پرسـپولیس یک  -اسـتقال
تهـران یـک ١١ /مهر مـاه  .١۳۸۸گل پرسـپولیس:
عـادل کاه کـج دقیقـه  .۵١گل اسـتقال :فرهـاد
مجیـدی -۶۸ .۵۶پرسـپولیس  - ٢اسـتقال تهران
یـک ١4 /بهمـن  .١۳۸۸گل پرسـپولیس :هـادی
نـوروزی  ۳۷و کریم باقری دقیقه  .۸۷گل اسـتقال:
فرهاد مجیدی  -۶۹ .١۶استقال یک  -پرسپولیس
صفر  ٢۳ /مهر  .١۳۸۹گل اسـتقال :فرهاد مجیدی
 -۷٠ .۹٠پرسـپولیس صفـر  -اسـتقال یـک ١٠ /
فروردیـن  .١۳۹٠گل اسـتقال :آرش برهانی دقیقه
 - ۷١ .4۳اسـتقال  - ٢پرسـپولیس صفـر ٢۵ /
شـهریور  .١۳۹٠گل های اسـتقال :فرهاد مجیدی
 ١۵و مجتبـی جبـاری  - ۷٢ .۸٢پرسـپولیس - ٢
اسـتقال  ١۶ / ٢آبان ( ١۳۹٠جام وایت) .گل های
پرسـپولیس :هـادی نـوروزی ( ۷پنالتـی) و  .4۷گل
های استقال :آرش برهانی  ۳۳و حنیف عمران زاده
 -۷۳ .۷١اسـتقال  - ۳پرسـپولیس صفـر  ١۸ /آذر
( ١۳۹٠جـام حذفـی) .گل های اسـتقال :مجتبی
جباری  ۹۵و  ،۹۹اسـماعیل شـریفات دقیقـه .١٠۷
 -۷4پرسپولیس  - ۳استقال  ١4 / ٢بهمن .١۳۹٠
گل های پرسـپولیس :ایمون زاید در دقایـق ۸۳ ،۸١
و  .۹٢گل هـای اسـتقال :میـاد مـی داوودی  44و
فریدون زندی  - ۷۵ .۶٠پرسپولیس صفر  -استقال
صفـر ۳ /شـهریور  - ۷۶ .١۳۹١اسـتقال صفـر -
پرسپولیس صفر  ۶ /بهمن  - ۷۷ .١۳۹١پرسپولیس
صفـر  -اسـتقال صفـر  ١۵ /شـهریور - ۷۸ .١۳۹٢
اسـتقال صفـر  -پرسـپولیس صفـر  ٢۷ /دی مـاه
 - ۷۹ .١۳۹٢پرسـپولیس  - ٢اسـتقال یک  ٢ /آذر
 .١۳۹۳گل هـای پرسـپولیس :محمـد نـوری  ۷٢و
امید عالیشـاه  .۸١گل اسـتقال :سجاد شـهباز زاده
 - ۸٠ .44پرسـپولیس یـک اسـتقال صفـر٢4 /
اردیبهشـت  .١۳۹4گل پرسپولیس :علی علیپور در
دقیقه -۸١ .۶۵پرسپولیس یک  -استقال یک .گل
پرسپولیس:جری بنگسـتون  .۹۳گل استقال :جابر
انصـاری -۸٢ .۵٠اسـتقال  - ٢پرسـپولیس  .4گل
های استقال :جابر انصاری  ۵۵و امید ابراهیمی .۸۸
گل های پرسـپولیس:مهدی طارمی  ۶و  ،۳4رامین
رضائیان ۵۳و محسن مسلمان - ۸۳.۸۵پرسپولیس
صفر  -استقال صفر - ۸4 .استقال  - ۳پرسپولیس
 .٢گل هـای استقال:فرشـید اسـماعیلی  ،١۷علی
قربانی  ٢٠و کاوه رضایی  .44گل های پرسـپولیس:
سـروش رفیعی  ۵و سـیدجال حسـینی -۸۵ .۹۳
پرسـپولیس یک  -اسـتقال صفر .گل :علی علیپور
( ٢٢پنالتی) -۸۶ .استقال یک  -پرسپولیس صفر.
گل :وریا غفوری  - ۸۷ .44پرسپولیس  - ۳استقال
صفر(سوپرجام).
ایـن دیـدار بـه دلیـل آنچکه انصـراف آبـی های
پایتخـت عنـوان مـی شـود از سـوی سـازمان لیگ
و کمیتـه انضباطـی بـا نتیجـه  ۳بـر صفر به سـود
پرسـپولیس اعام شـد.

پرویزمظلومی:

بازیکنانباتجربهمهمتریننقش
رادرداربیایفامیکنند

پرویـز مظلومـی معتقـد اسـت پیـروزی در داربـی میتواند کلید
قهرمانی یا باانشـینی استقال در جدول باشـد .برد در داربی روحیه
بازیکنـان را بهتـر میکنـد و انگیـزه آنـان را بـرای ادامـه فصـل ارتقا
میدهد .مطمئنم که اسـتقال در هفتههای بعدی بهتر خواهد شـد
امـا نباید فکـر کنیم که برد در داربی کار سـادهای اسـت .ایـن دیدار،
بینالمللـی اسـت و از بزرگتریـن داربیهای جهان به شـمار میرود.
امیـدوارم هـواداران شـاهد بـازی خوبی باشـند کـه توأم بـا موفقیت
اسـتقال باشـد.روز پنجشنبه هشتادوهشـتمین داربی پایتخت بین
دو تیـم اسـتقال و پرسـپولیس برگـزار خواهد شـد .پرویز مظلومی،
بازیکن و مربی سـابق اسـتقال که خاطرات زیادی از این دیدار دارد،
گفتوگویـی را بـا ایسـنا درباره این مسـابقه انجام داده که شـرح این
مصاحبـه را در پایین میخوانید:

پنجشـنبه يکـی از حسـاسترين بازیهـای لیـگ
هجدهـم برگـزار خواهد شـد ،نظـر شـما دربـاره عملکرد
اسـتقال در ايـن ديـدار چیسـت؟
بـه هـر حال اسـتقال بعـد از نمایش خوبـی که مقابل السـد در
قطـر انجـام داد ،دوبـاره آمـاده بازیهـای لیگ شـد .بسـیاری معتقد
هسـتند کـه مسـاوی مقابـل نسـاجی و السـد نتایـج خوبـی بـرای
شـاگردان شـفر نبـوده اما من اعتقادی مخالـف ایـن دارم .به هر حال
مـا مقابل السـد  ١٠نفـره جلو افتادیـم و اگر حمله همـه جانبه نبود
حتـی ممکـن بود با پیروزی کار را به اتمام برسـانیم .مقابل نسـاجی
نیـز اسـتقال در زمیـن مصنوعـی بـازی کرد کـه کار هر تیمـی در
چنیـن زمینهایـی سـخت اسـت .در کل فکـر میکنم اسـتقال در
بازیهـای خـودش بد ظاهر نشـده اسـت.
پـس به نظـر شـما اسـتقال میتواند کیفیـت خوب
بـازی خـود را مقابل پرسـپولیس نشـان دهد؟
بـه هر حال شـرایط داربی فـرق دارد اما من به هـواداران میگویم
کـه نگران نباشـند .تعـدادی از بازیکنانمان مصدوم و محـروم بودهاند
و بـرای ایـن بـازی برمیگردنـد .در تاریخ شـهرآورد پایتخت هیچگاه
نتیجه متاثر از جدول نبوده و دو تیم کار خود را کردهاند .پرسپولیس
حریـف قدرتمنـدی اسـت امـا این بازی حساسـیت و شـرایط خاص
خـود را دارد .بـه نظر من اسـتقال میتواند با پیـروزی در این دیدار و
همچنین بازی عقب افتاده خود مقابل نفت مسـجد سلیمان جایگاه
خـود را تغییر دهد و به جمع باا نشـینان اضافه شـود.
خیلیها معتقدند شـرايط اسـتقال خوب نیست .شما
با اين موضـوع موافقید؟
خیـر .به هر حال اسـتقال در سـالهای گذشـته تجربـه بدتر از
ایـن را نیـز داشـته اسـت .اتفاقا نظـر من این اسـت که اسـتقال در
شـرایط عـادی قـرار دارد و میتوانـد با پیـروزی در دو ،سـه دیدار آتی
خـود در کـورس قهرمانی قرار بگیرد .به هر حال زمـان ریکاوری برای
ایـن تیـم کم بوده اسـت و بازیکنـان جدید زیادی به جمع شـاگردان
شـفر اضافـه شـدهاند و این مربی کار سـختی برای هماهنگـی با آنها
دارد .البتـه مـن فکـر میکنـم تـا حـدودی در کار خود موفق بـوده و
ادامـه ایـن روند میتواند اسـتقال را در مسـیر موفقیت قـرار دهد.
شـما عضو کمیته فنی باشـگاه هسـتید ،عملکرد اين
فصل اسـتقال شـبیه فصل گذشته اسـت و تنها يک برد تا
هفته هفتم کسـب کـرده .به نظر شـما چه چیـزی میتواند
رونـد نتیجهگیری اسـتقال را تغییر دهد.
بـرد در داربـی روحیـه بازیکنـان را بهتر میکنـد و انگیـزه آنان را
بـرای ادامـه فصل ارتقـا میدهد .مطمئنم که اسـتقال در هفتههای
بعـدی بهتـر خواهـد شـد امـا نبایـد فکـر کنیـم کـه بـرد در داربی
کار سـادهای اسـت .ایـن دیـدار ،بینالمللـی اسـت و از بزرگتریـن
داربیهـای جهـان به شـمار مـیرود .امیدوارم هـواداران شـاهد بازی
خوبـی باشـند که تـوأم با موفقیت اسـتقال باشـد.
بـه نظرتـان نتیجـه داربـی به نفع کـدام تیـم خواهد
بود؟
مـن خیلـی به پیـروزی آبیهـا و شکسـت رقیب سـنتی امیدوار
هسـتم .به هر حال شـفر در حال ریکاوری بازیکنان است و فشردگی
بازیهـا باعـث شـده فرصـت کمـی بـرای پیـاده کـردن کارهـای
تاکتیکـی داشـته باشـد .انگیـزه مهمترین کلیـد بازیکنان اسـتقال
بـرای پیـروزی در شـهرآورد  ۸۸اسـت .فکـر میکنـم پس از سـوت
فغانی این اسـتقالیها هسـتند که بـا هوادارانشـان پیـروزی در این
دیـدار را جشـن میگیرند.
کلیدیترين بازيکن اسـتقال در اين ديدار چه کسـی
خواهد بود؟
بازیکنـان بـا تجربه ما مهمتریـن نقـش را در داربـی ایفا میکنند.
تجربـه رحمتـی و منتظـری در خـط دفـاع کمـک میکنـد تـا خط
هافبـک بـا اعتماد به نفـس کامل میانه زمیـن را از حریف بگیـرد .اگر
تـوپ و میـدان در اختیـار هافبکهـای ما باشـد ،مهاجمـان به خوبی
تغذیه خواهند شد و میتوانیم دروازه پرسپولیس را باز کنیم .علیرغم
انتقادات فراوان و همچنین آمار ضعیف مهاجمان اسـتقال در گلزنی،
مـن معتقـدم آبیهـا فورواردهـای خوبـی دارنـد .کـم گل زدن آنها به
خاطر کیفیتشـان نیسـت بلکه به خاطر ناهماهنگی است .مطمئنا در
بازیهـای آینده خواهیم دید که خط حمله اسـتقال چقدر قدرتمند
میشـود و میتوانـد بـه راحتـی به حریفانش بـاای دو ،سـه گل بزند.
شـیرينترين خاطـره شـما از داربـی کدام شـهرآورد
ا ست ؟
هـر داربـی بـرای خـود یـک خاطره اسـت و هـر بازیکـن و مربی
دوسـت دارد کـه ایـن دیـدار را تجربـه کنـد .آن چهار داربـی متوالی
کـه ما توانسـتیم پرسـپولیس را بـدون گل خورده شکسـت دهیم از
شـیرینترین خاطرات من در شـهرآورد اسـت .ما تیم خوبی بودیم و
زیباتریـن بازیهـای لیگ ایـران را به نمایش میگذاشـتیم .آن چهار
پیروزی در داربی باعث شـد تا اکنون عددی نماد اسـتقال شـود که
منشـاء آن بـه همان چهـار برد بـدون گل خـورده برمیگردد.
تلخترين خاطره چه؟
مسـلما داربـی که بـا دو گل پیـش بودیم و پرسـپولیس  ١٠نفره
شـد و در پایـان  ۳بـر  ٢شکسـت خوردیـم ،تلختریـن خاطـره من از
داربیهاسـت.
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جمع آوری 26هزار دار به بهانهی کیارستمی و سینمای ایران

«در زمان کیارستمی :نوشتههایی درباره سینمای ایران» به قلم «گادفری چشایر» منتقد آمریکایی
با جمعآوری کمک مردمی  ٢۶هزار داری از سراســر جهان در مراحل پایانی نگارش قرار دارد.
«گادفری چشایر» عضو انجمن ملی منتقدین سینمای آمریکا و رییس پیشین حلقه منتقدین
نیویورک که با نشــریاتی چون «نیویورک تایمز»« ،ورایتی»« ،فیلم کامنت»« ،نیویورک پرس»،
سایت «راجر ایبرت» و  ...نیز همکاری داشته است ،اولین منتقد آمریکایی است که از چند دهه
پیش به صورت گستردهای به سینمای پس از انقاب ایران پرداخته است .این منتقد سینمایی در
دنبال کردن سینمای ایران تنها به نوشتن درباره سینما بسنده نکرده است و در جریان سفرهای
متعدد خود به ایران ،مطالعات فراوانی نیز درباره فرهنگ ایرانی داشته است.وی هنگام دریافت جایزه
نخل طای کن و شیر نقرهای ونیز در کنار کیارستمی بوده است و همچنین به دعوت کیارستمی
از محل ساخت سه گانه کوکر (خانه دوست کجاست؟ ( )١۳۶۶زندگی و دیگر هیچ ( )١۳۷٠و زیر
درختان زیتون ( ))١۳۷۳بازدید کرد تا اولین خبرنگار آمریکایی نام گیرد که پس از انقاب در تهران
با اجاره خانه برای مدتی زندگی میکند.

فضولباشی

گران خواهد شد
حسین شادمهر
طنزپرداز

درباره موسیقی نظامی در ایران چه میدانید؟

گفته میشود ،پیشینه موسیقی نظامی در ایران به دوران هخامنشی میرسد و بسیاری از مهمترین
چهرههایموسیقیایراندردورهقاجارودرمدرسهنظامیموسیقیدارالفنونتربیتشدند.ازگزنوفونـ
مورخ یونانی ـ نقل شده است «کوروش هنگام حمله به قشون آسور ،بنا بر عادت خود ،سرودی آغاز کرد
که سپاهیان با صدایی بلند و با احترام و ادب بسیار ،دنبال آن را بخواندند و چون سرود به پایان رسید ،آزاد
مردان با قدمهای مساوی و با نظم تمام به راه افتادند».روحاه خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران
نیز درباره موسیقی نظامی در کشورمان به سابقه بسیار قدیم موسیقی نظامی در ایران اشاره کرده که از
دیرباز سرودهای جنگی موجب نشاط سربازان و رسیدن آنها به فتح و پیروزی بوده است.سازهایی مثل
کوسُ ،دهلَ ،کرنا ،شیپورُ ،سرنا و غیره ابزار موسیقی جنگی بوده که شاعران ما بارها از آنها نام بردهاند .در
موسیقی نظامی در ایران تا دوره ناصرالدین شاه که سازهای بادی اروپایی به ایران آمد ،از همان ابزاری که
در نقارهخانه به کار میرفت ،استفاده میشده است.شاردن فرانسوی که چند سال در اصفهان پایتخت
صفویهزندگیمیکردهاست،بهنقارهخانههایموجوددراصفهاناشارهمیکندکههنگامغروبوسحر،
با نقاره ،کوس و ُدهل که قطر آن سه برابر قطر طبلهای اروپا است ،میزدند.

گــــزارش

ديدارپرخاطرهباجمالاجالی
ادبیات

قیمت ارز گران خواهد شد
هم گران مهر زنان خواهد شد

رونق ادبیات سیاه دفاع مقدس

مرغ و ماهی که گران شد بسیار
بعد از آن نوبت نان خواهد شد
قیمت شیر و پنیر و کره هم
ناگهاندر فوران خواهد شد
مسکن مهر بهم خواهد ریخت
مشکل خانه فان خواهد شد
قیمت س ّکه و یورو و دار
لحظهایدر نوسان خواهد شد
پول ملّی به فنا خواهد رفت
کمترین ارز جهان خواهد شد
بحث بازار و سیاست همه جا
گپ و گفت همگان خواهد شد
این بگوید که چنین خواهد شد
آن بگوید که چنان خواهد شد
نحوهیکنترلقیمتها
بحث اجاس سران خواهد شد
و یقین فکر خروج از کشور
در سر پیر و جوان خواهد شد
آخرش سکتهی قلبیست ،تمام
قلب ما بیضربان خواهد شد
نکتــه

حملهتروریستیاهواز
عراقیها را به عقب راند؟

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان
خوزسـتان ،حملـه تروریسـتی اهـواز را در میزان سـفر عراقیها به
ایـن خطه بیتاثیر ندانسـت امـا گفت :افت سـفر عراقیهـا در این
برهه ،سینوسـی و چشـمگیر نبوده است؛ چراکه این کاهش بیشتر
از آنکـه تحـت تاثیـر حادثه تروریسـتی اهواز باشـد ،بـه ماه محرم
ارتبـاط دارد کـه هر سـال تجربه میشـود.
علیرضـا ایـزدی تاکیـد کـرد :این افـت قطعا موقتی اسـت چرا
کـه در محـرم هر سـال اتفاق میافتـد و نمیتـوان آن را به حوادث
اخیـر تعمیـم داد .وی در عین حال گفت :تعـداد تورهای داخلی در
این دو سـه روز کاهش داشـته اما این شـرایط پایدار نیسـت ،چون
امنیـت در منطقه خوزسـتان برقرار شـده و درحال حاضر مشـکل
خاصی وجـود ندارد.
او دربـاره آمـار تـردد روزانه عراقیها به خوزسـتان ،اظهـار کرد:
ایـن آمـار با توجه به فصل سـفر و شـرایط اقلیمی مدام در نوسـان
اسـت که با درنظر گرفتن کل سـال ،روزانه بین  ۲۰۰تا  ۲۰۰۰نفر
از عراق به خوزسـتان آمد و شـد دارند.ایزدی درباره مدت ماندگاری
عراقیهای مسـافر در خوزسـتان ،گفت :به اسـتناد اطاعات مراکز
اقامتـی رسـمی ،میانگین مانـدگاری عراقیها در خوزسـتان یک و
نیـم شـبانهروز اسـت که البته بـه هدف سـفر آنها بسـتگی دارد،
چـرا کـه برخی تنها برای گشـت و خرید ،یک صبح تا شـب به این
منطقه سـفر میکنند و بعضی دیگر برای درمـان حدود یک و نیم
روز اقامـت دارنـد.وی بـا اشـاره به ظرفیت اِشـغال هتلهـای آبادان
و خرمشـهر که مقصد سـفر بیشـتر عراقیها در خوزسـتان اسـت،
افـزود :درحال حاضر از نظر اقلیمی فصل پیک سـفر به خوزسـتان
نیسـت با ایـن حال ظرفیت بیشـتر هتلهای این شـهرها تکمیل
بـوده کـه غالب مسـافران آنها عربهای عراقی هسـتند .بـازار هم
از رونق نسـبی بهرهمند شـده اسـت.او درباره میزان سرمایهی آورده
بـه این اسـتان متاثـر از شـرایط موجود ،بیـان کرد :درحـال حاضر
 ۳۲هتـل در خوزسـتان وجـود دارد امـا جریان تردد گردشـگران و
مسافران عراقی سبب جذب سرمایهگذاران خوزستانی مقیم خارج
از کشـور و گروهی از پزشـکان برای سـاخت هتـل و مجموعههای
اقامتـی ـ درمانی شـده اسـت.ایزدی به افزایـش خانههای غیرمجاز
در خوزسـتان بـا توجـه به شـیوه سـفر دسـتهجمعی و خانوادگی
عراقیهـا پرداخـت و بیـان کـرد :ایـن قضیـه اجتنابناپذیر اسـت
همانطور که شـهرهای شـمالی ایران گرفتار این مسـاله هسـتند،
ولـی ایـن اتفـاق را باید بـه فال نیک گرفـت چون باعث بازگشـت
برخـی سـرمایههای خوزسـتانیهای مقیـم خارج از کشـور شـده
اسـت .از سـوی دیگر اتحادیه هتلداران اسـتان را راغب کردهایم که
بـه سـاماندهی این خانههـا بپردازند.

جواد تکجو
کارتونیست

جان بولتون حامی آشکار منافقین

جمـال اجالی کـه این روزها پس از طی یـک دوره بیماری حال
و احوال بهتری دارد ،میگوید :بازیگری خصوصیاتی جدا از هنر دارد،
طـوری کـه وقتـی خوب بازیگـری کنـی ،روحـت را با خـود میبرد
و تـو زیبـا و باشـکوه میشـوی.جمال اجالـی از بازیگـران با سـابقه
تئاتـر ،سـینما و تلویزیون اسـت که میگویند اسـتعداد بازیگـری او
را حمیـد سـمندریان کشـف کـرد و از بازیگران مورد عاقـه وی هم
بـود .او کـه در تنها فیلم سـینمایی این کارگردان نامـدار تئاتر «تمام
وسوسـههای زمیـن» بـازی کـرده ،در فیلمها ،تئاترها و سـریالهای
متعـددی حضور داشـته و با صدای خـاصاش و بـا ایفای نقشهای
متعـدد در ذهـن مخاطبـان زیـادی باقـی مانـده اسـت.او حـدود دو
سـال قبل دچار سـکته مغزی شـد و همین سـبب کسالت جسمی
و شـاید روحـیاش شـد و خبرهای چنـدان خوشـایندی از احوالش
بـه گـوش نمیرسـید.حتی تارهـای صوتیاش با آسـیب روبرو شـد
و امـکان فعالیتـش را کمتـر کـرد .در این راسـتا چند تـن از اعضای
شـورای مرکزی انجمن بازیگران سـینمای ایران عصر روز دوشـنبه،
دوم مهرمـاه بـه منزل این هنرمند رفتنـد و دیداری با او تـازه کردند؛
دیـداری کـه گویـا قـرار بوده خیلـی زودتـر از اینهـا انجام شـود اما
شـرایط ازم مهیا نشـده بود و شـنیده می شـود اگر به لحاظ مالی
حمایت بیشـتری از انجمن صورت گیرد این دیدارها خیلی بیشـتر
و بـا فاصلـه زمانی کمتری از هم انجام خواهد شد.افسـانه چهـرهآزاد
عضو شـورای مرکزی انجمن ،علی دهکردی رییس انجمن بازیگران،
فرشـید زارعی فرد بازرس انجمن و فرامرز روشـنایی مسـئول اطاع
رسـانی ایـن شـورا ،چهار نفـری بودند کـه در ادامه برنامههـای دیدار
با بازیگران قدیمی سـینما به منزل جمال اجالی رفتند و سـرحال
بـودن او در همـان بدو ورود مایه خوشـحالی شـد که نشـان از بهبود
اوضاع جسـمانی این هنرمند داشـت.اجالی که به همراه همسـر و
مادر همسـرش میزبان همکاران و دوسـتان خود شده بود ،با گذشت
زمـان و حـرف زدن از کارهای مشـترک و هنرمندان قدیمی نه تنها
خاطرات بیشـتری را تعریف می کرد بلکه جمات و اظهارنظرهایی
را میگفـت که سـطح بـاای دانـش او و حافظـه فوقالعـادهاش را با
بیـش از  ۷٠سـال سـن نشـان میداد.البتـه در دقایق اولیـه ،اجالی
خیلـی تمایلی بـه صحبـت و بویژه بیـان حرفی که بخواهد انتشـار
پیـدا کند نداشـت ،اما خاطره گویـی همکارانش او را چنـان به وجد
آورد کـه حتـی از جـا بلند شـد و صحنـهای از آنچه تعریف میشـد
را بـازی کرد.آنطـور کـه فرشـید زارعی فرد میگفت ،جمـال اجالی
وقتـی دانشـجوی مهمـان دانشـکده هنرهای زیبـا میشـود ،آنقدر

خـوش مشـرب بوده که سـریع جای خـود را بین بقیـه باز میکند
طـوری کـه در هـر برنامهای همه دوسـت داشـتند او حضور داشـته
باشـد و آخر هم از همان دانشـکده و در رشـته تئاتر فارغ التحصیل
میشـود.وقتی صحبـت از تئاتـر میشـود  ،اجالـی بـا لحنی خاص
میگوید« :دوسـت داشـتم جوری بـود که هر روز بـه تئاتر میرفتم».
او از بازیهـای قدیمیاش یاد میکند ولی بیشـتر از آنکـه از خودش
بگویـد از دیگـران یاد میکنـد؛ از سـمندریان ،از فنی زاده ،از خسـرو
شـکیبایی ،تانیا جوهری و ...وقتی می گویند « ،شـما فقط یک گریم
کـم داریـد تا بـاز هم روی صحنـه روید» بـا تواضع جـواب می دهد،
«من تا مکبث خیلی فاصله دارم».علی دهکردی در پاسـخ به تواضع
اجالـی از سـفر پیتر بروک به ایـران یاد میکند که پس از آشـنایی
بـا کار ِنسـلی از بازیگـران آن زمـان ،از دیـدن آن نسـل بازیگـری در
ایران غافلگیر شـد.دهکردی تاکید میکند اجالی همانند آن نسـل
اسـت و جـزو بازیگرانی اسـت که در کار خود کارشـناس هسـتند.با
ایـن حـال اجالی باز هم بـا یادآوری برپایی بزرگداشـتی برای هرولد
پینتـر تاکیـد دارد « ،ما نباید مدام از خودمان بگوییم و تعریف کنیم.
»او سـپس به بازیگر فیلم فرانکنشـتاین اشـاره میکند کـه با وجود
ایـرادات ظاهـری خـدای کمدی اسـت ،پـس از چند ثانیه که اسـم
بازیگـر را بـه یاد میآورد ،میگوید :وقتی مثل چنین بازیگری باشـی
و مثـل او بـازی کنی زیبا و باشـکوه می شـوی ،ولی ما خیلی چنین
بازیگرهایی نداریم ،شـاید فقط یکی دو نفر بودند مثل مهدی فتحی
و فنـی زاده».نـام فنـی زاده که میآید انگار اجالـی به دنیای دیگری
مـیرود و بـا شـور و حالـی متفـاوت میگوید« :مـن این سـعادت را
داشـتم که فنی زاده یکشـب سـر یک اجرای نمایشـم اولین نفری
بـود که آمد پشـت صحنه و بعد از کلـی حرف یا بهتر بگویم فحش،
گفـت مـن از فـردا دیگر بازی نمیکنـم( ».در تمجید بـازی اجالی).
پـس از سـاعتی گپ و گفت ،خاطره گوییهـا از تئاتر و یـادآوری نام
کسـانی که چند سالی است درگذشـتهاند یا خبری از آن ها نیست،
افسـانه چهـره آزاد را هـم به بازگو کـردن خاطرهای از هفت سـالگی
خـود واداشـت؛ خاطرهای که به همـراه مادربزرگش رقیه چهـره آزاد
بـه دیـدن تئاتری با نـام «روسـری قرمـز» میرفته کـه کارگردانش
هادی اسـامی بوده و خسـرو شکیبایی  ٢٠ساله و آزیتا اچینی هم
در آن بـازی میکردند.نقـل این خاطرات اگرچه شـور و حـال تازهای
بـه جمـال اجالی مـیداد اما یاد بعضی دوسـتان قدیمـی که دیگر
نیسـتند یـا اوضاع خوبـی ندارند ،افسـوس و ناراحتـی را به چهرهاش
مـی آورد و آهـی بلنـد که هر از چندی صدایش به گوش میرسـید.

بنمایـه ادبیـات داسـتانی مـا نـگاه وارداتی از غرب اسـت و غـرب روایتهـای ادبیات سـیاه دفاع
مقـدس را میپسـندد کـه باعث شـده این جریان در طول سـالها جـوان بدهـد .او این موضوع
احمد شاکری
را بـرای آینـده ادبیـات دفـاع مقدس خطرناک میدانـد .ادبیات دفاع مقدس هم از نظـر اینکه در
نویسنده
طول حدود 4٠سـال گذشـته چه آثاری تولید شـده و هم از نظر فهم شرایط کنونی ادبیاتمان
جزء موضوعات بااهمیت و کلیدی است .همچنین در تعیین آینده ادبیات داستانی کشورمان یک
موضوع راهبردی اسـت .ادبیات دفاع مقدس از نظر کمی و کیفی بسـیار تاثیرگذار و ممتاز اسـت و آینده ادبیاتمان نمیتواند بدون توجه به ادبیات دفاع
مقدس به نقطه مطلوب برسـد ،در نتیجه نیازمند بازخوانی آثار ادبیات دفاع مقدس هسـتیم و ادبیات دفاع مقدس از نظر مبانی فکری و فلسـفی ادبیات
باید تحلیل شـود.درباره اینکه ادبیات دفاع مقدس در طول سـالها تاثیرگذار بوده و برآیند مثبتی داشـته اسـت یا خیر ،باید بگویم که قضاوت درباره این
موضوع نیازمند استقرا و تحدید کردن است .در مورد رمان میتوانم بگویم دو جریان عمده در ادبیات وجود دارد؛ جریانی که ادبیات داستانی دفاع مقدس
تولیـد میکنـد و مبانـی و ارزشهـای دینـی را دارد و جریان دوم ادبیات سـیاه دفاع مقدس اسـت که رویکرد متفاوتی به دفاع مقـدس دارد؛ جنبه تقدس
بـرای آن قائـل نیسـت و جنبههـای تلخ و خسـارتآور دفاع مقدس را میبینـد .آنها از دفاع مقدس به عنوان «جنگ لعنتـی» و «جنگ بیحاصل» یاد
میکنند و در مقابل جهاد فی سـبیل اه قرار میگیرند و میگویند اگر کشـته شـوی و یا بکشـی در هر دو صورت خسـارتدیده و بدبخت هستی .این دو
جریـان در طـول سـالها در کنـار یکدیگر حرکـت کردهاند اما به دلیل اینکه ادبیات داسـتانی ما بنمایهاش از ترجمه و نـگاه وارداتی از غرب بوده اسـت و
غرب روایتهای متناسـب با ادبیات سـیاه دفاع مقدس را میپسـندد این جریان در طول سـالهای گذشـته جوان داده و تا حدودی رونق گرفته که این
موضوع برای آینده ادبیات دفاع مقدس خطرناک اسـت.درباره قدسـی کردن ادبیات دفاع مقدس و اینکه آیا این موضوع در پرداختن به ادبیات داسـتانی
به جنگ آسـیب نمیرسـاند ،نیز باید بگویم که باید ببینم زمانی که از ادبیات داسـتانی دفاع مقدس میگوییم ،مرادمان از این تعبیر ادبیات مقدس دفاع
اسـت یـا ادبیـات دفـاع مقدس .تعبیر ما از ادبیات دفاع مقدس به معنای قدسـی بـودن ادبیات روایتگر از دفاع مقدس نیسـت اما چرا مـا از عنوان ادبیات
دفاع مقدس اسـتفاده میکنیم؟ این تعبیر نشـاندهنده نسـبتی اسـت که واقعه دفاع مقدس ما با عالم غیب ،معرفت و معنا برقرار کرده است .در حقیقت
قداسـتی که در این واقعه دیده میشـود به خاطر دینداری و اعتقاد به مبانی دینی و التزام به آنهاسـت .در واقع ما از ادبیات قدسـی اسـتفاده میکنیم تا
بل ادبیات عرفیشـده ،مادهگرا و ادبیات جداافتاده از خدا و وحی و دین قرار دارد .وصف قدسـی بودن به دفاع مقدس اختصاص
بگوییم این موضوع در مقا ِ
ندارد .هر موضوعی که مربوط به ادبیات متعهد به ارزشهای انقابی اسـت واجد چنین خصوصیتی اسـت.
موسیقی

با موسیقی بهتر میتوانیم حماسه «عاشورا» را شرح دهیم
«عاشـورا» در فرهنـگ مـا ایرانیـان ،یکـی از مهمتریـن ،معنویتریـن و عاطفیتریـن وقایع
تاریخی به شـمار میرود و تأثیرات بسـیاری هم در زندگی ما داشـته اسـت .به همین دلیل
نادر مشایخی
میتوانیم با اسـتفاده از موسـیقی ،خیلی بهتر و اسـتادانهتر به شرح رشـادتها و حماسههای
موسیقی دان
«عاشـورا» بپردازیم.همه سـاله با فرا رسـیدن ایام محرم و صفر عموما شـاهد تعطیل شـدن
فعالیت موسـیقی در کشـور هسـتیم کـه میتواند چه از لحـاظ مالی و چه روحـی به فعاان
ایـن عرصـه لطمـه وارد کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از متولیـان امـر و هنرمندان بـر این باورنـد کـه در ایام سـوگواری نیز میتـوان با
حفـظ شـأن ایـن ایـام به فعالیـت در حوزه موسـیقی ادامه داد .در ادیان دیگر مانند مسـیحیت ،از موسـیقی به عنـوان یک ابزار بـرای بیان عواطف
و احساسـات اسـتفاده میکنند؛ کما اینکه موسـیقی در مسـیحیت نقش موفقی در تبلیغ این دین داشـته است«.عاشـورا» در فرهنگ ما ایرانیان،
یکـی از مهمتریـن ،معنویتریـن و عاطفیتریـن وقایـع تاریخی بهشـمار میرود و تأثیرات بسـیاری هم در زندگی ما داشـته اسـت .به همین دلیل
میتوانیم با اسـتفاده از موسـیقی ،خیلی بهتر و اسـتادانهتر به شـرح رشـادتها و حماسههای «عاشـورا» بپردازیم.بحث ممنوعیت اجرای موسیقی
در ایام محرم و صفر با توجه به اینکه یک دیدگاه اشـتباه اسـت ،باید از بین برود .موسـیقی یک ابزار اسـت و نوع فعالیت هر کس با این ابزار حائز
اهمیت اسـت ،برای اینکه بتوانیم با وجود مخالفتهایی که درباره اجرای موسـیقی در ماه محرم وجود دارد ،در ایام عزا از موسـیقی اسـتفاده کنیم،
باید با اسـتفاده از افرادی که بهطور کامل با موسـیقی آشـنا هسـتند و چگونگی اسـتفاده از آن را در ایام عزا میدانند ،فواید موسـیقی را به نمایش
بگذاریـم؛ در واقـع یـک امکان برای اسـتفاده از موسـیقی در ایـن ایام بهوجود بیاوریم .موسـیقی میتواند ضمن بیان احساسـات و عواطف ،بهخوبی
با مسـائل دینی عجین شـود و احساسـات را بهگونهای که از عهده کام خارج اسـت ،بیان کند.موسـیقی تنها یک جلوه شـاد و سـرگرمی ندارد،
بلکه بسـیار گسـترده اسـت و هر جز آن یک ویژگی خاص و منحصر بهفرد دارد.مردم ما گریبانگیر شـیرین کاری و تردسـتی هسـتند .بهگونهای
کـه معیـار آنهـا بـرای یـک اثر هنـری خوب کمیت اسـت نه کیفیت .بهعنـوان مثال اگر بگوینـد که یک نقاش بـرای اثر خـود  ۳٠هزار قلـم زده،
آن نقاشـی را یـک اثـر خـوب بهشـمار میآورند اما شـاید اگر آن نقـاش برای همان اثـر  ٢۹هزار قلم میزد دیگر آن نقاشـی را خوب نمیدانسـتند.
کسـی که در تلویزیون و رادیو برای پخش موسـیقی از طریق رسـانه ملی تصمیم میگیرد باید یک فرد مطلع و باسـواد در زمینه موسـیقی باشـد.
نباید تنها به دلیل خوشـایند جوانها مداحیهایی که ترانههایشـان بر اسـاس موسـیقیهای پاپ نوشـته شـده را پوشـش دهد.

سامت

سینما

عوامل بروز شپش سر در دانشآموزان

سینمامافیاندارد

مدیـر گـروه بیماریهـای منتقلـه از آب و غـذا مرکـز مدیریـت
بیماریهـای واگیـر وزارت بهداشـت ضمـن تشـریح راههـای انتقـال،
پیشـگیری و درمـان شـپش سـر ،تاکیـد کرد که میـزان شـیوع و بروز
شـپش در مـدارس زیاد نیسـت و در صورت آلودگـی دانشآموز ،مانعی
برای مدرسـه رفتن وجود ندارد.دکتر بابک عشـرتی درباره میزان شیوع
و بـروز شـپش میـان دانشآموزان ،گفـت :در مورد شـپش گزارشهای
بسـیاری از موارد مشـابه کاذب ،وجـود دارد؛ این درحالیسـت که موارد
واقعی شـپش در بین دانشآموزان کم اسـت .برای مثال گاها گزارشـی
از مدارس به دسـت میرسـد که حاکی از آن اسـت که شـپش در بین
دانشآمـوزان زیـاد اسـت ،امـا بررسـیهای ما ،تعـداد کمـی از آلودگی
(کمتـر از  ١٠درصـد و شـاید هـم کمتـر) را نشـان میدهـد .بنابرایـن
در واقعیـت تعداد موارد شـیوع شـپش در مدارس زیاد نیست.عشـرتی
بـا بیان اینکه شـپش سـر ،بیمـاری نیسـت ،درباره راههای تشـخیصی
آن گفـت :حشـره شـپش روی سـر بـه نـدرت دیـده میشـود و تنهـا
رشـکهای (تخمها) این حشـره روی سر مشـخص است .موضوع مهم
این اسـت که رشـک به لحاظ ظاهری بسـیار شـبیه شوره سـر است و
با آن اشـتباه گرفته میشـود .برای تشـخیص رشک شـپش میتوان از
ذرهبین اسـتفاده کرد .این کار زمانبر اسـت و باید وقت بیشـتری برای
تشـخیص گذاشـت تا تشـخیص درسـت داده شـود.وی دربـاره عائم
شـپش سـر گفت :در خیلی موارد ،عائمی برای تشـخیص شـپش در
فـرد جـود ندارد .عامت کاسـیک شـپش در فرد آلوده ،خارش اسـت.

این خارش در پشـت گوشها و ا به ای موها حس میشـود و ممکن
اسـت در شـب این احسـاس بیشـتر بروز کند .زمانی که شدت خارش
زیاد شـود ،پوسـت خراشـیده میشود .ممکن اسـت عفونت باکتریایی،
قرمـزی و ترشـح در محـل خراشـیده شـده ظاهـر شـود .همچنین در
بعضـی مواقع بزرگ شـدن غدد لنفـاوی در گردن و پشـت گوش دیده
میشود.عشـرتی با بیان اینکـه مهمترین راه انتقال شـپش ،تماس فرد
به فرد اسـت ،گفـت :بنابراین به دانشآموزان توصیه میشـود از مقنعه
یکدیگـر اسـتفاده نکنند و لباسهـای خـود را روی هـم نگذارند .نکته
مهم این اسـت افراد نباید از وسـایل شخصی یکدیگر مانند شانه ،حوله
و  ...اسـتفاده کننـد .توصیه به فرد آلوده این اسـت کـه تمام ملحفه ،رو
بالشـی و لباسهـای خـود را یـا بجوشـاند یا بـا درجه حـرارت بـاا اتو
کنـد .همچنیـن میتواند بـه مدت  ١۵روز آنها را در کیسـه در بسـته
نگهـداری کنـد.وی افـزود :مهمترین راه پیشـگیری از شـیوع شـپش،
رعایـت بهداشـت فـردی (اسـتحمام مرتـب ،عـدم اسـتفاده از وسـایل
شـخصی دیگران) اسـت .برای درمان نیز شـامپوها و لوسـیونهای ضد
شـپش تجویز میشـود که طبق دسـتورالعمل همان شـامپو باید از آن
اسـتفاده کرد .لوسـیون و شامپو حالت کشـندگی دارند و رشک را از مو
جدا نمیکنند .بنابراین در کناراسـتفاده از شـامپو باید رشک زدایی نیز
بـه وسـیله شـانههای دندانه ریـز انجام شـود .گاهی اوقات برای رشـک
زدایـی ،موها را آغشـته به سـرکه میکننـد که این کار باعث سـریعتر
جدا شـدن رشـک میشـود.

میگوینـد کـه سـینما مافیـا دارد اما مـن میگویم سـینما مافیا نـدارد .تنها به علت دسـته
بندی شـدن ،سـینما به این روز افتاده اسـت و برخی فکر میکنند چون دسـتی در سـینما
محمد عرب
دارند باید همه کارها را هم انجام بدهند.متاسـفانه بازیگران فیلم سـینمایی ما به هیچ عنوان
کارگردان
بـا مـا همراهی نداشـتند و برای شـرکت در اکرانهای مردمی و نشسـت خبـری حضور پیدا
نکردنـد .متاسـفانه بازیگران برای تبلیغات فیلم و حضور در اکرانهـا از ما تقاضای پول کردند
یا حتی میگفتند که اسـتراتژی ما نیسـت تا در این مراسـم حضور پیدا کنیم .صداوسـیما هم گفت که چون اسـم فیلم طاغوتی اسـت ،تنها ۶۵
تیـزر تلویزیونـی بـه شـما میدهیـم در صورتـی که فیلم کاما اجتماعی اسـت و در بخش خصوصی و با وام از فارابی سـاخته شـده اسـت.بر خاف
مقـررات بازیگرانـی داشـتیم کـه تا پیامک واریز پول برایشـان نمیآمد سـر صحنه حضـور پیدا نمیکردند .میگویند که سـینما مافیـا دارد اما من
میگویم سـینما مافیا ندارد ،تنها به علت دسـته بندی شـدن ،سـینما به این روز افتاده اسـت و برخی فکر میکنند چون دسـتی در سـینما دارند
بایـد همـه کارهـا را هـم انجـام بدهند ،فیلم فقط سـلبریتی نیسـت بلکه عوامل فنی هم مهم هسـتند .فیلم ما سـه هفته اسـت که اکران شـده و
همچنان نمایش آن ادامه دارد ،نسـبت اسـتقبال از فیلم ما با توجه به فصل اکرانش به هیچ عنوان رضایت بخش نبود اما خوشـبختانه چند وقتی
اسـت که اوضاع کمی بهتر شـده اسـت .متاسـفانه سـینمای ما و همچنین رسـانهها ذائقه مردم را به سـمت خاصی برده اسـت که مردم فیلمهای
هنری را دیگر نمیپسـندند.ما به هیچ وجه نگاهی به فیلم «داش آکل»ی که قبل از انقاب توسـط اقای کیمیایی سـاخته شـد ،نداشـتیم“ .داش”
هـم بـه معنـای داداش و “آکل” هـم به معنی جوانمرد اسـت .ما ورژن دیگری از داسـتان صادق هدایت را سـاختیم .به هرحال در کشـور ما مرسـوم
نیسـت که از فیلمی نوسـتالژیک نسـخه جدیدی سـاخته شـود .گاهی تغییراتی در فیلمنامه به وجود آمد اما با نظر نویسـنده این اتفاق میافتاد.
مـن سالهاسـت کـه بازیگـری تدریـس میکنم .به همین خاطـر میتوانم بگویم که بازیگـران طنز هم میتوانند طنـز بازی کنند و هـم جدی .اما
برای یک بازیگر جدی کمی سـخت اسـت که فیلم کمدی بازی کند .مهران غفوریان بهترین کسـی بود که میتوانسـت نقش کاکا رسـتم را ایفا
کنـد ،چـون فیزیـک بدنـی او بسـیار مناسـب بود و بسـیار جـدی در کار حاضر شـد .به نظرم ظلم اسـت که وقتی یک نفـر ،یک نقش و ژانـر را ایفا
میکند ،تا آخر عمرش همان نقش به او پیشـنهاد میشـود بنابراین اگر چندین بار دیگر هم فیلم «داش آکل» را بسـازم ،نقش کاکا رسـتم را به
او میدهم.مـا هـم در ابتـدا از انتخـاب بازیگرانـی مثل غفوریان احسـاس خطـر میکردیم اما بعد دیدیم که همـه بازیگران به خوبـی از پس بازی ها
برآمدنـد ،دربـاره خیلـی از بازیگران دیگر هم این دافعه وجـود دارد.

