
زمین خواری در پایتخت
مقابله با زمین خواری و کوه خواری  پس از ســخنان رهبری در 17 اسفند 93 جدی 
شده است. در این ارتباط معاون دادستان تهران از کشف ۲ پرونده جدید زمین خواری 
در ونــک خبر داد. »مرتضی تورک« با اعالم این خبر گفت: زمین خواری بزرگ در ونک 
۲ پرونده دارد. یکی مقابل سازمان بورس است که کیفرخواست تنظیم شد و دادگاه هم 
برگزار شــد و در مرحله تجدید نظر است و پرونده دیگر مربوط به زمین خواری در ضلع 
شمال غربی میدان ونک است که توانستیم ۶ هزار متر از این زمین را رفع تصرف کنیم و 

حاال به ایستگاه بزرگ تاکسی تبدیل شده و تحویل شهرداری داده ایم.
او افزود: همچنین ۲ زمین خواری بزرگ هم در منطقه یک شهرداری تهران داریم که 
فرد زمین خوار اسنادی را ارائه کرده تا شهرداری تهران را محکوم کند که کارهای خوبی 
روی پرونده انجام داده ایم. متاســفانه اشخاص با خالء های موجود اسناد را جعل کرده و 

اقدام به زمین خواری می کنند....

معاون دادستان تهران خبر داد :

مرتضوی در پرونده کهریزک، تبرئه و 
در پرونده تأمین اجتماعی محکوم شد

روز گذشته ۲8 مرداد بود، این روز برای ایرانی ها و حتی غیر ایرانی ها 
نوستالژیک است و روز مهمی به شمار می رود، چون ۶۲ سال پیش در 
چنین روزی بــه دلیل آنکه دولت محمد مصدق از ملی کردن صنعت 
نفت و خلع ید انگلیســی ها از شرکت ملی نفت، دفاع کرد، دولت های 
انگلیــس و آمریکا به کمک برخی عوامــل داخلی از جمله حزب توده 
که به مصدق پشــت کرد، علیه دولت مصدق دست به کودتای نظامی 
زدند و عملیاتی توســط ارتش انجام شــد و حتی آنقدر اراذل و اوباش 
بــه خانه مصدق در خیابان کاخ پالک 109 نزدیک شــدند که مصدق 
وادار شــد به اتفاق چند تن از وزرایش با نردبان به خانه های اطراف فرار 
کند. بعد از آن، خانه نخســت وزیر غارت شد، حسین فاطمی اعدام و 3 
دانشجو در دانشکده فنی تهران به ضرب گلوله از پای درآمدند و دولتی 
نظامی به جای دولت ملی نشســت. بدون شــک دولت مصدق پس از 
مشروطه دموکراتیک ترین دولتی بود که تا آن زمان بر سر کار آمده بود، 
از ویژگی های این دولت؛ دفاع از حقوق بشر، رواج آزادی های سیاسی، 
انتخابات آزاد، مخالف را به رســمیت شناختن، توجه به پتانسیل های 

داخلی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و .... است.
با اینکه این مســائل با وقوع کودتا به محاق رفتند، اما مدل حکومتی 
مصدق و نگرش وی به مسائل داخلی، خارجی، آزادی، اقوام و... همچنان 
پر جاذبه و پر طرفدار است و ضرورت دارد نسل امروز از آن درس بیاموزد.

اخیــرا ۲01 نماینده مجلــس در نامه ای 
عنــوان کردند که بر اســاس اصل 77 قانون 
اساســی برجام برای تصویب باید به مجلس 
برود. اینکه تمام معاهده های بین المللی باید 
براســاس این اصل برای تصویب به مجلس 
ارجاع شــوند، اصلی خدشــه ناپذیر است، 
اما بحث در این اســت که تعریف و مصادیق 
اصل 77 درباره معاهدات چگونه است؟ بحث 
حقوقی که باید مورد توجــه قرار بگیرد این 
است که برای تفسیر این اصل باید به ادبیات 
 و رویــه حقوق بین الملــل و تعاریف جهانی

 مراجعه کرد، یا...
ادامه در صفحه 3

آن هنــگام که بــرای چندمین بــار به میان 
جمعیتی که  ازسمت مخالفش می آمدند پرتاب 
شد و ســعی می کرد بدون تماس تنانه از میان 
آن ها بگذرد ،احساس می کرد نقطه اتکایی که 
همواره  بر پاشــنه پایش مــی چرخید بر روی 
موزاییک های پیاده رو به لغزش افتاده اســت  و 
بنابراین تماس اجتناب ناپذیر اســت .به جنس 
موافق یا مخالفش توجهی نداشت و فقط در پس 
زمینه ذهنش در جســتجوی تنی بود که نقش 
اهرم را ایفا کند .از قدیم ترها به یاد داشــت که 
اینجا تهران اســت و گرز رســتم در گرو نان .اما 
عالقه اش را به حضور دست ها و پاهای ارغوانی 
و سوخته از دست داده بود و در  چشمانش هیچ 

صورتی از دایره پرگارش تجاوز نمی کرد ...
صفحه 11

فلسفه تاریخ مارکس بر سه پایه استواراست: 
نقد فلســفه هــگل، نقد اقتصاد سیاســي 
سنتي)سرمایه داري( و نظریه تازه اي درباره 
جامعه صنعتي مدرن یا همان سرمایه داري . 
از آن جهت که مارکس فلســفه تاریخ خود را 
به تفصیل شــرح نداده، باید نظر او را براساس 
نوشته هایش بازسازي کرد. اندیشه مارکس 
سال ها از نگاه مکتب مارکسیسم بررسي شده 
و این کار اغلب با جایگزیني نوشته هاي انگلس 
و دیگر مارکسیســت ها به  جاي نوشته هاي 
مارکس انجام شده است،  اما در اینجا ما اندیشه 
مارکس را در چهارچوب آثار خودش بررسي 
مي کنیم و پس زمینه تاریخي شــکل گیري 

موقعیت او را نادیده مي گیریم...
صفحه 10

استاد دانشگاه 

   
یوسف موالیی

چرا برجام نیاز به تصویب 
مجلس ندارد؟

بررسی  رابطه تحرکات 
انسانی ومقوله فرهنگی

 فلسفه تاریخ
 مارکس

قاب روزتفسیر روز ترجمهیادداشت سرمقاله

هر خانه ای مثل 
یک کارخانه 

می شود
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صفحه ..

قاضی کشکولی رییس شعبه 9 دادگاه کیفری:

پاسداری از 
نمایش ایرانی 

وظیفه ماست

 گفت وگوی »ستاره صبح« با نسرین نکیسا
 بازیگر و کارگردان تئاتر؛

الهه احمدی، بانوی قهرمان تیراندازی جهان
 در گفت و گو با»ستاره صبح«:

 صحنه تئاتر 
سنگ محک بازیگر است

بدون فشنگ 
سهمیه المپیک را گرفتیم

 وقتی از آشتی بین شاه و 
امام منع می شود

نگاهی به معضالت جامعه شهری و 
آسیب های روانشناختی آن 

دکتر حسین 
شهید زاده

ترافیک و امیِد 
رهایي نداشتن

دولت دموکرات 

رییس جمهور در جمع استانداران: 

مگر مجلس اول که بدون نظارت شورای نگهبان 
تشکیل شد، بهترین مجلس تاریخ ایران نبود؟

  مجری انتخابات دولت است              شورای نگهبان ناظر است نه مجری 

 دست نوشته علی نصیریان
 درباره تئاتر آیینی:

نویسنده

   
علیرضا امیری

مترجم

   
طاهره صاحبي
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ذره بین 02

نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1۵ عضو کمیسیون ویژه برجام )برنامه جامع 
اقدام مشترک( و آثار و پیامد های آن را انتخاب کردند.  محمدحسن ابوترابی فرد، 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با قرائت اسامی اعضای منتخب کمیسیون ویژه 
بررسی برجام گفت: سید حسین نقوی حسینی، اسماعیل کوثری، محمدحسن 
ابوترابی فرد، ابراهیم کارخانه ای، حسین نجابت، محمدمهدی زاهدی، علیرضا 
مسعود  نبویان،  سیدمحمود  بروجردی،  عالءالدین  بذرپاش،  مهرداد  زاکانی، 
پزشکیان، منصور حقیقت پور، غالمرضا تاجگردون، عباسعلی منصوری آرانی و 

وحید احمدی به عنوان اعضای کمیسیون بررسی برجام انتخاب شدند.

ولی ا... شجاع پوریان، گفت که نخستین کنگره حزب متبوعش امروز )پنجشنبه( 
در سالن اجالس سران برگزار می شود.  پوریا موسوی مسئول هماهنگ کننده 
رسانه های این حزب نیز گفت: کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسالمی راس ساعت 
۸ صبح برگزار و اعضای هیئت موسس حزب، سخنران این مراسم خواهند بود. 
حزب اتحاد ملت ایران اسالمی که زمزمه تاسیس آن از زمستان 1393 به گوش 
رسید و اخبار مربوط به آن با حساسیت شدید اصولگرایان مواجه بود، پس از 
چندین ماه که از درخواست مجوز آن گذشته بود، باالخره در 31 فروردین 1394 

با موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب، از وزارت کشور مجوز گرفت.

»نه«محترمانهاژهای
رییــس کمیته پیگیری پرونده بابــک زنجانی در مجلس گفت: 
لزومی نمی بینیم در جلســه با آقای محسنی اژه ای شرکت کنیم و 
یک نه محترمانه و بزرگ دیگر بشــنویم. چراکه این اتفاق در  شان 

نمایندگان مجلس نیست. 
امیرعباس سلطانی با اعالم منتفی شدن مالقات ۴ نماینده مجلس 
با بابک زنجانی اعالم کرد: در نامه ای که پیش از این به آقای محسنی 
اژه ای ارسال کردیم، قید شده  بود بنابر بندهای ۷۴، ۷۶ و ۸۶ قانون 
اساســی، خواستار دیدار با بابک زنجانی هستیم، اما سخنگوی قوه 

قضاییه اصرار داشت، ابتدا باید حتماً با ایشان دیدار کنیم. 
او افزود: باتوجه به اینکه بررسی پرونده بابک زنجانی در بدو امر در 
کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد و در پی رسیدگی نمایندگان در 

این کمیسیون، موجبات دستگیری بابک زنجانی فراهم شد. 
سلطانی اضافه کرد: متاسفانه سخنگوی قوه قضاییه بی توجه به 
این مهم، برای ما شــرط گذاشــته اند که ما ابتدا در جلسه ای نکات 
و صحبت هایــی که قصد داریم با بابک زنجانــی مطرح کنیم را به 
ایشان بگوییم و سپس در صورت صالحدید ایشان با بابک زنجانی 
دیدار کنیم که این مسئله در حکم نوعی نه محترمانه به نمایندگان 

مجلس است. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عزیزان 
قوه قضاییه توجهی به حقوق نمایندگان مردم ندارند و علیرغم اینکه 
۳ بار از ایشان برای حضور درجلسات دعوت شده، حتی نماینده ای 

هم به جای خودشان نفرستادند.

فعالیتسیاسیمجمعایثارگراندرکناراصالحطلبان
عضو هیات موسس مجمع ایثارگران از فعالیت بخش سیاسی این 

مجمع همراه با اصالح طلبان خبر داد. 
محمد پروازی با اعالم این خبر گفــت: مجموعه ایثارگران از دو 
قسمت سیاســی - اجتماعی و مذهبی تشــکیل شده که مجمع 
ایثارگران به عنوان قســمت سیاسی - اجتماعی آن با هدف حضور 
در صحنه سیاسی کشــور در کنار گروه های اصالح طلب و قسمت 
مذهبی با جامعه مخاطب ایثارگران و نسل سوم و چهارم انقالب به 

فعالیت خواهد پرداخت. 
او مجمع ایثارگران را افرادی از نسل دوم انقالب اسالمی خواند که 
ســابقه ایثارگری دارند و از یک سال قبل جلساتی را برای متشکل 

شدن و فعالیت سیاسی منظم برگزار کرده اند. 
پروازی با اشاره به اینکه الزمه حضور در انتخابات و تاثیرگذاری در 
فضای سیاسی کشور داشتن مجوز است،گفت: بعد از گرفتن مجوز 
مجمع خود را برگزار خواهیم کرد و در کنگره مشخص خواهد شد 
که شکل و نوع فعالیت سیاسی ما چگونه خواهد باشد و استان هایی 
که قابلیت فعال شدن مجمع ایثارگران در آن ها وجود داشته باشد 

نیز مشخص خواهد شد. 
او با اشــاره به جلسات هیات موسس با هاشمی رفسنجانی، سید 
حسن خمینی و رئیس دولت اصالحات تاکید کرد: آنچه در ذهن ما 
است، حضور همه جانبه در عرصه سیاسی است. اما این نگاه وجود 
داشت که همه مسائل سیاسی را نمی توان در جلسات مذهبی مطرح 
کرد و شــاخه مذهبی و سیاســی،  هیچ کدام زیرمجموعه دیگری 

نیستند. 
پروازی در پایان با اشــاره به اظهارات مقام های وزارت کشور ابراز 
امیدواری کرد که بررســی این مجوز در دســتور وزارت کشور قرار 

بگیرد و مجوز این حزب هرچه زود تر صادرشود.

آرایشانتخاباتیحامیاناحمدینژاد
دالور صیامی، دبیر کل جبهه حامیــان والیت در مورد عملکرد 
نظارتی شــورای نگهبان در انتخابات آینده گفت: الزم است برای 
ایجاد شــور و نشــاط انتخاباتی فضا بازتر شود تا مردم به مشارکت 

بیشتر تشویق شوند. 
او درخصوص فعالیت جریــان احمدی نژاد در انتخابات مجلس 
آینــده گفت: این طیف خود را بــرای انتخابات مجلس دهم آماده 
می کنند و خبــر داریم که با عناوین مختلف جلســات انتخاباتی 
متعددی را تشکیل داده اند و در حال آرایش گرفتن برای انتخابات 
هستند. حتی ستادها و کارگروه های آنها در استان ها نیز فعال شده 
اســت. باید مراقب تکرار بحث جریان انحرافی باشــیم تا نتوانند با 

ترفندهای خود بازهم به مجلس راه پیدا کنند.
صیامــی درپایان در خصــوص تبلیغات انتخاباتــی کاندیداها 
گفــت: گاهی این تبلیغات وابســتگی هایی را بــرای نمایندگان 
ایجاد کرده و باعث شــده برخی از آنها وکیل مردم نباشــند و ناچار 
باشــند دین خود را به حامیان مالیشــان ادا کنند، لذا باید برنامه 
 منســجمی توسط سه قوه وجود داشــته باشد که این وابستگی ها

کمتر شود.

مجلسخبرگانبهمسئلهبرجامورودنمیکند
عضو هیات رییســه مجلس خبرگان رهبری گفت: این مجلس به 

مساله برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( ورود پیدا نمی کند.
احمد خاتمی با اعالم این خبر گفت: در این حد که اطالعات داشته 

باشند، اطالعات داده می شود، اما ورود اجرایی پیدا نمی کند.
برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( متن نهایی مذاکرات هسته ای 
ایران با پنج بعالوه یک اســت که در مجلس ســنای آمریکا و مجلس 

شورای اسالمی ایران در حال بررسی است.
مجلس شورای اسالمی تاکید کرده است که متن نهایی برجام باید از 

تصویب نمایندگان بگذرد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

دوسوالنمایندگانازوزیرجهادکشاورزی
دو ســوال نمایندگان ورامین و نوشــهر از وزیر جهاد کشــاورزی و 
انصراف نماینده اردبیل از سوال خود از وزیر کشور در جلسه علنی روز 

چهارشنبه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد. 
علیرضا منادی عضو هیات رییسه با قرائت موارد اعالم وصولی گفت: 
سوال سید حسن نقوی حسینی نماینده ورامین از وزیر جهادکشاورزی 
درباره نقش شرکت محیط پارسیان در شرکت جهاد نصر اعالم وصول 

می شود. 
او افزود: سوال قاسم احمدی الشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس از 
وزیر جهاد کشاورزی درباره اقدام نکردن در حفاظت و حراست و تصرف 
حریم دریا توسط نهادهای دولتی و اشخاص نیز اعالم وصول می شود. 
عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: حبیب برومند از سوال خود از 
وزیر کشور درباره انتصاب افراد منتسب با فتنه در استان اردبیل انصراف 

داده که این انصراف اعالم وصول می شود. 
جلسه بعدی مجلس شورای اســالمی یکشنبه هفته آینده برگزار 

می شود.

نیازیبهحضورسپاهدرسوریهنیست
سردار محمدرضا نقدی ، رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
نیازی به حضور نیروهای ویژه سپاه در سوریه نیست و ارتش و نیروهای 
مردمی ســوریه از خود در مقابل تروریسم دفاع می کنند. کمک های 
جمهوری اســالمی ایران به سوریه صرفا مستشــاری است و ایاالت 
متحده امریکا به دنبال این است تا با  فرافکنی جمهوری اسالمی ایران 

را متهم کند.

ایرانباسفر»محمودعباس«مخالفتکردهاست
مشــاور امور بین الملل رئیس مجلس شــورای اســالمی ایران در 
گفت وگویــی با وبگاهی فلســطینی اعالم کرد ایران با ســفر رئیس 

تشکیالت خودگردان فلسطین مخالفت کرده است. 
»حسین شیخ االسالم« مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای 
اسالمی ایران در گفت وگویی با وبگاه خبری »الرساله« فلسطین اعالم 
کرد تهران درخواســت »محمود عباس« )ابومازن( رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین را برای سفر به ایران رد کرده است. وی افزود اینکه 
رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین »ساف« اعالم کردند سفرعباس 
در ماه اکتبر خواهد بود و تماس ها برای اتمام مقدمات این ســفر ادامه 

دارد، صحت ندارد. 
شیخ االسالم تصریح کرد: آن ها بیشتر از یک بار خواستار سفر به ایران 
بودند و ما تا این لحظه نپذیرفته ایم، آن ها اخیرا درخواست خود را تکرار 

کردند و ما پاسخ مثبت نداده ایم. 
وی افــزود: ایــران ُمِصر به ادامه حمایت از خــط مقاومت و اعضای 
مقاومت اســت و هیچ طرفی در جهان نخواهد توانست دوستی میان 
تهران و مقاومت که حماس در مقدمه آن قرار دارد را از بین ببرد. روابط 

ما با حماس استراتژیک است. 
شیخ االســالم در ادامه وجود هرگونه اختالفی با حماس را تکذیب 
کرد و گفت: طرفین )ایران و حماس( اختالفات درباره ســوریه را کنار 
گذاشــته اند و ما از هر سفر رهبران حماس استقبال می کنیم. )زمان( 
ســفر هیأت حماس به تهران مشخص نیست و مقدمات الزم برای آن 

انجام نشده اما در هر حال از آن استقبال می کنیم. 
در همین راستا شیخ االسالم برخی سخنان درباره وجود تنش میان 
تهران و جهاد اســالمی را کذب محض و افترا خواند و تاکید کرد این ها 

به هیچ وجه صحت ندارد. 

انتقالپایتختسیاسیکشورمنتفیشد
وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 2۳9 صفحه ای به جزئیات 
انتقال پایتخت در ایران شــامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، 
بررســی نمونه های موردی و تجربه های جهانی، مشکالت شهرهای 
بزرگ و تالش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش 
در نشســتی به ریاســت معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با 

تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند.

خربنامه خربنامه

گروه سیاسی: غالمعلی حدادعادل که در 
فضای پر چالش میان شورای نگهبان، وزارت 
کشــور و نمایندگان، وارد مجلس ششم شد 
اکنــون ۴ دوره متوالی اســت که در مجلس 
حضور دارد.  او در دروه هفتم ریاست مجلس 
را عهده دارا بود کــه در آن مجلس تثبیت 9 
قلم کاال در   همان مجلس به تصویب رســید 
که برای کشــور بســیار پر هزینه شد، با این 
وجــود او این طرح عیــدی مجلس هفتم به 
ایرانی ها اعالم کرد. وی درحال حاضر رییس 
فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم ام است، او 
در تازه ترین نطق میان دستور خود حرف های 

تازه ای زده که بخشی از آن در پی می آید:
 »در این شــرایط آنچه قابل توجه و عبرت 
آموز اســت نامه ای هشت صفحه ای است که 
در نهم آذرماه ســال ۸۸ از سوی بعضی افراد 
فعال در فتنۀ سبز از ایران به آمریکا فرستاده 
شــده و این روز ها متن آن در آمریکا منتشر 
شده است، این نامه در پاسخ این سؤال وزارت 
امور خارجۀ آمریکا از رهبران جنبش ســبز 
است که »ما باید چه کاری انجام دهیم و چه 

کاری نباید انجام دهیم«. 
حدادعادل گفت: پاســخی که به این نامه 
داده شــده، به اندازه ای شرم آورست که تا ابد 
برای نویسندگان آن که البته نام خود را اعالم 

نکرده اند، سیاه رویی به بار می آورد. 
وی افزود: آن ها به آمریکایی ها می گویند، 
اگر می خواهید جنبش ســبز بــه پیروزی 
برســد ایران را تحریم اقتصادی کنید. چون 
می خواهد بمب اتمی بســازد، به ایران فشار 

وارد کنید تا مردم از ما حمایت کنند و در برابر 
جمهوری اسالمی ایران بایستند. 

رییس فراکسیون اصوالگرایان مجلس نهم 
تصریح کرد: آن ها آمریکایی ها را تشــویق و 
دعوت می کنند که برای دست یافتن به منافع 
غرب در ایران و تأمین صلح جهانی با این کشور 
در مذاکرات هســته ای توافق نکند و به جای 
آن فشار و تحریم اعمال کند. آن ها صریحاً به 
آمریکایی ها می گویند جنبش سبز طرفدار 

جدایی دین از سیاست در ایران است. 
ملت ایران هم باید مراقب باشند تا کسانی 
که دیروز در فتنۀ ۸۸ آتش بیار معرکه بوده اند 
دوباره تحت هیچ نــام دیگر و زیر هیچ نقاب 
دیگر و در هیچ فرصــت دیگری به منصب و 

مسئولیت نرسند.« 
تذکر رسایی به روحانی درباره 

اظهارات غیرقانونی نوبخت!
حمید رســایی نماینده تهران در مجلس 

شورای اسالمی در نشست علنی روز گذشته 
پارلمان در تذکری کتبی خطاب به حســن 
روحانی رییس جمهور آورده اســت: جناب 
آقای روحانی! متأسفانه هر ماهه در روزهایی 
که دولت محترم ملزم به ارائه پرداخت یارانه 
نقدی می شــود، ظاهراً به دلیل فشاری که به 
مسئوالن محترم می آید، سخنان و ادعاهای 
عجیب و غریبی که برخالف نّص صریح قانون 

اساسی است، شنیده می شود. 
رســایی در این تذکر می افزایــد: از جمله 
آقــای نوبخت کــه روز گذشــته در ادعای 
عجیب، ارائه الیحه قانونی در خصوص برجام 
و جمع بندی هســته ای را برخــالف قانون 
اساسی دانسته اســت، لطفاً با توجه به اینکه 
حضرتعالی »حقوقدان« هســتید، معاونین 
خود را نســبت به »قانــون« توجیه کنید تا 
 اظهارات آنــان موجب تعجب »حقوقدانان«

 نشود.

گروه سیاسی: روز گذشــته جمعی از 
آزادگان دفاع مقدس با حضور در حرم مطهر 
بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران با یادگار 

امام خمینی دیدار کردند. 
سید حسن خمینی در جمع این ایثارگران، 
اســارت را به دو نوع صغری و کبری تقسیم 
و تصریح کرد: اســارت صغری بند دشمن و 
اسارت کبری بند نفس اســت. همه ما باید 
تالش کنیم که اســارت کبری را اول از درون 

خودمان و بعد از جامعه پاک کنیم. 
وی با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن 
اســالمی، این روز را شکوه مند عنوان کرد و 
گفت: روزی که اولین کاروان شما وارد کشور 
شد، به حق یکی از خاطرات شیرین در ذائقه 
مردم ایران اســت.  وی ادامــه داد: من یادم 
هست آزادگان در اولین روزهای ورود وقتی 
به حرم امام خمینی وارد می شدند ابراز ارادت 
خود را نشان می دادند و این نشانه عمق ارادت 
این عزیزان به امام بود که بسیار صحنه های با 
شکوهی بود و یکی از صحنه های پیوند مردم 
بــا امام در صحنه های ورود آزادکان جلوه گر 

شد. 
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( 
تصریــح کرد: بعد از جنگ بــدر، که البته در 
مواقع دیگر هم مشابه آن هست، پیامبر اسالم 
می فرمایند که »دورود خدا بر آن گروهی که 
جهاد اصغر را به پیروزی رساندند و مرحبا به 
آنانی که می خواهند وارد جهاد اکبر شوند.« 
جنگ جویان پرسیدند که جهاد اکبر چیست؟ 

حضرت فرمود که جهاد با نفس است. در مورد 
اســارت هم به همین بیان می توان گفت که 
صغری و کبری دارد. اسارت صغری برای شما 
اسارت صدام و کبرای آن اسارت نفس است. 
چه بسیار کسانی که اسارت صغری داشتند و 
گرفتار اسارت کبری نشدند و بر عکس آن هم 
وجود دارد یعنی چه بسیار کسانی که آزادند 

ولی در اسارت نفس به سر می برند. 
یادگار گرامی امام با تأکید بر اینکه اسارتی 
که باقی می ماند و اثر ســنگین بر روح و نفس 
مــا دارد اســارت کبری اســت، اظهار کرد: 
ممکن اســت آدم وقتی دانشمند تر می شود 
اسیر تر شــود. در روایات تعبیری داریم که 
»اکثر اهل جنه البله« به معنای این اســت 
که کســانی که در مسیر علم گام بر می دارند 
گرفتار حجاب های بیشتر می شوند. »العلم و 
الحجاب األکبر« که در روایات زیادی داریم 
یکی از عللش این است که انسان وقتی عالم 
می شود غرور و قدرت توجیه پیدا می کند. اما 
فراموش نکنیم تعالی از دل همین علم است. 
سید حسن خمینی افزود: یکی از یافته های 
دنیای معاصر این است که توانسته کیفیات 
را به کمیت بــر گرداند تا بتوان آن ها را با هم 
مقایســه کرد. امور وقتی به کمیت برنگردد 
قابل قیاس نیســت وقتی قابل قیاس نباشد 
اول همه گونه کژتابی است. ابتدای هر گونه 
لغزش و مغالطه است. یکی از کارهای بزرگ 
به خصوص برای کسانی که تحلیلگر مسائل 
کیفی هستند این است که بتوانند به کمیت 

خوبی برای بیان کیفیت برسند. برای خیلی از 
امور شده ولی خیلی ها پیدا نشده است. 

یادگار گرامی امام تأکید کرد: ارزش انسان 
به خاطر خلوص است. چون خلوص باال ترین 

درجه است. از همه باال تر است. 
وی گفت: باید بــه نفس خودمان مراجعه 
کنیم و دیو نفس را بکشیم. یکی از مشکالت 
جامعه ما تملق اســت. بیماری بزرگی به نام 
تملق بیش از همه آفات وجــود دارد. راه آن 
ترویج حریت و نقد پذیری است. باید روحیه 

نقد پذیری خودمان را باال ببریم. 
سید حسن خمینی اظهار کرد: امام خمینی 
تعبیری دارد مبنی بر اینکه انتقاد بلکه تخطئه 
از الطاف خفیه الهی است. باید فضای عمومی 
مجموعه ها را از اســارت کبری پاک کنیم. 
هرکس هم باید از خودش شــروع کند. یک 
بحث مهم اخالقی این است که نباید منتظر 

دیگران و منجی باشیم. 
یادگار گرامی امام همچنین در مورد اخالق 
در جامعه بیان کرد: همیشــه بهتری وجود 
دارد. امور تشکیکی این گونه است که هرجا 
برســید نقطه عالی تری وجود دارد. ما زنده 
از آنیــم که آرام نگیریم. اگــر فکر می کنیم 
خوبیم باید بهتر شــویم. البته وضع بد تر هم 
وجود دارد. لذا هم باید شــکر و هم نقد کرد تا 
پیشــرفت داشت. به هر صورت روز بازگشت 
آزادگان روز مبارکی اســت که ان شــاء ا... 
ســرآغاز آزادگی از همه بند ها برای همه ما 

باشد.

گزارش

حداد عادل در نطق میان دستور:

نگذارید آتش بیاران معرکه ۸۸ دوباره به 
منصب برسند

سید حسن خمینی در جمع آزادگان : 

بیماریتملقدرجامعهبیشازهمهآفاتوجوددارد



گروه سیاسی: هر روز که می گذرد به دو انتخابات 
پیش رو نزدیک تر می شویم در این راستا کنش گران و 
فعاالن سیاسی، اقتصادی و مقامات اظهار نظر می کنند 
و خواســتار برگزاری انتخابات خوب قانونی و رقابتی 

می شوند. 
در ایــن ارتباط رییس جمهور رییــس جمهور روز 
گذشته سخنان مهمی در جمع اســتانداران سراسر 
کشــور ایراد کرد و خطاب به کسانی که احتماال قصد 
دارند در انتخابات مجلس شــورای اسالمی و خبرگان 
رهبری جناحی عمل کنند هشــدار داد و گفت: مگر 
می شــود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا 
کرده ام کــه می توانم آنجا را به هــر رنگی که بخواهم 
درآورم؟ رییس جمهور افزود هیچ حزب، جناح و گروه 

قانونی در کشور نباید احساس یاس کند. 
ما جایی را در کشــور نداریم که بخواهد افراد صالح 
و دلســوز را که می خواهند با استفاده از تجربیاتشان 
به کشــور خدمت کنند از هر جناحی که باشــند رد 
صالحیت کند. تمام گروه ها و دســته جات سیاســی 
قانونی مورد احترام هســتند و تصریح کرد: همه از نظر 
دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت 
در انتخابات صالح است یا نه، هیات های اجرایی هستند 
و ما هیات اجرایی نداریم که یک جناح را تایید و جناح 

دیگر را تایید نکند. 
رییس جمهوری گفت: شــورای نگهبان ناظر است 
نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسوول 
برگزاری انتخابات اســت و دستگاهی هم پیش بینی 
شــده که نظارت کند تا خالف قانــون صورت نگیرد. 
شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست 
را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند؛ باید به قانون 
اساسی توجه کرد وبه آن عمل کرد و انتخابات مجلس 
شورای اسالمی باید انتخاباتی با شور و شکوه باشد که 

همه مردم در آن شرکت کنند. 
میزان رای ملت است

رییس جمهوری با اشاره به اینکه همزمان با انتخابات 
مجلس، انتخابات خبرگان نیز برگزار می شود که برای 
ما مهم است، اضافه کرد: اگر همه به این باور مهم برسیم 

که تصمیم گیر برای این کشــور ملت ایران هســتند، 
مشــکل حل خواهد شد و اگر کســی غیر از این، تفکر 
دیگری داشته باشد تیشه بر ریشه جمهوری اسالمی 

زده است. 
روحانی با اشاره به اینکه امام راحل معتقد بود میزان 
رای ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای 
برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر 
مجلس اول پس از انقالب اســالمی کــه در آن زمان 
حتی شــورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی 
گروهک های مخرب در آن حضور داشــتند، بهترین 
مجلس تاریخ این کشــور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، 
باتجربه و بزرگ اســت که به خوبی بــرای آینده خود 

تصمیم می گیرد. 
نیازمند تداوم اجماع ملی هستیم

روحانــی اضافه کرد: امروز و در نتیجه حصول توافق 
یک فضای آرام و مناســب در داخل کشــور، منطقه و 
عرصــه بین المللی پیش روی ما ایجاد شــده که برای 
استفاده صحیح از آن نیازمند حفظ   همان اجماع ملی 
هســتیم که منجر به توافق هســته ای شد. رویکرد ما 

همچنان تعامل ســازنده و تالش برای گسترش صلح 
و پرهیز از ظلم و تجاوز به دیگران است و البته کشوری 
هســتیم که ثابت کرده ایم ظلم و زور و تجاوز را هرگز 

نمی پذیریم. 
ادامه راه خرداد ۹۲ ضامن پایداری توافق

ریس جمهــوری با تاکید بر اینکه رویکرد جمهوری 
اســالمی ایران پافشاری بر حل و فصل همه معضالت 
جهان از طریق مذاکره و گفت وگو است، اظهار داشت: 
نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می توانیم هر طور 
که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر 
این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. باید   همان 
مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم،   همان راهی 
را که مردم در خرداد ۹۲ به آن اقبال کردند و عامل این 
توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بســا توافق 

نیز پایدار نباشد. 
روحانی با بیان اینکه باید همه توان و اســتعدادهای 
خود را در شرایط جدیدی که پیش روی ما قرارگرفته 
بــه کار بگیریم، تصریح کرد: وزرا، اســتانداران و همه 
مسئوالن دولتی امروز باید احساس کنند که سنگینی 

بار مسئولیتشان دو چندان شده است به خصوص آنکه 
اگر کســی تا دیروز دنبال بهانه بود که بگوید تحریم ها 
نمی گذارنــد کار کنیم، امــروز در برابــر مطالبات و 
خواســت های مردم این بهانه نیز از اعتبار ساقط شده 

است. 
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه البته مردم ما به 
خوبی توجه دارند که با رفع تحریم ها همه مشــکالت 
یک روزه سامان نمی یابد، خاطرنشان ساخت: این نکته 
مهمی است، اما از آن مهم تر امیدی است که در جامعه 
ایجادشده و مردم می بینند که نظام مقتدری دارند که 
بزرگ ترین معضل سیاسی بین المللی را با انگشت تدبیر 
خود حل و فصل می کند و برای موفقیت در آینده باید 
ایــن امید، تدبیر، اعتماد و تــالش متقابل بین مردم و 

دولت و حاکمیت، تداوم یابد. 
روحانی در پایان سخنان خود از مقام معظم رهبری، 
مــردم و همه کســانی که به هر نحو در طــول ۲۲ ماه 
مذاکرات هســته ای در بدنه دولت و یا دیگر ارگان های 
کشــور در کسب توفیق هسته ای مشارکت داشته اند، 

تقدیر و تشکر کرد.

برنامه حزب اعتدال و توسعه
غالمعلی دهقان، ســخنگوی حزب اعتدال و توسعه ، در 
مورد آخرین تحرکات سیاسی- انتخاباتی حزب متبوع خود 
گفت: اعتدال و توسعه معتقد است که انتخابات آتی مجلس 
همچون دیگر انتخابات به دلیل مشارکت مردم ضریب امنیت 

ملی را باال می برد و از این حیث بسیار حائز اهمیت است.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این پرسش که 
آقایان اکبر ترکان )مشاور ارشد رئیس جمهور( و واعظی  )وزیر 
ارتباطات( در جلسات حزب اعتدال و توسعه شرکت دارند یا 
خیر؟ گفت: آقایان واعظی و ترکان همانند سال های قبل از 
۹۲ در جلســات حزب اعتدال و توسعه حضور  ندارند و ما نیز 

انتظاری نداریم.
دهقان تاکید کرد: حزب اعتدال و توســعه برای دهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی به دنبال سازماندهی 
اعتالف میانه روها اســت و این صرفا اختصاصی به اعتدال و 
توسعه ندارد و ما از معتدلین اصالح طلب و اصولگرا استفاده 

خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما در مورد حضور آقای 
ناطق نوری در انتخابات و تالش برای ریاست مجلس آینده 
چیست؟ گفت: اگر آقای ناطق نوری برای انتخابات مجلس 
اعــالم کاندیداتوری کند همان نقــش ممتاز آقای روحانی 
در یازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری را خواهد 
داشــت یعنی می تواند فصل مشترکی برای اصالح طلبان و 

اصولگرایان ایجاد کند.
ســخنگوی حزب اعتدال و توسعه در پایان گفت: ما آقای 
ناطق نوری را فردی بسیار مناسب برای مجلس آینده داریم 
اما تاکنون عالئمی از حضور ایشــان برای انتخابات مجلس 

شورای اسالمی دیده نشده است.

چرا برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد؟
 بحث حقوقی که باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت که 
برای تفسیر این اصل باید به ادبیات و رویه حقوق بین الملل و 
تعاریف جهانی مراجعه کرد، یا باید بر اساس چهارچوب های 
داخلی دست به تفسیر این اصل زد؟ از سوی دیگر باید روشن 
شود مرجعی که باید معاهده بودن یا نبودن برجام را بررسی 
کند کجاست؟ سوال دیگر اینکه با توجه به مسوولیت ذاتی 
دولت در امــور بین الملل آیا در این موضوع همین امر کافی 

نیست؟ 
مطرح شــدن چنین سوال هایی روشــن می کند که این 
مسئله از جهت حقوقی دچار ابهاماتی است که نیاز به روشن 
شدن دارد. از لحاظ حقوقی با توجه به اینکه دولت متن توافق 
شده  را برنامه جامع اقدام مشترک معرفی کرده، می توان این 
گونه تفسیر کرد که این متن مجموعه ای از اقدامات است که 
نیاز به تصویب ندارد. از سوی دیگر اما این متن به قطعنامه ای 
در شــورای امنیت منجر شده که تفســیر و مسئولیت آن 
بر عهده دولت اســت . اگر مجلــس ورود و برجام را تصویب 
کند شــان مجلس کاهش می یابد و اگر برجام را رد کند در 
عمل مشــکالتی برای کشور ایجاد می شود، از این جهت که 
قطعنامه ای مرتبط با برجام در شورای امنیت تصویب شده 
اســت. با توجه به این شرایط، گروهی بررسی متن برجام در 
مجلس را به سود منافع ملی نمی دانند و پیشنهاد می کنند 

متن به شورای عالی امنیت ملی برود.
در جنبه فرا حقوقی تعیین سیاست های کالن نظام به مقام 
رهبری مربوط می شــود و رد یا قبول برجام به ایشان مربوط 
است و از این جهت هم نیازی به ورود مجلس نیست و ما باید 
توجه کنیم به هــر صورت عدم تصویب این متن در مجلس 
بازگشت به عقب است و اگر قرار نیست که رد بشود چه نیازی 
به تصویب در مجلس اســت که این متن را تبدیل به قانون 
کند؟ به هر ترتیب برجام مجموعه  ای از اقدامات مشــترک 
است که ممکن است هر لحظه تغییر کند و ایراداتی به آن وارد 
شود. در مجموع به نظر می رسد با تمام این ابهامات، مصالح 
کشور ایجاب می کند بهتر است این متن به  مجلس نرود و ما 

باید تالش کنیم اصل 77 را روشنتر تفسیر کنیم.
درباره روند تصویب برجام در آمریکا هم ما شاهد هستیم 
که دولت این کشــور تاکید دارد به علت مصالح ملی، کنگره 
برای رد یا  قبــول برجام ورود نکند، چون اگر متن را رد کند 
آمریکا با مشکل رو به رو می شود و به تنهایی نمی تواند جلوی 
روند برجام را بگیرد و اعتبارش در عرصه بین الملل خدشه دار 
می شــود.از آنجا که قطعنامه ۲۲31 هم به تصویب شورای 
امنیت رســیده است، کشورهای گروه 1+5 حاضر نخواهند 

بود که از آمریکا در ارتباط با ایران پیروی کنند.

03انتخابات

گزارش
خبر

ادامه سرمقاله

دریچهدیدگاه

سید مهدی هاشمی ،عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد سخنان 
در  وحدت  برای  پایداری  و  ،ایثارگان  موتلفه  توافق  بر  مبنی  اقاتهرانی 
انتخابات مجلس دهم   و اینکه آیا وحدت اصولگرایان صرفا با این سه گروه 
رقم می خورد گفت: گروهای اصولگرا به اصل وحدت اعتقاد دارند منتها 
شاید در روش ها اختالف نظر وجود داشته باشد.  وی تاکید کرد: اگر گروهی 
که خودش را اصولگرا می داند به دنبال وحدت نباشد و ساز خود را بزند،  
قطعا اصولگرا نیست و طبیعی است که همه گروه های اصولگرا باید با هم 
هم افزایی داشته باشند و همدیگر را برای رسیدن به وحدت تشویق کنند .

محسن کوهکن گفت:  تمام احزاب و شخصیت های اصولگرا با وجود سالیق 
محوریت  با  اصولگرایان  هماهنگی  شورای  که  رسیدند  تفاهم  به  مختلف 
جامعتین تشکیل شود و نماینده احزاب اصولگرا که مجوز فعالیت از کمیسیون 
ماده 10 احزاب را دارند در این شورا حضور داشته باشند. نایب رئیس جبهه 
پیروان تصریح کرد:  با تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان  کمیته های سه 

ضلعی و چند ضلعی اصولگرایان منحل و همه به این شورا می پیوندند.
برخی خبرها حاکی از آن است که  تعداد اعضای شورای هماهنگی اصولگرایان 

متشکل از 16 نفر به نمایندگی از احزاب اصولگرا خواهد بود.
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رییس جمهور در جمع استانداران: 

 مگر مجلس اول که بدون نظارت شورای نگهبان تشکیل شد
 بهترین مجلس نبود؟ 

رســول منتجب نیا در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
ضرورت رسیدگی جدی تر به تخلفات دولت گذشته 
عنوان کرد: متاســفانه برخی گمان می کنند نقاط 
ضعف به خصوص سوءاستفاده های برخی مسئوالن 
نباید رســانه ای شــود؛ چراکه افشــای آن موجب 
بی اعتمادی مردم به نظام خواهد شــد؛ لذا شــاهد 
هستیم بسیاری از تخلفات در دستگاه های مختلف 

کتمان می شود..
منتجب نیا بــا بیان اینکــه قوه قضاییه و ســایر 
دســتگاه های نظارتی باید پیش از داغ شــدن تنور 
انتخابات این تخلفات را مورد رســیدگی ســریع و 
قاطع قــرار دهند، گفت: این افراد با جســارت تمام 
امروز مدعی امام شناســی شــده اند. جای تعجب 
و البته تاسف است کســانی که فرسنگ ها با تفکر و 
راه امام خمینی )ره( فاصلــه دارند و غالب آنها نه در 
انقــالب و نه در دفاع مقدس حضور نداشــتند امروز 
ادعای تبیین اندیشــه های امام را دارند. احتماال آنها 
 امام و راه او را در خواب و ســحر و جادوهای خودشان

 می بینند.
وی افزود: البته شاید منظور آنها همان ادامه تفکر 

حجتیــه در مورد امام زمان)ع( اســت، در حالی که 
شان امام کجا و آنها کجا. بهتر است آنها سراغ اموری 
که در شــان خودشان اســت بروند و به جای ادعای 
امام شناســی جوابگوی پرونده  تخلفات خودشــان 

باشند.
قائم  مقام حزب اعتمادملی یادآور شــد: امروز همه 
به خوبــی می دانند که این آقایان با این بهانه ها خود 
را برای ورود در انتخابات آماده می کنند به برخی وزرا 
و مسئوالن اجرایی دولت سابق دستور داده اند که در 
شهرستان ها کاندیدا شوند و لیست بدهند با امکانات 
مالی فراوانی هم که دارنــد فکر می کنند می توانند 
مردم را فریب دهند، اما مردم هنوز تخلفات ۸ســاله 

آنها را فراموش نکرده اند.
منتجب نیا با تاکید بر اینکه همه بهانه های مسئوالن 
دولت گذشته تنها برای رسیدن به قدرت است، گفت: 
آنها جز خرافه گرایی و فال گیــری و خواب دیدن از 
امــام چیزی نمی دانند، باید بدانند دستشــان برای 
مردم رو شــده اســت و بیش از نمی توانند با هزینه 
 کــردن از نام امام از پاســخ گویی بــه تخلفات خود

 فرار کنند.

محمدرضا عارف در همایــش »اصالحات و اعتدال« 
که در شهریار برگزار شد ضمن گرامیداشت دهه کرامت 
و ســالروز ورود آزادگان بــه میهن، با بیــان اینکه تفکر 
اصالح طلبی ریشــه در انقالب و برخواسته از اسالم ناب 
و اندیشــه های رهبر فقید انقالب است، گفت: روندی که 
در خرداد سال۹۲ پشت ســر گذاشته شد با درایت مقام 
معظم رهبری و حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری تحقق یافت و باعث قرار گرفتن ایران اسالمی 

در مسیر پیشرفت و تعالی شد. 
وی افزود: این مســیر باید استمرار پیدا کند و با توجه 
به شــرایط خاص کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

اتحاد، همبستگی و یکپارچگی هستیم. 
 عارف گفت: گروه ها و جریانات سیاســی از هرگونه رو 
در رویی و موضع گیری علیه یکدیگر پرهیز کنند و اصل را 

بر وحدت و همدلی قرار دهند. 
وی بــا بیان اینکه اصالح طلبان خــود را جریان اصلی 
انقــالب می دانند، بر ضرورت اجرایی شــدن همه اصول 
قانون اساســی تاکیــد کرد و گفت: راهبــرد عمومی در 
چارچوب مشــارکت حداکثری پیگیری شود و همانطور 
که در سال ۹۲ و در آن شرایط خاص به پیروزی رسیدیم 

در انتخابات پیش رو نیز می توان به چنین موفقیتی نائل 
شــد.  رییس بنیاد امید ایرانیان با تاکید بر اینکه جریان 
اصالحات هیچ راهی جز پیــروزی در انتخابات مجلس 
ندارد، خاطرنشان کرد: راه استمرار انقالب، اعتقاد به رقابت 
جدی و قانونی گروه های اصالح طلب و اصولگرا است و از 
نظر ما باید در فصل انتخابات با جدیت رقابت کرد و پس از 

انتخابات رقابت ها به رفاقت مبدل شود. 
عارف تاکید کرد: با رعایت اخالق و قانون باید مبارزات 
انتخاباتی به صورت جبهه ای دنبال و در داخل جبهه نیز 

تقویت انسجام درونی پیگیری شود. 
رییــس بنیاد امید ایرانیان در پایان به اصالح طلبان، به 
خصوص به جوانان اصالح طلب توصیه مهمی کرد و گفت: 
جوانان عزیز اصالح طلب توجه داشــته باشند که باید از 
هرگونه حاشیه سازی و پرداختن به حاشیه ها پرهیز کرد. 
اگر فردی در طیف گسترده اصالحات خطایی کرد نباید 
در فضای مجازی به آن پرداخت و به آن پاســخ داد. رقیب 
اصالحات در اتاق فکر خود مترصد ایجاد چنین فضاهایی 
برای تفرقه و انشــقاق در درون خانواده اصالحات است. 
باید مراقبت کرد جبران یک خطا و اشتباه با خطای دیگر 

همراه نشود.

رسول منتجب نیا:

 کسانی که فرسنگ ها با تفکر امام  فاصله دارند 
مدعی امام شناسی شدند

عارف در همایش اصالحات و اعتدال: 

 اتاق فکر جریان رقیب در پی شکاف میان
 اصالح طلبان است 



مردم 04

معاون دادســتان تهران از کشــف ۲ پرونده جدید 
زمین خواری در ونک خبــر داد. »مرتضی تورک« با 
اعــام این خبر گفت: زمین خــواری بزرگ در ونک 
۲ پرونده دارد. یکی مقابل ســازمان بورس اســت که 
کیفرخواســت تنظیم شــد و دادگاه هم برگزار شد و 
در مرحله تجدید نظر اســت و پرونده دیگر مربوط به 
زمین خواری در ضلع شــمال غربی میدان ونک است 
که توانستیم ۶ هزار متر از این زمین را رفع تصرف کنیم 
و حاال به ایستگاه بزرگ تاکسی تبدیل شده و تحویل 

شهرداری داده ایم.
او افــزود: همچنین ۲ زمین خــواری بزرگ هم در 
منطقه یک شهرداری تهران داریم که فرد زمین خوار 
اسنادی را ارائه کرده تا شهرداری تهران را محکوم کند 
که کارهای خوبی روی پرونده انجام داده ایم. متاسفانه 
اشخاص با خاء های موجود اسناد را جعل کرده و اقدام 

به زمین خواری می کنند.
به گزارش مهر، این مقام قضایی ادامه داد: قانونگذار 
شهرداری تهران و شــهرداران شهرستانهای استان 
تهران را بر اساس تبصره ذیل قانون نظارت بر گسترش 
شــهر تهران مکلف کرده که هرگونه ســاخت و ساز 

غیرمجاز در حریم شهر را تخریب کنند.

 شهرداری تهران با قطع درختان 
برخورد   نمی کند

او افزود: متاســفانه در ســالهای اخیر درختانی در 
باغ های تهران قطع و یا به وسیله مواد شیمیایی از بین 
می رود تا مالکان بتوانند با تغییر کاربری پول بیشتری 
به دســت بیاورند که بر اساس قانون حفظ و گسترش 

فضای سبز در شهر ها، شهرداری ها مکلف شدند تمام 
درختان مجموعه شهری را شماره گذاری و شناسنامه 
دار کرده و ماموران شــهرداری را به عنوان ضابط قوه 
قضائیه مســئول نگهداری از این درختان قرار دهند. 
حتی در این قانون آمده اســت که شهرداری می تواند 
با مجوز دادســتانی وارد اماک خصوصی و محصور 

شــده و مانع قلع و قمع درختان شوند و اجازه تصرف 
 این باغات را هم دارد اما شــهرداری جدی وارد عمل

 نمی شود.
معاون دادســتان تهران در پاسخ به این پرسش که 
»شــرکت آب فاضاب تهــران می تواند بدون حکم 
قضایی اقــدام به قلع و قمع و تخریب رســتوران ها و 
ویاهای غیرمجاز در حاشــیه رودخانه های فرحزاد 
و کــن و دربند کند؟«، گفت: بر اســاس قانون، آب و 
فاضــاب برای این اقدام نیاز به حکم قضایی ندارد اما 
باید این قلع و قمع با حضور نماینده دادســتان باشد. 
حتی شــهرداری و جهادکشــاورزی و وزارت راه هم 
می توانند از این قانون در مورد زمین خواری وارد شوند.

عضو شــورای حفظ حقوق بیــت المال همچنین 
در پاســخ به این سوال که »در ســیاب اخیر تهران 
رســتوران ها و ویاهــای غیرمجاز تخریب شــد و 
چرا این وضعیت پیشــگیری نشــده بــود«، گفت: 
گــزارش جامعــی از ســوی آب منطقــه ای تهران 
دریافــت کرده ایم که شــامل ســاخت و ســاز ها و 
فعالیت غیرمجاز رســتوران ها در فرحــزاد و درکه و 
 اوین اســت و در این موارد به زودی پاکســازی انجام 

می شود.

بخشدار معموالن گفت: آتش سوزی دوباره دامنگیر 
جنگل ها و مراتع کوه باغله شــد.  »عباس محمودی« 
ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آتش 

ســوزی ساعت شش صبح چهارشــنبه در کوه باغله 
آغاز شــد و به دلیل وزش باد تا کنون ادامه داشــته و 
همچنان رو به گسترش است . او افزود: عوامل امدادی، 

اعضای ستاد مدیریت بحران و نیروهای مردمی برای 
مهار آتش به ارتفاعات کوه باغله اعزام شــده و در حال 
اطفای حریق هستند.  بخشــدار معموالن ادامه داد: 
در این آتش سوزی به طور حتم به گونه های جانوری 
موجود در منطقه نیز آســیب وارد شــده که از میزان 
خســارت و میزان آتش سوزی هنوز اطاع دقیقی در 
دست نیســت.  محمودی با بیان اینکه وسعت آتش 
ســوزی، وزش باد و نبود امکانات اطفای حریق مهار 
آتش را بسیار سخت تر کرده و علی رغم تاش فراوان 
مردم و نیروهای امدادی آتش سوزی همچنان ادامه 
دارد، تصریح کرد: علت اصلی آتش ســوزی های اخیر 

در کوه باغله هنوز مشخص نیست اما وقوع حریق های 
پیاپی احتمال عمدی بودن آتش سوزی ها را تقویت 

کرده است. 
شــاکرمی یکی از نیروهای مردمی که در عملیات 
اطفای حریق کوه باغله حضور داشــت به مهر گفت: 
نیروهای امدادی و مردمــی معموالن بدون امکانات 
اطفای حریق و تنها با خاک، ظرف های آب، و شــاخ 
و بــرگ درختــان مبادرت به خامــوش کردن آتش 

کرده اند.
بخش معموالن از توابع شهرستان پلدختر در غرب 

استان لرستان واقع شده است.

بازداشت های گسترده در تهرانسر
رییــس پلیــس پایتخــت از اجرای طرحی بــرای برخــورد با آنچه 
»مزاحمت های کامی و مزاحمان نوامیس در بوســتان های غرب شهر 

تهران« خواند، خبر داد. 
سردار حسین ســاجدی نیا با اعام این خبر گفت: سه شنبه شب )۲۷ 
مرداد( دومین مرحله از طرح امنیت و آرامش در محات پایتخت از سوی 
یگان های انتظامی، عملیاتی و پشتیبانی پلیس تهران بزرگ در بوستان 

نرگس محله تهرانسر به اجرا درآمد. 
او افــزود: برخورد با مخــان نظم و امنیت عمومی، هنجارشــکنان 
اجتماعی، متعدیان به حقوق شــهروندی، مزاحمان نوامیس مردم و به 
خصوص لمپن هــای خیابانی و افرادی که اقدام به مزاحمت های کامی 
برای بانوان کرده و با اعمال خافکارانه و نامتعارف خود موجبات ســلب 
آسایش و آرامش شــهروندان را فراهم می کنند، هدف اصلی اجرای این 

طرح به شمار می رود. 
به گفته ساجدی نیا، ماموران پلیس پایتخت در طرح مذکور با حضور 
در محــات پایتخت با هرگونه مصادیق ناهنجاری اجتماعی، افرادی که 
با انجام رفتارهای نامتعارف باعث ایجاد رعب و وحشــت برای شهروندان 
می شوند و به طور کلی هرگونه جرم مشهودی که در مرعی و منظر مردم 
رخ می دهد، برخورد می کنند.  او ادامه داد: در عملیات سه شنبه شب که 
در بوستان نرگس محله تهرانسر به اجرا درآمد، تعداد قابل توجهی مزاحم 

نوامیس، هنجارشکنان نظم و امنیت محات بازداشت شدند. 
او تصریــح کرد: برای همه مته مــان پس از انتقال به مقر پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ پرونده تشــکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، 
مته مان ســابقه دار با هماهنگی مقام قضائی برای سیر مراحل قانونی و 

رسیدگی به جرایمشان به دادسراهای مربوطه معرفی شدند.

 ۳۲۸ پوند جریمه برای دزدیدن
 یک بسته شکالت مارس 

یک زن بریتانیایی به خاطر دزدیدن یک بســته شکات »مارس« به 
قیمت ۷۵ پنی ، ۳۲۸ پوند جریمه شــد. او در هنگام این کار به علت قطع 

کمک های مالی دولت چند روز بود که چیزی نخورده بود.
لوئیسا سوئل پس از آنکه دوربین های یک فروشگاه تصویر او را در حال 
بلند کردن شکات ضبط کرده بودند دستگیر شد. بسته شکات مارس 

ارزان ترین خوراکی موجود در فروشگاه بوده است.
مبلغ جریمه تعیین شده برای او ۴۳۸ برابر قیمت شکات دزدیده شده 
اســت. دادگاه بدوی گفته است: این موضع که او گرسنه بوده است دلیل 

خوبی برای دزدی نیست.
یک وبســایت اســکاتلندی پس از صدور حکم لوئیزا تصمیم گرفت 
یک کمپین جمع آوری کمک مالی بــرای پرداخت جریمه او راه اندازی 
کند. هدف اولیه کمپین جمع آوری جمــع آوری ۵۰۰ پوند بود. اما پس 
از گذشــت تنها ۵ روز از این کمپیــن ۱۴ روزه، ۱۵هزار پوند جمع آوری 

شده است.
اســتوارت کمپبل که این کمپین را راه اندازی کرده اســت، می گوید: 
بسیار سخت است که تفاوت میان عدالت برای فقرا و ثروتمندان را نادیده 

بگیریم.
ماجرای لوئیزا تنها یکی از نشانه های قطع گسترده کمک های مالی بر 
اثر سیاست های رفاهی جدید دولت بریتانیاست. سیاست هایی که ساالنه 

کمک های مالی به یک نفر از ۶ نفر بیکار را قطع می کند.

نسبت سه به یک ازدواج و طالق در تهران
شهاب الدین چاوشی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران با اشاره 
به وضعیــت ازدواج و طاق در تهران، گفت: نســبت ازدواج به طاق در 
تهران ۳ به یک شــده است. این آمار به شدت نگران کننده است. عاوه بر 
آن سن ازدواج افزایش یافته است. البته شرایط اقتصادی نیز در این زمینه 

تاثیرگذار بوده است. 
او افزود: در گذشته طاق عمل بسیار نکوهیده ای بود اما در حال حاضر 
عادی شده است و شــبکه های اجتماعی موضوع جشن طاق را مطرح 

می کنند.

قطع طوالنی مدت آب آشامیدنی در بندرعباس 
روز سه شنبه ۲۷ مرداد، آب آشامیدنی پنج منطقه در شهر بندرعباس 
)مســکن مهر بانک ملی، شهرک نام آوران، منازل ناجا، شاهد غربی و راه 

آهن( به دلیل آنچه شکستگی خط لوله عنوان شده بود، قطع شد. 
ایرنا با اعام این خبر نوشــت: به دنبال کاهش شدید سطح منابع آبی 
هرمزگان، از هفته های گذشته قطعی آب در مناطق مختلف این استان 
به ویژه در بندرعباس برای ســاعاتی طوالنی آغاز شــده و شــهروندان 
شاهد سهمیه بندی اعام نشده هستند.  خودداری متولیان آب شهری 
هرمزگان از اعام رســمی ساعت های سهمیه بندی آب، امکان مدیریت 
مصرف و برنامه ریزی برای انجام امور ضروری از سوی شهروندان را سلب 
کرده است.  قطعی آب در گرم ترین ماه سال، مشکاتی را برای مردم ایجاد 
کرده و امور روزمره آنان و رفع نیازهای اساســی به آب را با چالش جدی 

مواجه کرده است.

معاون دادستان تهران خبر داد:

پرونده های  زمین خواری جدید در شمال تهران
سرخط خبرها

نمایندگان مجلس، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا آن دسته از 
مربیان پیش دبستانی را که در اولویت استخدام قرار دارند، به صورت معلم 
حق التدریس به کار گیرند. در این مصوبه تاکید شده که »به کارگیری این نیروها 
الزامی برای استخدام رسمی نمی باشد«.  مربیان پیش دبستانی در هفته جاری 
به صورت شبانه روزی مقابل مجلس تجمع می کردند. آنها خواستار استخدام 
رسمی در آموزش و پرورش هستند. در حالی که بیش از 30 هزار مربی پیش 
دبستانی حق التدریس در سراسر کشور مشغول به کارند، کمتر از هزار نفر از 

آنها در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می شوند.

انجمن صنفی کارگران و استادکاران مریوان در راستای ارج نهادن به مقام 
کارگران نمایشگاهی عکس با عنوان »کار و کارگر«، در نگارخانه این شهر 
برگزار می کند.  »میکائیل صدیقی«، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران 
و استادکاران مریوان با اعالم این خبر گفت: از هنرمندان عکاس دعوت می  
کنیم برای شرکت در مسابقه عکس این نمایشگاه آثار خود را با توجه به 
موضوع مسابقه به دبیرخانه نمایشگاه به آدرس مریوان، پارک ملت، سالن 
نگارخانه ارشاد اسالمی ارسال دارند. موضوع این نمایشگاه بهداشت و ایمنی 

در محل کار، وضعیت معیشتی کارگران و نگاهی خالقانه به کارگران است.
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کودکم، وقتی در کاس را می بندم، هر آنچه را که 
بود و هست، همه را می گذارم پشت در و تو می شوی 
تمام دنیای من و من چه بی صبرانه می کوشــم تا هر 
آنچه را که از عشق، صداقت، از وفا و از خدا می دانم با تو 
شریک شوم و آنقدر خود را مسئول می بینم و حضور 
خداوند را آنقدر در کاســم شفاف می یابم که نگران 
ثانیه ها می شــوم، مبادا که وقت بگذرد و من به جای 

نیاورده باشم هر آنچه را که در توانم هست. 
یاد عرقهای پدر کارگــرت می افتم که به زحمت 
بیســکوئیتی را برای امروزت مهیا کرده است و مبادا 
من و کار من امروز در کاس شایسته زحمت پدرت 
نباشد، مبادا که امروز دست خالی از کاس من بیرون 
روی.  برایت از خدا، عشق، مهر، قرآن، می گویم. برایت 
از قهرمانان و پهلوانان کشــورمان، از دانشمندان، از 
پرچم ســه رنگ کشــورمان و غرور ایرانی می گویم.  
آنقــدر از شــهید بابایی ها و صیادی هــا و احمدی 
روشن ها و... می گویم تا الگویی بسازم برای زندگیت، تا 
مادرت خیالش آسوده باشد از فردای تو..  آنقدر مردم 
سرزمینم، کارگر و کارمند و کشاورز و کفاش و... را در 
نظرت بزرگ و عزیز و با احترام جلوه می دهم که مبادا 
روزی به دیده حقارت به آن ها بنگری... و دســتمزد 
همه سختی ها و مرارت ها برایم همین بس است که 
مرا هم پایه مادرت دوســت می داری.. و لبخندت با 

ارزش ترین چیز زندگی ام می شود. 
اما عزیزم، آن روز که تو مرا پشــت درهای مجلس 
کشــورمان دیدی و مرارت هایم را نگریستی به چه 

می اندیشیدی؟؟ 
نکند دل نگران شــوی، تو تابســتانت را به شادی 
بگذران من خودم را برای فصل مهربانی آماده خواهم 

کرد. 
نکند به دیده حقارت بر مربی ات بنگری...

نکند رسم بد عهدی و بد قولی را بیاموزی... 
اما این بار هم برایت حرف ها دارم... 

آمده ام تا برایت بگویم که حق گرفتنی اســت اما 
مبادا تو حق کسی را به ظلم از او بستانی

مبادا دروغ بگویی... 
آمده ام تا بگویم هر آنچه از عشــق داشتم نصیبت 

کردم، عشق را بیاموز و عاشق شو... 
آن گاه کودکم اگر عاشق شدی معلم شو

هــر چند آن وقت بــرای از ســرباز کردنت، راه ها 
می اندیشند و نقشه ها می کشند... 
اما اگر عاشق شدی معلم شو... 

آن گاه تو می مانی و یک دنیا قلب پاک
نه یک دنیا دروغ و ریا

آن گاه تو می مانی و واژه های نورانی خدا که از زبان 
پاک ترین بندگان خدا به آسمان می رود... 

عشــق هایی که روانه ســاختی دوباره به سویت 
می آیند... عاشق تر می شوی... عاشق تر

هیچ از دنیا داشــتن و همه دنیا را داشتن فقط یک 
مربی، یک معلم می فهمد

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

شماری از اعضای اصاح طلب شورای شهر تهران 
اعتقاد دارند که انتخابات هیات رئیسه شورای شهر 
تهران برای سال سوم شباید به صورت علنی و با حضور 

خبرنگاران برگزار شود.
در حالی »مهدی چمران«، رئیس شــورای شهر 
تهران از برگزاری غیرعلنی انتخابات هیأت رئیســه 
شورای شهر تهران در تاریخ ۸ شهریور خبر داده بود، 
شماری از اصاح طلبان نسبت به اظهارات او واکنش 

نشان دادند.
»محمد حقانی«، رئیس کمیته محیط زیســت 
شورای شهر تهران و یکی از اعضای اصاح طلب شورا 
اعتقاد دارد که این انتخابات باید در حضور خبرنگاران 

برگزار شود.
او تصریح کرد: قطعاً انتخابات هیأت رئیسه شورای 
شــهر تهران برای تعیین رئیس و هیات رئیسه سال 

ســوم شــورای چهارم به صورت علنــی و با حضور 
خبرنگاران برگزار خواهد شد.

او افزود: چنانچه انتخابات در روز یکشنبه ۸ شهریور 
برگزار شود باید به صورت علنی و با حضور خبرنگاران 
باشــد، چرا که ما هیچ موضوع پنهانــی ای در حوزه 
شهری نداریم و همه موضوعات باید به اطاع مردم و 

شهروندان برسد.
به گزارش فارس، »اسماعیل دوستی«، دیگر عضو 
اصاح طلب شورای شهر تهران نیز با تاکید برگزاری 
علنی انتخابات هیات رئیسه، گفت: بنده به شدت با 

عدم حضور خبرنگاران در جلسه مخالفم.
او تصریــح کرد: به طور قطــع این انتخابات علنی 
خواهد بود، ضمن اینکه مــا به دنبال متقاعد کردن 
چمــران جهت برگزاری انتخابــات به صورت علنی 

هستیم.

دلنوشته های یک مربی همزمان با تجمع همکارانش 
چالش بر سر غیرعلنی بودن  پشت درهای مجلس

 انتخابات هیأت رئیسه
 شورای شهر تهران

آتش سوزی دوباره در جنگل های کوه باغله



05اقتصاد

حقوق دولت را  اخذ کنیم!
بر اساس   طرح اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بناست 
تا نرخ مالیات بر ارزش افــزوده ثابت بماند. با تصویب قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ۱۰ درصدی به این منظور 
به تصویب رســیده اســت و این میزان تا پایان برنامه ششم 
توســعه تغییری نمی کند. همچنین در این طرح؛ موضوع 
صندوق های فروش که تاکنون به صورت کامل توسط اصناف 
اجرا نشــده است، صراحتا مطرح می شود، البته تصویب این 
قانون پیش تر یک بار از ســوی مجلس رد شــد. سخنگوی 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با رد طرح 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده اعالم کرده بود که برخی 
از ماده های این طرح با قانون اساســی مغایرت دارد و چنین 
طرحی باعث بی انضباطی مالیاتی و ایجاد بار مالی برای دولت 

است. 
در جلسه اخیر شــورای گفت وگو نیز  وزیر اقتصاد تاکید 
کرد که یکی از موضوعات مطرح شــده در این جلسه بحث 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و در این رابطه 
بخش خصوصی نظرات خود را اعالم کرده که این نظرات در 
کارگروهی خاص بررســی و سپس به مجلس و دولت ابالغ 

می شود. 
در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اینکه انتظار دارد دولت الیحه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
را پــس از تعطیالت به مجلس بدهد، گفــت: در این قانون، 
صندوق هــای فروش به صورت صریح وارد خواهند شــد و 
تصویب می شــود تا شفافیت در روابط مالیاتی وجود داشته 

باشد. 
حســین وکیلی در این باره با اشــاره به تکلیف ۳۰ صنف 
به نصــب صندوق های فروش، گفــت: ۲۶۰ هزار مؤدی در 
اظهارنامه های مالیاتی امسال خود اعالم کرده اند که صندوق 
دارند. البته نصب نکردن صندوق باعث جریمه نمی شــود و 

تنها معافیت های مالیاتی آن ها را حذف می کند. 
در عین حال قائم مقام سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر 
اینکه اینکه تمام هم و غم ســازمان امور مالیاتی کشور برای 
افزایــش وصول مالیات بدون باالبردن نرخ مالیاتی اســت، 
یادآور شد: تالش داریم تا با شناسایی مودیان جدید و نظارت 
بر گردش مالی از افرادی که تاکنون به هر دلیل مالیات خود 

را پرداخت ننموده اند حقوق دولت را اخذ کنیم. 
پناهی بــا تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کاملی بر نحوه 
گردش کاال، خدمات و سرمایه در کشور داشته باشد، گفت: 
اگر بــر فرایند واردات، تولید و توزیــع کاال نظارت و کنترل 
باشد آنگاه می توان به درستی مالیات ها را اخذ کرد و حتی از 

دالل ها نیز به میزان فعالیت آن ها مالیات اخذ کرد. 
قائم مقام ســازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ظرفیت 
مالیاتی کشور قریب به ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی است، 
افزود: اگر بتوانیم نظم و انضباط مالی را در کشــور حکم فرما 
کنیم و بخــش خصوصی نیز در صــدور و ارائه فاکتور های 
فروش و ارائه اطالعات آن به نظام مالیاتی همکاری داشــته 
باشد می توانیم بدون افزایش نرخ مالیاتی به این ظرفیت به 
طور تدریجی دست یابیم.  همچنین به گفته وی پیش بینی 
می شــود که درآمدهای مالیاتی شهرداری ها در سال جاری 
به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که این رقم ســه 
درصد از کل مالیات بر ارزش افزوده را به شهرداری ها شامل 
می شود و دو هزار میلیارد تومان رشد را نسبت به سال گذشته 
نشــان می دهد.  پناهی در این باره به موضوع اقتصاد شهری 
اشــاره کرد و با تاکید بر اینکه قانون ســه درصد از مالیات بر 
ارزش افزوده را به شــهرداری ها اختصاص داده است، گفت: 
در سال ۱۳۹۳ میزان درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به 
شهرداری ها به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و پیش 
بینی می شــود این رقم در ســال جاری به بیش از ۱۴ هزار 

میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده تا یک ماه دیگر 

اصالح می شود.
ارســالن فتحی پــور، رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلس نیز در نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی با اشــاره به نتایج برگزاری جلســات مشــترک 
دولت و بخــش خصوصی، گفــت: اصالح قانــون مالیات 
 بر ارزش افزوده شــروع شــده و پیش نویــس آن در دولت

 در حال بررسی است.
وی، اضافه کرد: اصالح قانون آزمایشــی مالیات بر ارزش 
افزوده در قالب طرح به مجلس ارائه می شود و یکشنبه آینده 

نیز اصالح این قانون در دستورکار مجلس قرار می گیرد.

رئیس ســابق مؤسســه عالی بانکداری بین المللی 
در گفت وگــو با ایلنا بــه واکاوی و نقد عملکرد بانک ها 
و وضعیــت کنونی بانــک داری در کشــور پرداخته 
اســت. محمد طبیبیان معتقد است که بانک ها به جز 
واســطه گری مالی، اجازه کار دیگری ندارند و تاسیس 
شرکت های سرمایه گذاری توسط بانک ها یک انحراف 
در حوزه فعالیت بانکی است. بخش هایی از این گفت گو 

به اختصار در پی می آید. 
به نظر شما دلیل جهش مطالبات معوق بانکی 
در ده ســال اخیر چیست؟ چرا مطالبات معوق 

رشد فزاینده داشت؟ 
این موضوع ابعاد گوناگونــی دارد. به نظر من اجازه 
ندادند که بانک ها به درســتی کار بانکــی کنند. ] ...[

وجود رانت در پرداخت وام در گذشته، شرایط ناسالمی 
ایجاد کرده اســت. وام هایی که بدون اعتبارســنجی 
درست پرداخت شــد و دریافت کنندگان وام در حال 
حاضر قادر به بازپرداخت آن نیستند. سیستم تسویه 
حساب معقول هم برای تســویه وام ها وجود ندارد. در 
گذشــته برخی افراد برای ساختمان سازی یا ساخت 
مجتمع های تجاری وام گرفتند و در حال حاضر به دلیل 
رکود، قادر بــه فروش ملک و در نتیجه بازپرداخت وام 
نیستند. هچنین شرکت هایی که برای فعالیت  تولیدی 
یا تجاری وام گرفتند، به دلیل تحریم های اقتصادی و 
رکود ایجاد شده، قادر به بازپرداخت وام های دریافتی 

نیستند. 
در حال حاضر ترازنامه بانک ها دچار مشــکل است. 
بدهی بانک ها که در واقع ســپرده های مردم اســت، 
رقم های واقعی است. از سوی دیگر عمده دارایی بانک ها 
در ترازنامه، مطالبات بابت تسهیالت اعطایی است که 

بخشی از آن مطالبات مشکوک الوصول است. 

بخش بزرگی از مطالبات معوق بانکی، به بدهی 
دولت و شــرکت های دولتی به بانک ها مربوط 
می شود. تسهیالت تکلیفی چه نقشی در رشد 

مطالبات معوق بانکی داشته است؟
] ...[بخــش عمده مطالبات معوق بانکی به وام هایی 
مربوط می شــود که بانک ها در اثر فشــار مســئوالن 
سیاسی مثل اســتانداران، نمایندگان مجلس و غیره 
پرداخت کرده اند. بســیاری از وام هایــی که بانک ها 
پرداخت کرده اند جزو موارد تکلیف قانونی نبود. به نظر 
من بانک ها باید به هر مسئول دولتی یا نماینده مجلسی 
که توصیه کرد که به فالن شخص یا شرکت وام بدهند، 
بگویند که او را به عنوان ضامن وام تلقی می کنند. زیرا 

سپرده های مردم در واقع امانت است. 
نگاه به صورت های مالی بانک ها نشان می دهد، 

سود بسیاری از بانک ها، سود عملیاتی نیست و از 
محل فعالیت های غیرعملیاتی ایجاد شده است. 
آیا این مسئله با استانداردهای بانکداری سازگار 

است؟ 
در بخــش فعالیــت عملیاتی، بانک ها مقــداری از 
سودهایی که نشــان می دهند از محل سود وام هایی 
اســت که می دانند برنمی گردد. در واقع صرفا ســود 
دفتری اســت و در عمال محقق نمی شــود. جالب این 
است که این سود فرضی را هم میان سهامداران توزیع 
می کننــد و از محــل آن به هیئت مدیــره نیز پاداش 

می دهند. 
نکته مهم دیگر اینکه در کشور ما چاپ اسکناس جعلی 
یک جرم بزرگ است ولی به خلق پول بی اعتنا هستیم. 
خلق پول خارج از روال قانون باید در حد چاپ اسکناس 

جعلی، جرم تلقی شود. خلق پول را همه بانک ها انجام 
می دهند اما برای اینکه حدی داشــته باشد بخشی از 
منابعشــان را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی 
مسدود می کنند و در نتیجه خلق پول توسط بانک ها 
تا این میزان، قانونی است. وقتی موسسات اعتباری یا 
قرض الحســنه و غیره، ذخیره قانونی در بانک مرکزی 
نگهــداری نمی کنند، ولیکن اقدام به ایجاد ســپرده 
دیداری و صدور دسته چک می کنند در واقع خلق پول 
کرده است. دلیل رشــد سرطانی موسسه هایی تحت 
عنوان قرض الحســنه و یا اعتباری مربوط به استقبال 
مردم از آن ها نبوده بلکه به دلیل خلق پول بدون ضابطه 
بود. وجود این مقدار موسســه قرض الحسنه در کشور 
به دلیل خلق پول اســت. این کار مثل چاپ اسکناس 

جعلی است. 
در دولت گذشته شــاهد رشد شرکت داری 
و تاسیس شرکت های ســرمایه گذاری توسط 
بانک ها بودیم. آیا شرکت داری با وظایف اساسی 

بانک ها سازگار است؟ 
طبق مقررات بانکی بین المللی )کمیته بال(، بانک ها 
باید در حوزه واســطه گری مالی، فعالت داشته باشند. 
یعنی ســپرده های مردم را جذب کنند و به متقاضیان 
وام پرداخت کنند. یا اینکه حواله بفرســتند یا اقدامات 
مشابه انجام دهند که واسطه گری مالی است. بانک ها 
به جز واسطه گری مالی، اجازه کار دیگری ندارند. معیار 
ارزیابی عملکرد بانک ها موفقیت در حوزه واسطه گری 

مالی است. 
به اعتقاد شــما تاســیس شــرکت های 
ســرمایه گذاری توسط بانک ها یک انحراف در 

حوزه فعالیت بانکی است؟ 
بله، این انحراف است.

تأسیس شرکت های سرمایه گذاری توسط بانک ها انحراف است
گزارش دیدگاه

حمل ونقلخودرو

ابوالقاسم حسن پور، مدیرعامل میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از باغ های مرکبات استان تهران گفت: سال 
گذشته فشار زیادی در خصوص واردات مرکبات داشته ایم به طوری که طی 
نامه ای یکی از تجار خواستار واردات 200 هزار تن پرتقال شده بود که اگر چنین 
وارداتی انجام می شد، بدین معنا بود که هر ایرانی باید 5/2 کیلوگرم پرتقال 
مصرف می کرد و این امر می توانست تولیدات داخل را با مخاطره مواجه سازد. 
به گفته وی، کسانی که به واردات فکر می کنند تنها به منافع خود می اندیشند 

اما حمایت از تولیدکننده داخلی در نهایت به نفع تولید داخل خواهد بود.

اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  بهرامن،  محمدرضا 
با  گذشته  سال  دو  طی  گفت:  اقتصاد  وزارت  تورمی  ضد  سیاست های  به 
سیاست هایی که برای مهار تورم اتخاذ شد تورم کاهش یافت اما قاعدتا مهار 
تورم اثرات نامطلوبی را در بعضی بخش ها ایجاد می کند، مثل رکودی که امروز 
در جامعه حاکم شده است. وی اضافه کرد: باید تحلیل کنیم چه بخشی از این 
رکود به سیاست های کالن اقتصادی برمی گردد؟ مطمئنا تمام رکود ایجاد شده 
به سیاست های اقتصادی کشور مربوط نمی شود. زمانی که تورم افزایش یافت، 
جامعه آسیب پذیرتر شد و قاعدتاً سیاست مهار تورم، جامعه را راضی می کرد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی از تحویل ۲۳ قطار برای 
حمل و نقل حومه ای توسط شرکت ایریکو خبر داد. 
محسن پورسیدآقایی در مراسم آغاز به کار مجدد خط 
تولید قطارهای ریل باس ایریکو با بیان اینکه اولویت 
دولت با احیای صنایعی اســت که در رکود قرار دارد 
گفت: قطعاً بخشــی از این مشکالت در بخش تولید 
به تحریم ها به صورت غیر مســتقیم و مستقیم هیچ 

ارتباطی نداشته است. 
معاون وزیر راه و شهرســازی اظهــار کرد: راه آهن 
به ناوگان جدید نیــاز دارد و در حال حاضر با کمبود 
ناوگان ریلی مواجه هســتیم. این در حالی است که 
کارخانه های تولید واگن و ناوگان ریلی در کشورمان 
وجود دارد اما تعطیل شده بودند و قطعات و تجهیزات 

ریلی هم در گمرک ترخیص نمی شدند. 
وی افزود: با وجود اینکه هــم نیاز به ناوگان وجود 
داشــت و هم نیروی فنی و متخصص و هم کارخانه 
تولید واگن در کشــورمان وجود دارد اما این پروسه 
به تولید منجر نمی شــد که تنها مشکلی که سد راه 
تولید قرار دارد بروکراسی های اداری هستند و همین 
پروسه طوالنی کارهای اداری کارخانه های تولیدی را 

زمین گیر کردند. 
پورســیدآقایی با بیان اینکه قول می دهم تا من در 
این پست هستم خط تولید ایریکو تعطیل نشود گفت: 

امیدوارم این خط مش موجود ادامه داشته باشد. 
وی با اشاره به قطع واردات غیر ضروری تاکید کرد: 
واردات صدمه بســیار زیادی به تولید کشور می زند 
و با جلوگیــری از واردات غیر ضــروری قطعاً چرخ 

کارخانه های داخلی می چرخد. 
مدیرعامل شــرکت راه آهن با اشاره به فعال سازی 
سایر خطوط تولید تجهیزات حمل و نقل ریلی گفت: 
عــالوه بر احیای مجدد خط تولید ایریکو، خط تولید 

واگن پارس، پلور سبز راه اندازی شده است. 
وی با بیان اینکه قرار است ایریکو تا ۲/۵ سال دیگر 
۲۳ قطار مناسب برای حمل و نقل حومه ای به راه آهن 
تحویل دهد گفت:  با افزایش خط آهن حومه ای نگران 
نبود ناوگان بودیم که ایریکو تا دو سال و نیم آینده این 

نگرانی را برطرف خواهد کرد. 
همچنین در این مراسم مرتضی مقدمی، مدیرعامل 
ایریکو با اشــاره به اینکه، شرکت ایریکو در چهار سال 
گذشته ســختی های بسیاری را متحمل شد، گفت: 
فعالیت تولیدی ایریکو از ســال ۸۳ با قرارداد شرکت 
مسافری رجا برای ساخت ۱۵۰ واگن ریل باس شروع 
شد. وی با اشــاره به قرارداد شــرکت هیوندای کره 
جنوبی به عنوان شــریک ایریکو برای تامین واگن ها 
اظهار داشــت: بنا به دالیلی از جمله واگذاری شرکت 
رجا به بخش خصوصی، حــذف ردیف بودجه برای 
پروژه ها، تاخیر طرف خارجی در ارسال مدارک حمل، 
منقضی شدن زمان اعتبار فاینانس و اعتبار اسنادی، 
 عدم تمدید اعتبار اسنادی و عدم ترخیص قطعات از 

گمرک؛ این پروژه متوقف شد. 
مقدمی ادامه داد: با توجه به ســرمایه گذاری های 
انجام شــده برای راه اندازی خط تولید این شــرکت، 
آمادگی تولید صد واگن در ســال داریم و بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال آینده تمام 
۱۵۰ واگن موضوع قرارداد بــه کارفرما تحویل داده 

می شود. 
مقدمی با بیان اینکه بیشترین حجم قرارداد تامین 
واگن های متــرو در خارج از تهران در این شــرکت 
ساخته می شــود گفت: در حال حاضر قراداد تامین 
۱۲۰ دســتگاه واگــن خط دو متروی کــرج و ۱۳۵ 
دستگاه واگن خط یک متروی شیراز با شرکت ایریکو 

منعقد شده است.

مدیر عامــل گروه صنعتی ایران خودرو، از بررســی 
شــراکت با یک کمپانی جدیِد غیرفرانسوی به عنوان 
شریک چهارم خود در مونتاژ خودرو خبر داد. وی در این 
باره گفت: در حال حاضر مذاکرات با شرکای خارجی در 
جریان است و البته ایران خودرو به دنبال شریک چهارم 
خود است، اما این امر به این معنا نیست که این شریک 
در درجه چهارم همکاری ما قرار دارد بلکه به طور قطع 
ما به دنبال یک شریک اروپایی غیرفرانسوی در کنار پژو، 
سوزوکی و رنو هستیم. البته ایران خودرو پس از انتخاب 
شریک چهارم خود حجم همکاری های شرکای خود را 
مورد ارزیابی قرار داده و شریک اول خود را اعالم خواهد 

کرد .
هاشــم یکه زارع در خصوص جایگزینی پژو ۴۰۵ با 
پــژو ۳۰۷ در همکاری جدید ایران خودرو با پژو، گفت: 
اگر قرار باشــد همکاری با پژو ادامــه پیدا کند، به مرور 
محصوالت جدیدی در راستای این همکاری وارد بازار 
می شــوند که یکی از آنها می تواند خودروی ۳۰۷ باشد 
اما هم اکنون مشخص نیست که ۳۰۷ جایگزین کدام 

محصول فعلی ایران خودرو باشد.
وی با بیان اینکه پروســه تولید یک محصول جدید با 
شرکای بین المللی حدود یک سال و نیم زمان می برد، 
تصریــح کرد: بعد از تولید ایــن محصوالت قیمت آنها 
نسبت به محصوالت فعلی تولید داخل قیمت باالتری 
خواهند داشــت، البته این موضوع در مورد محصوالت 

اروپایی صدق می کند.
یکه زارع، ادامــه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
چارچوب های انعقاد قرارداد برای ما مشخص کرده است، 
اما وارد جزئیات نمی شــود و بنابراین، این چارچوب ها 
همانند صادرات، حجم خودکفایی و یا سرمایه گذاری و 
تأسیس مراکز تحقیقات مشخص است و خودروسازان 

باید در چارچوب آنها فعالیت نمایند.

عضو شــورای سیاســت گذاری خودرو درخصوص 
برخــی اخبار منتشــره درباره انباشــت خــودرو در 
پارکینک های این شــرکت، گفت: این موضوع به دلیل 
وجود عدم خریدار صحــت ندارد و هم اکنون از ابتدای 
خط تولید یک خودرو تا شماره گذاری آن حدود ۱۶ روز 
زمان می برد، این درحالی است که در گذشته این پروسه 

سه ماه طول می کشید.
وی، بــا بیان اینکه فروش ویژه خــودرو به کارمندان 
دســتگاه های دولتی موضوع جدیدی نیســت، افزود: 
شرکت های خودروساز با انعقاد قراردادهایی تسهیالتی 
را برای خرید خــودرو برای کارمندان دســتگاه های 

مختلف از جمله دولتی درنظر می گیرد.
مدیر عامل ایران خودرو، با خودداری نسبت به اظهار 
نظر در خصوص پرداخت غرامت بنز به این شرکت، این 
موضوع را یک مساله درون شرکتی دانست و همچنین 
در مورد پرداخت غرامت شــرکت پژو به این شرکت در 
ازای قطع همکاری ها تصریح کرد: درحال حاضر مشغول 
بررسی دریافت غرامت از شرکت پژو هستیم ولی هنوز 

نتایج نهایی کسب نشده است.
یکــه زارع، در رابطه با قیمت خــودرو این روزها که 
شــرکت های خودروســاز افزایش قیمت ها را دارند، 
تصریح کرد: شورای رقابت براساس یک فرمول قیمت 
خودرو را تعیین می کند در این فرمول شــاخصه های 
مختلفی با احتســاب هزینه های تولید در نظر گرفته 
 شــده اســت که در نهایت قیمت هــای نهایی تعیین

 می شود.
وی، با اشــاره به اینکه باید منتظــر ماند و دید بعد از 
تشــکیل جلسه شــورای رقابت کدام خودرو مشمول 
افزایش قیمت  خواهد بود، گفت: اینکه می گویند با توجه 
به رکود باید قیمت خــودرو نیز کاهش پیدا کند صرفاً 

اظهارنظرهای شخصی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

بروکراسی مانع توسعه حمل ونقل ریلی شد
مدیرعامل ایران خودرو:

تولید محصول جدید، یک سال و نیم زمان می برد
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اوایل هفته بود که ســخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم سعید مرتضوی، 
دادســتان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، خبر داد و 
گفت که وی در یک مورد محکوم و در یک مورد تبرئه شــده اســت. مرتضوی    
همان روز در گفت وگو با رســانه ها با تایید این خبر گفت که در رابطه با پرونده 
تامین اجتماعی محکوم و از اتهام در رابطه با کهریزک تبرئه شــده است. روز 
گذشــته محمدرضا محمدی کشــکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی که 
رسیدگی به پرونده های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع 
کهریزک را برعهده دارد به طور رسمی اعالم کرد که سعید مرتضوی در رابطه 
با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد و همچنین 
در رابطــه با معاونت در قتل و گزارش خــالف واقع در پرونده کهریزک، تبرئه 

شده است. 
به گزارش تســنیم، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران درباره 
اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر 
گفت: فعال در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیســت به این 

شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود. 
بهحکممرتضویاعتراضمیکنیم

میرمجید طاهری، کیل  خانواده روح االمینی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
بــا اعالم این خبر که حکم تبرئه مرتضوی در پرونده کهریزک امروز به ما ابالغ 
شد، عنوان کرد: این حکم هنوز قطعی نیست. قطعا ما در فرصت قانونی اعتراض 
خود را کتبا به حکم صادر شده اعالم خواهیم کرد و تا جایی که برای ما امکان 
پیگیری قانونی در مورد اتهام های مرتضوی در پرونده کهریزک وجود داشته 
باشــد همه راه های قانونی را دنبال می کنیم و از همه فرصت های قانونی خود 

استفاده می کنیم. 
وکیل روح االمینی در پاســخ به این ســوال که آیا بــه نتیجه اعتراض خود 
امیدوار هســتید، گفت: این پرونده از زمانی که در دادسرای نظامی مطرح شد 
و بسیاری از درجه دار ها و نظامیان برای ارائه توضیحاتی در این دادسرا حضور 

پیدا کردند،تا امروز فراز و نشــیب های زیادی را سپری کرده است بنابراین اگر 
امیدی به احقاق حقمان نداشتیم این همه فراز و نشیب را طی نمی کردیم. 

وی بــا تاکید بر اینکه اعتراض خود را در چارچوب قانون پیگیری می کنیم، 
گفــت: انتظار داریم بــه اعتراض ما هــم در چارچوب قانــون و احقاق حق 
رســیدگی شود، البته اطالع دارم که مجازات مرتضوی در این قسمت پرونده 
تامین اجتماعی که تاکنون رسیدگی شده به صورت حبس تعلیقی است که 

عمال تاثیر زیادی ندارد. 
مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به 
 ابالغ حکم بخشی از تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت:

 بر این اساس وی به رد مال به ازای ۶ ماه حقوق که به عنوان سرپرست در تامین 
اجتماعی دریافت کرده به مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان محکوم شد. 

وی افزود: عالوه بر این وی به یک سال حبس طبق قانون ارتشاء، اختالس و 
کالهبرداری نیز محکوم شد که ۶ ماه آن به مدت یک سال تعلیقی است. یعنی 
اگر او در مدت یک سال مرتکب جرم دیگری شود این ۶ ماه نیز به مابقی حکم او 

اضافه خواهد شد اما ۶ ماه حبس او قطعی است که باید اجرا شود. 
وی مهم ترین مورد باقیمانده از تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تامین 
اجتماعــی را تفاهمنامه با بابک زنجانی برشــمرد و گفت: مرتضوی در قالب 
تفاهم نامه ای شرکت های بسیاری را به بابک زنجانی داده است، اما خوشبختانه 
در اینجا تحریم ها به نفع ما شده و آن ها به دلیل تحریم ها نتوانستند ین ژاپن 
را وارد کشــور کنند. بعد از آن نیز دولت تغییر کرده و دولت یازدهم جلوی این 

تخلفات را گرفته است. 
وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: این تفاهم نامه به قدری گسترده بود که 
اگر اجرایی می شد، بسیاری از شرکت های پربازده تامین اجتماعی در اختیار 
بابک زنجانی قرار می گرفت. جالب اینجاست که مرتضوی چک های سازمان 
تامین اجتماعی را به بانک زنجانی داده تا تضمین کند که این شرکت ها به وی 

واگذار خواهد شد. 

وی افزود: مرتضوی ۴۴۴ میلیارد و ۵۲۴میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ ین ژاپن 
طی ۵ فقره چک به بابک زنجانی داده است و به او تضمین داده که این شرکت ها 
به نام وی ثبت خواهد شــد. قرار بود که این ین ها به حســاب بابک زنجانی در 
بانک مسکن ریخته شود. از همه جالب تر این است که بانک زنجانی چک های 
سازمان تامین اجتماعی را به شرکت نفت برده و به ازای آن نفت خریده است. 
وکیل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: زنجانی مدعی بوده که بانکی به نام 
»فرست اسالمیک بانک« در مالزی که متعلق به خودش بوده شعبه ای از بانک 
مســکن را دارد و درخواست کرده که پول ها به این شعبه واریز شود، اما بانک 
مسکن اعالم کرده که انتقال وجه به دلیل تحریم ها به داخل ممکن نیست. من 

فکر می کنم در این زمینه بانک مسکن نیز پرونده جدایی دارد. 
ازحکمکهریزکشکایتیندارم

ســعید مرتضوی، در گفت و گو با آنا اظهار کــرد که در پی مراجعه وکیلش 
به دادگاه به وی گفته شــده اســت که شنبه هفته آینده حکم را به آن ها ابالغ 

می کنند. 
وی با بیان اینکه بر اساس شنیده ها رای دادگاه حدود ۱۳ صفحه است، افزود: 
شنبه شخصا به دادگاه مراجعه می کنم و پس از خواندن حکم ابالغ شده، نظر 
خود را در خصوص رای دادگاه اعالم می کنم.  مرتضوی همچنین در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه »نظرتان در خصوص حکم صادر شده چیست؟« گفت: 
من باید اســتدالل رای را مشــاهده کنم. در رابطه با پرونده تامین اجتماعی، 
وکیل این ســازمان شکایتی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه من شش ماه آخر 
تصدی خود را به عنوان سرپرست ســازمان فعالیت کرده ام و ادعا شده است 
که سرپرست باید    همان شرایط مدیر عاملی را داشته باشد و من نمی توانستم 

سرپرست باشم. 
مدیر عامل ســابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: من در دفاعیه خود در 
دادگاه اعالم کردم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ماده ۱۴ اساسنامه 
این اختیار را دارد که هر شــخصی را به مدت شــش ماه به عنوان سرپرست 

سازمان تامین اجتماعی انتخاب کند و من نیز بر اساس حکم رسمی وزیر وقت 
در این پست فعالیت کردم. 

وی گفت: حقوقی که در این مدت به من داده می شد، به صورت علی الحساب 
بوده؛ لذا به کار بردن عنــوان »تحصیل مال غیرقانونی« در این مورد صحیح 
نیســت. علی الحســاب به این معناســت که در آخر هر دوره که هیات امنا 
حقوق مدیر عامل را قطعی کرد اگر مشاهده شد که مدیر حقوقی بیشتر حق 
مدیریتش را دریافت کرده باشــد، دستوری صادر می شود تا حقوق واریزی به 
حساب مدیرعامل پس گرفته شود و اگر کم دریافت کرده باشد، بقیه حقوقش 

به او پرداخت می شود. 
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این موضوع اصال جنبه 
کیفری ندارد که برای آن حبس و یا رد مال در نظر گرفته شود. پس از مصوبه 
هیات امنا، رییس ســازمان تامین اجتماعــی و وزیر نامه زدند که ۶۸ میلیون 
تومانی را که مشن طلبکار بودم، پرداخت نشود تا تکلیف بحث تحقیق و تفحص 

مشخص شود. 
بنابراین من بر اساس نامه وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل مالی 
ســازمان تامین اجتماعی، ۶۸ میلیون تومان طلبکار هستم، ولو اینکه آن ها 
بگویند بابت این شــش ماه سرپرستی اصال حقوق به تو تعلق نمی گیرد و ۴۸ 
میلیون تومان از این مبلغ را کسر کنند، باید ۲۰ میلیون تومان باقی مانده را به 

من بپردازند و چیزی برای رد مال و حبس باقی نمی ماند. 
وی در پاســخ به این پرســش که اگر حکم به دســتش برسد درخواست 
تجدیدنظر می دهد یا خیر؟ نیز گفت: بله صد در صد درخواســت تجدیدنظر 
می دهیم ولی درباره حکم صادرشده در پرونده کهریزک، شکایتی ندارم. حال 

باید دید در روزهای آینده روند این دو پرونده چگونه پیگیری خواهد شد.

حکم مرتضوی اعالم شد؛ 

مرتضوی در پرونده کهریزک، تبرئه و در پرونده تأمین 
اجتماعی محکوم شد

رستاخیز یا کودتای آمریکایی ۲۸مرداد ؟

امروز از دیدگاهی مصدق را در تاریخ می نویسم که واقع نگر تر باشد، بیست 
و هشــت مرداد هرچه که بود مردم و علما از رفتن »زعیم الشرق« خوشحال 
بودند، این خوشحالی به اندازه ای بود که بعد از ))واقعه ۲۸مردادماه(( کاشانی 
در مصاحبه ای گفت: »مصدق شــاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما 
شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت و رژیم جمهوری مناسب ایران 
نیســت« این خوشــحالی را می توان در ادبیات نواب صفوی ها و زاهدی ها و 
حائری زاده ها دید، اما واقعا به رغم خدمات زیاد مصدق که شــاه بیت آن ملی 
کردن صنعت نفت بود، به ناگاه چه شــد که همه از رفتن او خوشحال بودند؟! 
آیا واقعا تنها گناه او و گناه بسیار بزرگ او این است که صنعت نفت ایران را ملی 
کرد و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوری 
جهان را از این مملکت برچید؟؟ متاســفانه باید گفت مصدق هرچه در دوره 
اول نخســت وزیریش کاشت در دوره دوم سوزاند، برگه های تاریخ را که ورق 
می زنیــم می بینم او با توده ای ها یکجور تا می کند و با آمریکایی ها جور دیگر، 
سیاست باهمه دوست و با همه دشمن، سیاست دوران دوم مصدق است، فی 
الواقع تاریخ نشــان می دهد مصدق در دوران دوم نخست وزیری خود، رو به 
پوپولیســم افراطی آورده تا حدی که آیت ا... کاشانی هم لب به اعتراض می 
گشــاید و در هشت مرداد هزار سیصد و ســی ودو در طی اعالمیه می گوید 
»اکنون ۲۸ ماه اســت که ایشان زمامدار اســت و در تمام این مدت یک قدم 
مفید به حال شما که بتواند اسم آن را ببرد بر نداشتند. هر روز وعده های بزرگ 
می دهد و فردا عذر می آورد. ساعت به ساعت راه را برای تحکیم دیکتاتوری و 
حکومت فردی و خودســری هموار ساخته است. مصدق خوب می داند اگر با 

آزادی به رای ملت رجوع کند ۹۷ درصد مردم علیه او رای می دهند.« 
 سیاســت های چندپهلوی مصدق در دوران نخســت وزیری دومش در 
داخــل و خارج باعث شــد تا آمریکایی ها به طراحی کودتایی دســت بزنند 
کــه البته بــا توجه به اتفاقات اخیر مذکور در آن ســال ها بــرای مردم قابل 
هضم و جای خوشــحالی داشــت، شــاید از این روزگار بر مصدق گذشته، 
 درســی برای آینده گرفت که سیاســت یک بام و دو هوا سیاســت موفقی 

نیست.

هاشمی رفسنجانی: 

ایران خواستار گسترش روابط با همسایگان است

گزارش
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آیت ا... هاشــمی رفســنجانی در دیدار آقای رضا 
حاکان تکین، ســفیر ترکیه در ایران، مســئولیت 
ســفارت های دو کشور در تهران و اســتامبول را در 
شرایط حساس منطقه برای ایران و ترکیه مهم خواند 
و گفت: خیلی مشهود است که دستهایی در کارند تا 

روابط دو کشور مخدوش شود. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمله های 
اخیر بــه کامیون ها و خطوط گاز را هشــدار دهنده 
توصیف کرد و گفت: در این شرایط بعضی از رسانه ها 
افراطی با اغراض نادرست، باعث تحریک احساسات 
می شــوند و راه درســت مقابلــه با ایــن توطئه ها، 
رفت وآمدهای جدی مســؤولین دو کشــور است تا 
مواظبت کنند که روابط قدیمی و ریشــه دار ایران و 
ترکیه مخدوش نشــود. هاشمی نقش ایران و ترکیه 
را در ایجــاد ثبات منطقه ای و تداوم آن بســیار مؤثر 
دانســت و گفت: الحمدهلل زمینه های همکاری های 
دو کشور وســیع است که می توانیم همکاری های با 

دوامی داشته باشیم. 
اتفاقات مربــوط به انتخابات اخیــر ترکیه و عدم 
تشکیل ائتالف برای تشــکیل دولت را نشانه خوبی 
ندانست و گفت: باید هوشــیار باشید تا احزاب مهم 
ترکیه در اداره کشور جّدی باشند و مصالح ملی کشور 
در اولویت سیاست هایشــان باشد. ایشان همزمانی 
این شرایط با تشدید پدیده شوم تروریسم در اطراف 
ترکیه را خطرناک توصیف کرد و گفت: بعید نیســت 
کــه داعش در این مدت در ترکیه پناهگاه هایی برای 

خود درست کرده باشد. 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی رقابت ایران و ترکیه 
در مسایل منطقه ای را بی دلیل خواند و گفت: تجربه 
می گوید همکاری دو کشــور باعــث تقویت و تداوم 
امنیت داخلی دو کشور خواهد بود، باید توجه داشت 
هنر دیپلماسی مقایسه نفع و ضررهای موضع گیری ها 
و ترجیح منافع و مصالح پایدار بر موضوع های زودگذر 

است. 
ایشــان در خصوص دلخوری های سیاسی اخیر، 
با تأکید بر اینکه »خودســر ها نباید سیاســت های 
رسمی دو کشور را مخدوش کنند«، گفت: عالجش 
آســان است که مســئوالن با رفت وآمد ها و تأکید بر 
همکاری ها، سیاست رسمی دو کشور را تقویت کنند. 
آیت ا... هاشــمی رفسنجانی در پاســخ به سؤال 
ســفیر ترکیه که »برنامه ایران در شرایط جدید پس 
از توافق برای همکاری با کشورهای منطقه و به ویژه 
عربستان چیست؟«، گفت: ایران بار ها اعالم کرد که 
در فضای احترام متقابل، خواســتار گسترش روابط، 
مخصوصاً کشــورهای مسلمان و به ویژه همسایگان 
اســت و در عمل هم ثابت کردیــم هیچ مزاحمتی 
برای کشورهای منطقه نداریم و کشور ها نباید فریب 

القائات صهیونیست ها را بخورند. 
رضا حاکان تکین نیز در این دیدار با بیان این نکته به 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که »نامتان در تاریخ ایران 
به عنوان یک عالم دینی آگاه به مســایل روز جاودان 
است«، گفت: برای من و هر سفیری افتخار است که 

در دوره کاری خویش، بــا جناب عالی دیدار کنیم و 
برای چگونگی انجام کار ها راهنمایی بگیریم. 

سفیر ترکیه به ســفر رئیس جمهور کشور متبوع 
خود به ایران در فروردین ۹۴ اشاره کرد و گفت: خیلی 
تمایل داشــتند که با حضرت عالی دیدار کنند، چون 
یکی از رهبران شناخته شــده در ترکیه هستید که 
احترام زیادی دارید، امــا اوضاع داخلی و اتفاقات در 
کشورهای عراق و سوریه، برنامه هایشان را فشرده کرد 

و این توفیق از ایشان سلب شد. 
وی با تأکید بر ضرورت  همکاری ایران و ترکیه برای 
جلوگیری از گســترش ناامنی هــای منطقه، گفت: 
طبیعی اســت که در تمام موضوع ها تفاوت دیدگاه 
داشته باشیم، اما رایزنی کشور ها و قدرت های بزرگ 
در مسایل منطقه ای مهم است که در غیر این صورت 
راه را بــرای حضور و دخالت نیروهــای خارجی باز 

می کنیم. 
آقــای رضا حــاکان تکین مخالفت هــای ترکیه 
با سیاســت های انــزوای ایران را دلیلــی بر اهمیت 
جایگاه جمهوری اســالمی برشمرد و گفت: به خاطر 
توافق هسته ای خیلی خوشحالیم و امیدواریم تمام 

تحریم ها برداشته شود. 
سفیر ترکیه، حصول توافق را ابتدای نقش آفرینی 
ایران در مسایل منطقه ای و بین المللی توصیف کرد و 
گفت: اصلی ترین نیاز فعلی کشورهای منطقه ساختن 
اعتماد سابق است که به عللی از بین رفت و معتقدیم 
بدبینی های متقابل ایران و بعضی از کشورهای منطقه 

با گفت وگو حل می شــود.   وی اوضاع سوریه را یکی 
از عوامل مهم گســترش نا امنی در منطقه دانست و 
گفت: اتفاقات سه چهار سال گذشته در عراق و سوریه 
به خاطر ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با آن دو کشور، 
بر روابط ما با دیگر کشــورهاو حتی درامنیت داخلی 

ترکیه تأثیر گذار بود. 
وی با ابراز گالیه از تحریک رسانه ای بعضی از افراد 
در دو کشــور برای القای اختالف بین ایران و ترکیه، 
مخصوصاً در موضوع داعش، گفت: حمایت یک اقلیت 
محدود و تندرو از تروریست های داعش نباید به همه 
مردم تســّری یابد، چون ایــران و ترکیه بار ها به طور 
رســمی اعالم کرده اند کــه از جنایات داعش متنفر 

هستند. 
ســفیر ترکیه با تأکید بــر تداوم مبــارزه با همه 
گروه هــای تروریســتی و به ویژه داعــش، به اوضاع 
داخلی کشور خویش اشاره کرد و گفت: در شرایطی 
که نخست وزیر نتوانست برای تشکیل کابینه ائتالف 
درست نماید، براساس قانون اساسی، رییس جمهور 
باید اجازه تشکیل دولت را به دبیر کل یک حزب دیگر 

بدهد و یا انتخابات زودرس خواهیم داشت. 
به گــزارش ایلنا، به نقــل از روابط عمومی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، وی با تأکید مجدد بر اولویت 
تداوم و گســترش روابط با ایران، گفت: این امر فقط 
سیاست حزب عدالت و توسعه نیست، بلکه سیاست 
اصولی نظام ترکیه است که براساس روابط تاریخی دو 

ملت شکل گرفته است.

فعال دانشجویی

   
میالد رافت



07دنیا 

تاکنون راهکار کاملی برای 
بحران سوریه ارائه نشده

ولید معلم، وزیر خارجه ســوریه در مصاحبه با روزنامه 
الجمهوریه مصر گفت: هیچ طرح کاملی تا این ســاعت 
بــرای حل بحران ســوریه ارائه نشــده اســت و افکار و 
پیشــنهاداتی که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
به ســوریه پیشــنهاد کرد   همان افکاری بود که پیش تر 
توســط طرف روسی مشــابهش مطرح شــده و مورد 
بررســی قرار گرفته بود و ظریف متعهد شد که این طرح 
 را کامــل کرده و حمایت هــای الزم را برای آن کســب

 کند. 
معلم همچنین عنوان داشت: هر طرحی که برای حل 
بحران ســوریه داده شود باید حاکمیت و تمامیت دولت 
سوریه بر خاک این کشور را حفظ کرده و به گفت وگو میان 
خود مردم سوریه بدون هیچ پیش شرطی بینجامد و ملت 
سوریه را به همه پرسی برای هر توافق احتمالی سوق دهد. 
معلــم در ادامه پیــش بینی کرد کــه مذاکراتی میان 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و سازمان ملل پس 
از عبور توافق هســته ای از کنگره آمریکا و پارلمان ایران 

برگزار شود. 
وی در خصــوص قطعنامه شــورای امنیت نیز گفت: 
اســتفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه به 
آغاز ماه اکتبر و امضای توافق هسته ای در کنگره آمریکا و 
پارلمان ایران امید دارد تا این توافق راهکاری برای پرونده 

سوریه باشد. 
معلــم در ادامه از تاییــد یا تکذیب خبــر دیدار علی 
مملــوک، رئیس دفتر امنیت ملی ســوریه با محمد بن 
ســلمان، ولی ولیعهد عربستان ممانعت و تاکید کرد که 
برخی از ســوریه می خواهند که از حزب ا... و ایران دست 
 بکشــد اما تاکیــد می کنم ما هرگز چنین مســاله ای را

 نمی پذیریم. 
در خصوص ســفر اخیرش به عمان نیز معلم گفت که 
این سفر را بنا به درخواست همتای عمانی خود انجام داده 

است. 
وزیر خارجه سوریه در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان 
ســوریه شکست خورده اند و برای همین تالش می کنند 
تا راهــی را برای فرار بیابند اما هنوز به مرحله خســارت 
واقعی نرســیده اند لذا جنگ را بــرای قانع کردن آمریکا 
 و بعــد از آن یافتن راهکاری برای نجات خودشــان ادامه 

خواهند داد. 
این مسئول سوری همچنین نسبت به توافق هسته ای 
کــه آغاز مذاکرات ایران و کشــورهای عرب حوزه خلیج 
فارس در ماه آتی میالدی در سازمان ملل یکی از نتایج آن 

است ابراز امیدواری کرد.

گروه بین الملل: باب منندز رئیس پیشین کمیته 
روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا در سخنانی در 
نیوجرسی زادگاه خود گفت: من برای رد این توافق رای 
می دهم و اگر درخواست شــود برای رد وتوی رییس 
جمهــوری اوباما هم رای خواهــم داد. مننندز پس از 
شومر دومین سناتور دمکراتی است که مخالفت خود 
را با برجام اعالم می کند. از ســوی دیگر »جک رید« 
و »شــلدون وایتهاوس« دو ســناتور دمکرات از »رود 
آیلنــد« در بیانیه ای تاکید کردنــد که کنگره آمریکا 
چنانچه توافق هســته ای با ایــران را رد کند، مرتکب 
اشــتباه راهبردی خواهد شــد. به نظر می رسد اوباما 
برای قانع کردن سناتورهای دمکرات راه سختی را در 
پیش دارد، به خصوص که وی تاکنون نتوانسته حتی 
یک سناتور جمهوری خواه را به حمایت از توافق وین 

ترغیب کند. 
کمپین مذهبی حمایت از توافق 

کاخ سفید برای نجات توافق هسته ای با ایران حامی 
تازه ای هم به دســت آورده است، بسیاری از گروه های 
مذهبی که از بودجه مخالفان عصبی هســتند، تالش 

می کنند قانون گذاران راموافق توافق کنند. 
کشیش ال شــارپتون، از کلیساهای سیاهپوست 
درخواست کرد تا در حمایت از توافق هسته ای بسیج 
شوند، در همین ارتباط ۳۴۰ نفری از خاخام ها با انتشار 
نامه ای، به قانونگــذاران توصیه کردند تا به توافق رای 
مثبت دهند. همچنین قرار است هفته آینده چند گروه 
مذهبی دیگر هم با صــدور بیانیه ای از توافق حمایت 

کنند. 
کمپین مخالفت بــا توافق تحت رهبری گروه هایی 
همچون آیپک و ائتالف یهودیان جمهوری خواه قرار 
دارد. تخمین زده می شود که این گروه ها برای مخالفت 
با توافق، ۴۰ میلیون دالر صرف تبلیغات و کمک های 

مالی خواهند کرد. 
تحریم بیشتر توهم است

 »توماس پیکرینگ« دیپلمات با سابقه آمریکایی و 
سفیر پیشین این کشور در سازمان ملل در گفت و گوی 
اختصاصی با ایرنا، پیش بینی در مورد سرنوشت توافق 
هســته ای در کنگره آمریکا را بــا توجه به تعطیالت 

تابستانی کنگره عجوالنه و غیر ممکن خواند. 
وی در این حــال افزود، از آنجا که اوباما قطعا الیحه 
مخالفت جمهوریخواهان را وتو خواهد کرد و درنتیجه 
آن ها برای جلوگیری از وتو به دمکرات های بیشتری در 

مجلس نمایندگان و سنا این دارند و شانس مخالفان 
اندک است و کمترین زیان شکست این توافقنامه برای 
آمریکا عواقب بد اقتصادی آن است و عواقب سیاسی و 

امنیتی این شکست با اهمیت تر و جدی است. 
وی با تاکید بر اینکه توافق هسته ای بهترین ضامن 
منافع همه طرفین این توافقنامه است، گفت آن هایی 
که امید دراند با رد توافق تحریم های بیشــتری علیه 
ایــران اعمال کنند واقعیت ها را نمی بینند و در دنیای 

خیال زندگی می کنند. 
مذاکره مجدد غیرممکن است

آسوشیتدپرس نوشت: اوباما برای لغو اکثر تحریم های 
ایران به تایید توافق هسته ای ایران در کنگره نیاز ندارد 
و می توانــد بر اســاس اختیارات ریاســت جمهوری 
و هماهنگی با اروپا، اســامی اشــخاص، موسسات و 
بانک های ایرانی تحریم شده را از لیست آمریکا خارج 
کند و بعد از خالصــی از تحریم ها، ده ها میلیارد دالر 
عاید ایران خواهد شــد و اوباما در برهه زمانی کنونی 
بــرای بازگردانــدن بخــش عمــده ای از پول های 
 بلوکه شــده ایران بــه تصویب توافــق در کنگره نیاز 

ندارد. 
آسوشیتدپرس نوشت: دمکرات ها و جمهوری خواهان 
پیش بینی کرده اند که وتوی اوباما بی اثر نخواهد شــد 
چــرا که رای کافی برای این امر وجــود ندارد. بیش از 
نیمی از ســناتورهای دمکرات و مستقل سنا که رای 
آن ها برای بی اثر کردن وتوی اوباما الزم است، از توافق 
پشتیبانی کرده اند. در مجلس نمایندگان نیز بیش از 
۴۵ دمکــرات حمایت خود را از توافق اعالم کرده اند از 
جمله« نانســی پلوسی »رهبر دمکرات ها که موافقت 

جدی خود با توافق است.« 
آسوشیتدپرس با اشاره به اینکه شدید ترین تحریم ها 
آنهایی هســتند که علیه بخش انرژی، بانک مرکزی و 
بخش های اصلی اقتصاد ایران وضع شــده اند، افزود: 
فقط کنگره می تواند به این تحریم ها که به شکل قانون 
درآمده اند خاتمه دهد ولی در عین حال شخص اوباما 
هم می تواند برخی از اثرات این تحریم ها را خنثی کند 

و برای تعدیل بعضی دیگر با اروپایی ها همکاری کند. 
اگر اوباما و اروپایی ها اســامی بانک های ایرانی را از 
لیست تحریم ها پاک کنند، موسسات و نهادهای مالی 
ایران بار دیگر به سیستم بانکی و مالی جهانی دسترسی 
 پیــدا کننــد اتفاقی مهــم در اقتصاد ایــران خواهد

 بود 

غالمحسین دهقانی ســفیر و معاون نماینده دائم 
کشورمان در ســازمان ملل متحد با تاکید بر اهمیت 
همکاری هــا و هماهنگی هــا میان ســازمان ملل و 
سازمان های منطقه ای گفت: صلح و امنیت جهانی در 

گروه همکاری های جمعی است. 
به گزارش ایرنا، دهقانی در نشست شورای امنیت به 
نمایندگی از جنبش عدم تعهد درباره »سازمان های 
منطقه ای و چالش های پیــش روی امنیت جهانی« 
سخنرانی کرد و نقش مهم نهاد ها و ترتیبات منطقه ای 
و فرا منطقــه ای را در ارتقای صلح و امنیت منطقه ای 
و همچنین توســعه اقتصــادی و اجتماعی از طریق 

همکاری میان کشورهای منطقه یادآور شد. 
وی با تاکید بر اهمیت افزایش مشورت ها، همکاری ها 
و هماهنگی ها میان سازمان ملل متحد و سازمان های 
منطقه ای، اینگونه همکاری ها را برای ثبات سیاسی، 
رشد اقتصادی، توســعه اجتماعی و فرهنگی جوامع 

ضروری دانست. 

دهقانــی افزود: جمهوری اســالمی ایــران از عزم 
ســازمان ملل متحد در ارتقای روابط و همکاری خود 
با سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای بویژه اتحادیه 
افریقا در قالب فصل ۸ منشــور ملل متحد اســتقبال 

می کند. 
ســفیر کشــورمان در نشســت روز ســه شــنبه 
)دیروز( ضمن تبییــن مواضع عدم تعهد در خصوص 
همکاری هــای ســازمان ملل متحد با ســازمان ها و 
ترتیبات منطقه ای در آســیا، آفریقا و امریکای التین 
گفت: جنبش عدم تعهد خواســتار تالشــهای ملی، 
منطقه ای و بین المللی به منظور پیشبرد اهداف خلع 
سالح هسته ای اســت و از اقدامات و ابتکارات برخی 

مناطق در این رابطه تقدیر می کند. 
وی در پایان اضافه کــرد جنبش عدم تعهد اعتقاد 
راســخ دارد که صلــح و امنیت و همچنین توســعه 
اقتصادی و اجتماعی از طریق همکاری میان مناطق 

جهان دست یافتنی است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
حســن روحانی در نشست مشــترک هیئت دولت و 
استانداران سراســر کشور با اشاره به پرونده هسته ای 
و توافق ایران و شــش قدرت جهانــی گفت: پیروزی 
هسته ای برای این نبود که ما در عرصه هسته ای پیروز 
شــویم و در بقیه عرصه ها پیروزی به دســت نیاوریم. 
پیروزی هسته ای آغازی برای پیروزی های همه جانبه 

و پی در پی بود. 
مذاکره هنر است

رییس جمهور مذاکره را یک دانش، فن و هنر دانست 
و بــا تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید با رویکرد تعامل 
سازنده وارد عرصه مذاکرات هسته ای شد، گفت: ایران 
اســالمی در مذاکرات هسته ای به هیچ وجه از اصول و 

اهداف اصلی خود کوتاه نیامد. 
روحانی با اشاره به اینکه معنای مذاکره واقعی تعامل و 
بده بستان است، افزود: حفظ غنی سازی و حق تحقیق و 
توسعه برای مراحل پیشرفته تر این دانش و برخورداری 

از مکانی برای این فعالیت ها که برای ما دارای تضمین 
باشــد، اهداف اصلی بود که توانستیم آن ها را به خوبی 

تثبیت کنیم. 
 ما نیاز به مذاکره واقعی داشتیم،

 نه بیانیه خواندن
رییس جمهوری با بیان اینکه تا این چراغ ســبز به 
دنیا نشــان داده نمی شــد قدرت های بزرگ حاضر 
به نشستن پشــت میز مذاکره نبودند، اظهار داشت: 
آنچه گاهی پیش از این انجام می شــد صرفاً نشستن 
پشــت میز و بیانیــه خواندن بود و مذاکــره ای انجام 
 نمی شــد در حالی کــه ما نیــاز به مذاکــره واقعی

 داشتیم. 
روحانــی تصریح کــرد: مذاکــره واقعــی یعنی 
آنکــه ما حــرف طرف مذاکــره را بفهمیــم و حرف 
و منظــور خودمــان را نیز بــه او بفهمانیــم و در این 
 بیــن راه میانه ای را برای رســیدن به توافق کشــف 

کنیم. 

خبر

رویترز، به نقل از یک مقام دولتی یونان گفت »الکسیس سیپراس« نخست وزیر 
این کشور درباره برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مردد است. این در 
حالی است که قانون گذاران یونانی به زودی باید در پارلمان این کشور درباره 
رای اعتماد به سیپراس تصمیم بگیرند. سیپراس به رغم وعده های انتخاباتی 
بین المللی یونان،  از وام دهندگان مالی  ازای دریافت کمک مالی  خود و در 
سیاست ریاضتی را در این کشور اجرا می کند. از سوی دیگر طرح اعطای 
سومین بسته کمک مالی به یونان با ۴۵۴ رای مثبت در برابر ۱۱۳ رای منفی و 

۱۸ رای ممتنع در پارلمان آلمان به تصویب رسید. 

 مدیر کمپین »اقدام کردو« با اعالم حمایت این کمپین از توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+۵، »باب منندز« سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی را که اخیرا 
مالیتز  نامید.  بود، »دالل جنگ«  اعالم کرده  را  توافق  این  با  مخالفت خود 
در بیانیه ای که در انتقاد از سناتور نیوجرسی منتشر کرد، گفت: »منندز در 
دو سال گذشته بیش از هر سناتور دموکرات دیگری بر طبل جنگ با ایران 
کوبیده است.« وی افزود: »منندز به وضوح به دنبال جنگ است.« مالیتز با 
اشاره به اتهام فساد منندز که باعث لغو عضویت ارشد وی در کمیته روابط 

خارجی سنا شد، نوشت که تمایل منندز به جنگ یک مساله انحرافی است.
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ستاره صبح گزارش می دهد:

جدال بر سر توافق با ایران
سفیرایران در سازمان ملل:

امنیت در گرو همکاری جمعی است

حسن روحانی: 

مذاکره هنر است

روزنامه الشــرق االوسط که نزدیک به حکومت عربستان و خاندان آل 
ســعود است به نقل از یک مقام مسئول عرب در شورای همکاری خلیج 
فارس کــه آن را »عالی رتبه« خواند، جزئیات تــازه ای از گفت و گوهای 
احتمالی عربی – ایرانی که تهران اعالم کرده است در ۲۲ سپتامبر انجام 

خواهد شد، منتشر کرد. 
بنا به نوشــته این روزنامه ایده این نشســت از سوی قطر بیان شده و با 
استقبال گرم ایران و عمان مواجه شده است. در حالی که سه کشور عربی 
شورای همکاری از جمله عربستان با محافظه کاری با آن برخورد کرده اند. 
این روزنامه نزدیک به عربســتان بدون ذکر نام این مقام مسئول عرب 
همچنین نوشت که ایده گفت و گو را خالد العطیه، وزیر امور خارجه قطر 
بیان کرده و این فکر خود را در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس در ریاض، پایتخت عربستان مطرح 
کرده اســت. وی پیشنهاد کرده نشست ایران با اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس در سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

برگزار شود. 
به گفته این مقام عالی رتبه، عمان بدون هر گونه ابراز تردیدی با پیشنهاد 
قطر موافقت کرده و بر اهمیت این گفت و گو تاکید کرده و گفته است که 
می تواند باعث نزدیکی دیدگاه های دو طرف در بســیاری از پرونده های 

منطقه ای شود. 
الشرق االوسط درباره موضع کویت نوشته است که کویت موضعی در رد 
این گفت و گو ها اتخاذ نکرده و گفته است که مانع از برگزاری آن نمی شود. 

اما عربســتان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به شدت نسبت به 
برگزاری این نشســت رویکردی محافظه کارانه داشته اند و گفته اند که 
برگزاری چنین نشستی در حالی که تهران از بسیاری از مواضع منطقه ای 
خود کوتاه نیامده اســت و همچنان به سیاست های خود در کشورهای 
همســایه اش ادامه می دهد، چگونه می تواند برگزار شود.  هفته گذشته 
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد که تهران 
در ماه سپتامبر گفت و گوهایی را با اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
بر سر مسائل منطقه ای از جمله اوضاع سوریه و یمن در یکی از کشورهای 

منطقه یا یک مکان بی طرف برگزار خواهد کرد. 
این مقام مسئول در شورای همکاری خلیج فارس برگزاری این نشست 
در زمان نزدیک را بعید دانســت و گفت که همچنان عربستان و امارات و 
بحرین مواضع تندی نسبت به این نشست دارند و هنوز این ایده را از اساس 
نپذیرفته اند، به ویژه که توافق هســته ای میان ایران با کشورهای غربی و 
تنش هایی که در روابط کاخ سفید با کنگره بر سر این موضوع وجود دارد 

نیز همچنان ادامه دارد. 
به گزارش دیپلماسی ایرانی: وی همچنین بعید دانست که این نشست 
در سایه شــورای همکاری خلیج فارس در وضعیت فعلی برگزار شود به 
ویژه مواضع تندی که عربستان و امارات و بحرین علیه سیاست های ایران 
دارند به عنوان سدی در برابر اجرای این ایده محسوب می شود. ورود دفتر 
 دبیرکلی شــورای همکاری خلیج فارس برای برگزاری این نشست نیز 

تا کنون مطرح نشده است.

سید حسن نصراهلل در دیدار هیات امنا، رییس و مسئوالن دانشگاه 
تازه تاســیس معارف لبنان، در واکنش بــه گروه مقابل )۱۴ مارس( 
به ســخنرانی چند روز پیش خود که در آن میشــل عون را گذرگاه 
اجباری انتخابات ریاست جمهوری خوانده بود، گفت: این عده برای 
اینکه بتوانند موضع قوی مطرح شــده در حمایت از جریان ملی آزاد 
و فراکســیون تغییر و اصالح و ژنرال عون را هضم کنند، دســت به 
تفسیرهای توهین آمیز از این عبارت زدند، با اینکه از صحبت ها این 

معنا استنباط نمی شد. 
وی افزود: یکی از مشــکالت ما با آن هــا ۰گروه ۱۴ مارس( همین 
است؛ وقتی گفته می شود میشل عون گذرگاه الزامی برای انتخابات 
ریاست جمهوری می باشد این بدان معنا نیست که وی دیگر کاندیدای 
ریاست جمهوری لبنان نیست، بلکه ما میشل عون را گذرگاه الزامی 
ریاست جمهوری می دانیم چه کاندید باشد چه نباشد؛ این امر اعم از 

کاندیداتوری وی است. 
دبیر کل حزب ا... ادامه داد: الزمه این حرف این نیســت که ما دیگر 
او را نامزد ریاست جمهوری ندانیم؛ نمی توان اینطور تفسیر کرد و این 
برداشت را از جمله من داشت، اما آن ها )گروه ۱۴ مارس( نمی خواهند 

تفسیر درستی از سخنان من داشته باشند. 
نصراهلل افزود: برای همیــن ما الزم می دانیم امروز تاکید کنیم که 
هیچ تغییری در موضع قبلی ما ایجاد نشده است و میشل عون نامزد 
طبیعی و قوی ترین نامزد ریاست جمهوری لبنان است و از حمایت 

مردمی وسیعی نیز برخوردار می باشد؛ ما از او حمایت کرده و خواهیم 
کرد. 

بر اســاس اطالعیه ای که امروز )چهارشنبه( از سوی امور رسانه ای 
حزب ا... منتشر شد، سید حســن نصراهلل همچنین در این دیدار بر 
اهمیت و نقش دانشگاه معارف لبنان تاکید کرد و در آن آگاهی بخشی 
و تعلیم و کســب توانایی های علمی و کادرسازی برای آینده لبنان را 

اقدامی ضروری خواند. 
وی تاکید کرد که این دانشــگاه جایگزین هیچ یک از دانشگاه های 
دیگر نیست، بلکه یک دانشگاه جدی و حقیقی است که عالوه بر بعد 

علمی و آکادمیک، بر ارزش ها و اخالق انسانی و ملی نیز تاکید دارد. 
دبیــرکل حزب ا... با بیان اینکه راه اندازی این دانشــگاه امیدهای 
زیادی را در دل زنده کرده، ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه بتواند 

الگوی مناسب و شایسته ای ارائه دهد. 
وی خاطر نشــان کرد که تحقق این مساله نیازمند مراحل رشد و 
توسعه تدریجی است،   همان طور که در مورد مقاومت شاهد آن بودیم 

و روز به روز مراحل تازه تری از رشد خود را تجربه کرد. 
دبیرکل حزب ا... خطاب به جمع حاضر تصریح کرد: ما امید بسیاری 
به شما داریم و در کنار شما خواهیم ماند و از شما حمایت خواهیم کرد، 
اما در هر صورت زحمت این کار بر دوش شماســت؛ شما در صف اول 
این جبهه قرار دارید اما ما در پشت جبهه هستیم و نقش پشتیبانی از 

شما را داریم و شما انشاءا... این مسئولیت بزرگ را ایفا خواهید کرد.

جزئیات گفت وگوی احتمالی تهران با شورای همکاری خلیج فارس

عربستان همچنان مخالف گفت وگو با ایران است
سید حسن نصرا...:

میشل عون نامزد مورد حمایت حزب ا... است



سیدمحمد صادق سیادت: نسرین نکیسا متولد 
۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸ در شهر شیراز است. وی از کودکی 
با راهنمایی های پدرش مرحوم هادی نکیسا آهنگساز و 
نوازنده ایل قشقایی، قدم های اولیه برای ورود به دنیای 
بازیگری را برداشــت و پس از آن هنگام تحصیل تا اخذ 
دیپلم در سال۱۳۶۷ به شکل تجربی در همین زمینه 
فعالیت نمود و در ســال۱۳۷۲ در رشــته نمایش در 

دانشکده هنر و معماری پذیرفته شد.
در ادامه گفت وگوی ســتاره صبــح با این هنرمند را 

می خوانید:
***

 از چگونگی وارد شدن به دنیای هنر 
برایمان بگویید؟ 

بازیگری را در شــیراز و بر روی صحنه مقدس تئا تر 
آغاز نمودم، اولین بــار که به طور جدی مقابل دوربین 
فیلمبرداری قرار گرفتم، ســال۶۹ در سریال »مهر و 
ماه« به کارگردانی حمید لبخنده بود که این مجموعه 
در شــیراز تولید و تصویربرداری می شــد. پس از آن تا 
زمان ورودم به دانشگاه، همچنان فعالیت هایم در عرصه 
تلویزیون و تئا تر ادامه داشــت تا اینکه در سال۱۳۷۴ 
با ســریال »به رنگ صدف« به کارگردانی آقای عباس 
رنجبر، حضورم جدی تر از قبل شد و به صورت حرفه ای 

وارد این عرصه شدم.
اولیــن تجربه ســینمایی من در فیلم ســینمایی 

»آخرین نبــرد« به کارگردانی آقــای حمید بهمنی 
در ســال ۱۳۷۶ بود و پس از آن؛ »آژانس شیشــه ای« 
ســال۷۶ )ابراهیم حاتمی کیــا(، »پرنده بازکوچک« 
ســال۸۰ )رهبر قنبری(، »باز باران« ســال۸۲ )علی 
وزیریان(، »خداحافظ رفیق« سال۸۲ )بهزاد بهزادپور(، 

»دوباره با هم« سال۹۱ )روزبه حیدری(
بین این سال ها در سریال ها و تله فیلم های متعددی 
ایفــای نقش کردم از جمله: امیر و غول چراغ جادو، باغ 
کوچک بی بی گل، آخرین روزهای شــاد بودن، سایه 
ســکوت، روزگارجوانی، ناری گل، داستان یک شهر، 
یوسف پیامبر )ع( و... همچنین تله فیلم هایی از جمله: 
خاکســتر و پروانه، دختر صحرا، پشــت آیینه، پشت 
دیوار قرمز، آواز خاک، زمانی برای ایســتادن در پرونده 

بازیگری ام ثبت شده اند.
شــما در فیلم یوســف پیامبر نقش خواهر 
حضرت یوسف را بازی کرده اید، از حال و هوای 

آن فیلم بگویید؟
بلــه، »دینه« خواهر یوســف پیامبــر و تنها دختر 
یعقوب پیامبر بــود و در زمان دلتنگی های یعقوب در 
فراق یوسف سعی داشت پدرش را درک نموده و التیام 
بخش غم هایش باشد. امیدوارم توانسته باشم در این اثر 

پرمخاطب و در این نقش، مثمر ثمر بوده باشم.
چرا با وجود انگیزه باال، حضور شما در سینما و 

تلویزیون بسیار کمرنگ است؟ 

در عرصه بازیگری اگر با فاصله و یا کمرنگ دیده شوی، 
در واقع دیده نمی شــوی و به مرور به قول خودمان فید 
می شوی، مصداق همین شعر است که می گوید: از دل 
برود هرآنکه از دیده رود. بعد از آن ذهنیت های عجیب 
و غریبی بوجود می آید و اینجاست که حاشیه ها ایجاد 
می شوند و گفته می شود که: فالنی دیگر کار نمی کند، 
سخت کار می کند، از ایران رفته است و خیلی چیزهای 

دیگر.
البته مسائل شــخصی و دغدغه های فرزند و... را هم 

باید اضافه کرد.
شما در عرصه تئا تر هم فعالیت می کنید، بین 

سینما و تئا تر کدام را بیشتر می پسندید؟ 
هر کــدام از ایــن مدیوم ها، بازی خــاص خودش را 
می طلبد و با هم تفاوت هایی دارد، بنابراین حس و حال 
و حظــی که نصیب بازیگر می شــود، بالطبع با هم فرق 
دارد. اما چیزی که برای همه بازیگران اثبات شده است 
این اســت که صحنه تئا تر از جهت زنده بودن و جریان 
داشــتنش به  طور مداوم، لذتی نصیب بازیگر می کند 
که هیچوقت قابل قیاس با سینما و تلویزیون نیست. به 
عقیده من صحنه تئا تر برای بازیگر مثل ســنگ محک 
می ماند که عیار و توانایی او را نشــان می دهد، زمانی که 
روی صحنه تئا تر هستم، انرژی مضاعفی عایدم می شود 
که باعث تجدید قوا و تمدد اعصابم می شــود برخالف 
 زمانی که مقابل دوربین هستم و ریزش انرژی و اعصاب

 پیدا می کنم.
از بازیگران جوان این دوره، بازی کدام را بیشتر 

می پسندید؟  
از تمام بازی های شــهاب حسینی لذت می برم و به دلم 
نشسته است، یقین دارم با کارش صادقانه برخورد می کند 
و به قول شاعر؛ سخن چو از دل برآید، الجرم بر دل نشیند

بابک حمیدیان، ترانه علیدوســتی و نازنین بیاتی هم 
نوعی راحتی در شیوه بازی شان هست که برای مخاطب 

پذیرش نقش را راحت تر می کند.
آیا در این مدت به کارگردانی هم فکر کرده اید؟ 

نمایش هایی کارگردانی کرده ام، اما در سینما و تلویزیون 
خیر، در واقع شرایطش را نداشتم. عالوه بر این از این شاخه 

به آن شاخه پریدن را هم نمی پسندم.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

در حال حاضر مشــغول تمرین در یک نمایش هستم و 
یک سریال آماده پخش دارم که پیش از مهرماه قرار است 
از یکی از شبکه های سراسری پخش شود به نام »کیمیا« و 

به کارگردانی آقای جواد افشار.
شما  الگوی خاصی در بازیگری دارید؟ 

بازی همه بازیگرانی که در آثار داخلی و خارجی می بینم، 
برایم الگو هستند چون معتقدم بازیگری دنیایی است که 
کالس درسش به گستردگی زندگی همه انسان هاست و 
الگو ها و نشانه های بیشــماری در این کالس درس برای 

یادگیری وجود دارد. 

سینما و تئاتر 08

خبر

نمایش آیینینمایش 

110  هنرمند در نامه ای خواستار تعیین و رعایت حق مولف در سینمای ایران 
شدند. این نامه امضاء سینماگرانی چون پرویز کیمیاوی، بهمن فرمان آرا، کیانوش 
عیاری، کامران شیردل، کامبوزیا پرتوی، خسرو سینایی، واروژ کریم مسیحی و... 
را دارد. در متن کوتاه این نامه آمده است:»ما امضاءکنندگان این نامه خواستار 
مدیران  داریم  انتظار  و  ایران هستیم  در سینمای  مولف  رعایت حق  و  تعیین 
سازمان  در  را  آن  رسمیت  گام،  نخستین  در  و...  تلویزیون  مدیران  سینمایی، 
سینمایی و صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران تحقق بخشند. بدیهی است برای 

کمک به انجام این کار، به سهم خود، یاری دهنده  آنان خواهیم بود.«

دوره  چهارمین  در  جلیلوند  وحید  ساخته  اردیبهشت«   19 »چهارشنبه  فیلم 
جشنواره مجازی ونیز )ساال وب( به نمایش گذاشته خواهد شد.

این فیلم که به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در جشنواره  »ونیز« در بخش 
افق های این رویداد سینمایی حضور خواهد داشت، در بخش جشنواره مجازی 

این رویداد سینمایی همراه با 15 فیلم دیگر نیز به نمایش گذاشته می شود.
فیلم های حاضر در این بخش پس از نمایش در جشنواره فیلم ونیز به مدت پنج 
روز در وب سایت ویژه »جشنواره مجازی ونیز« )ساال وب( برای نمایش قرار گرفته 

خواهند شد.

واکنش علیمردانی به 
اعتراض سیدعلی صالحی

ســیدعلی صالحی از شــاعران کشور به 
کارگــردان فیلم درحال اکــران »مردن به 
وقت شهریور« اعتراض کرد که چرا بی اجازه 
از اشــعار و عنوان کتاب شعرش برای نام این 
فیلم استفاده کرده است. هاتف علیمردانی در 
این خصوص گفت: البته آن شعر و مضمون 
فیلم »مردن به وقت شهریور«، ربطی به هم 

ندارند. 
من از خود ایشــان هم حتی اجازه گرفته 
بودم و در جریان اعتراض ایشــان نیستم. با 
این حال سعی می کنم وارد این بازی ها نشوم. 

اینکه اظهارنظری بکنم و غیره...!
زورو باز می گردد!

فیلم جدیــد »زورو« با عنوان کامل »تولد 
دوباره زورو« داستان این ابرقهرمان محبوب 
ســینما را در آینــده ای آخرالزمانی روایت 

می کند.
قرار است فیلم جدید »زورو« فیلمبرداری 
خــود را از مارس ســال ۲۰۱۶ در کشــور 
جمهــوری دومنیکن آغاز کند و داســتان 
فیلم نیز مشــابه نوشته جانستون مک کالی 
نویسنده داســتان های عامه پسند در سال 
۱۹۱۹ خواهد بود و در آن قهرمان داستان از 
کشاورزان و افراد روستایی در مقابل مقامات 
فاسد حکومت دفاع می کند، اما تنها تفاوت 
فیلم  این است که داســتان آن در آینده رخ 

می دهد.
مــارک امیــن تهیه کننده فیلــم جدید 
»زورو« در گفت وگو بــا »هالیوود ریپورتر« 
عنوان کرد: این یک سفر ۱۵ ساله و پر از فراز 
و نشیب بود، اما همواره پروژه سینمایی مورد 
عالقه و رویارویی من بوده اســت، هر نسلی 
قهرمان »زورو« خــود را دارد و ما مفتخریم 
 کــه »زورو« جدید را به این نســل معرفی 

خواهیم کرد.
این قهرمان تاکنــون در بیش از ۴۰ فیلم 
ســینمایی و تلویزونی حضور داشته است و 
در دهــه ۱۹۲۰ نیــز »داگالس فربنکس« 
نقش این قهرمان را در سینمای صامت ایفا 

می کرد.
نمایشی در نکوهش تبعیض

نمایــش »پیونــد خونی« که براســاس 
برداشتی از متن »پیوند خونی« آتول فوگارد 
و با بازنویســی هنــرکار روی صحنه رفته، 
ماجری تبعیض را روایت می کند؛ تبعیضی 
کــه این بار از آفریقای جنوبی به خاورمیانه و 
فضایی مابین اسرائیل و فلسطین آمده است.

کارگردان نمایش »پیوند خونی« معتقد 
اســت: روی صحنه بردن یک تئاتر جدی در 
وضعیت این روزهای تئاتر کار بسیار دشواری 

است.
چنــد ســال پیــش در دهه هفتــاد که 
سیاســت های جدید عرصه تئاتر، با رویکرد 
جذب مخاطب تئاتر ارائه می شد، هشدارهای 
مختلفــی از ســوی خانــواده تئاتر صورت 
گرفت، کســانی کــه آن روز ابــراز نگرانی 
می کردنــد، می گفتند نتیجــه این نگاه ها 
تئاتر را تبدیل به  آتراکســیون و شو می کند، 
این حرف ها هرچند که شــنیده شد، اما آن 
سیاســت پیش رفــت. االن آن چیزی که 
 روی صحنــه تئاتر می بینیــم به طور عمده

 تئاتر نیست.
در چنین شــرایطی با وجود اینکه سالن 
خانه نمایــش می تواند ســالن خوبی برای 
این کار باشد، اما سالن های دیگری که برای 
»پیوند خونی« مناسب تر و شایسته تر بودند 
از ما دریغ شدند. این در حالی بود که ما بارها 
برای به دســت آوردن سالن مناسب تر اقدام 

کردیم.

در بخش نخســت نشســتی کــه ۲۷ مــرداد در 
کتاب فروشی نشــر »هنوز« برگزار شد، به پیشنهاد 
محمــد رحمانیــان، حمید امجد دربــاره تاریخچه 
نمایشنامه نویســی ایــران تا ســال ۱۳۵۷ و محمد 
چرمشیر درباره وضیعت نمایشنامه نویسی ایران پس 
از انقالب اسالمی سخن گفتند و در بخش دوم امجد و 
چرمشیر هر یک، یکی از نمایشنامه های خود را برای 

حاضران اجرا کردند.
در ابتدای این نشست حمید امجد با بیان این مطلب 
که نمایشنامه نویســی ایران تاکنــون چند مرحله را 
پشت سر گذاشته، گفت: »اصطالحی که من برای هر 
دوره به کار می برم نسل است و برآمدن و فروآمدن هر 
نسل با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. موج 
نخست نمایشنامه نویســی در ایران به پیش از دوران 
مشــروطه بازمی گردد. نمایشنامه نویسی در ایران با 

میرزا فتحعلی آخوندزاده در سال ۱۲۲۹ آغاز می شود. 
او تا سال ۱۲۳۵، شش نمایشنامه به زبان ترکی نوشت 
و این آثار در تفلیس منتشر و اجرا شدند. میرزا فتحعلی 
آخوند زاده از نخســتین پیشــگامان نقد ادبی نوین 
ایران به شــمار می رود. او محقق و منتقدی برجسته، 
پژوهشگری مستعد و نویســنده و شاعری توانا بود و 
آثار منظوم و منثوری را در عرصه داســتان، نمایش، 
بررسی اجتماعی، نقد ادبی و نمایشی از خود به یادگار 

گذاشته است.«
محمد چرمشــیر در ادامه این نشســت گفت: »در 
انقالب اســالمی سال ۵۷ اوضاع متناقضی برای تئا تر 
ایران پیش آمــد که موجب شــکل گیری گفتمان 

جدیدی در نمایشنامه نویسی ایران شد.
 نمایشنامه نویســان جوان نتوانســتند بی واسطه 
با اســتادان پیشکســوت خود دیــدار کنند و چون 
دسترسی به منابع نداشتند، مجبور شدند همه چیز 
را از نو بیافرینند. در چنین فضایی نمایشنامه نویسان 
بــرای کشــف فضاهای جدیــد تــالش می کردند 
 و هــر کتابــی که بــه دستشــان می رســید آن را 

مطالعه می کردند.« 
در ادامه چرمشــیر گفت: »من و حمید امجد هر دو 
معلم هستیم و معلم ها محکوم به امید هستند، چون 
باید هر روز با دست پر و انرژی سر کالس حاضر شوند. 
به نظر من نسل نمایشنامه نویسان جوان ایرانی بسیار 
باهوش هستند، اما باید توجه داشته باشند که هرگز 

امیدشان را از دست ندهند.«

رییس هفدهمین جشــنواره نمایش های آیینی و 
ســنتی در آستانه آغاز این جشنواره، پیامی صادر کرد 
که بخشــی از آن به شرح زیر اســت: »حفظ و عرضه 
نمایش های آئینی و ســنتی ایران کــه در این روزگار 
فرسنگ ها از آن دور مانده ایم و به فراموشی سپرده شده 
اســت، از اهم کارهای اساسی اهل فرهنگ و هنر است. 
این نمایش ها پل ارتباطــی مردم ایران با ادبیات کهن 
فارسی و ادبیات عامیانه این سرزمین است و پاسداری 

از آن از وظایف ماست.
زمانه تغییر کرده و بســیاری از اساتید این نمایش ها 
از دنیا رفته اند، ابزار ســرگرم کننده دیگری جایگزین 
این گونه نمایش ها شده اند، ولی اگر به سبک و سیاق این 
کار، نمایش های تازه ای آفریده شود با مضامین امروز و 
مسائل مردم، با ذوق و روحیه ایرانی هماهنگ است و بر 
دل مردم می نشیند چون ایرانی است و از جای دیگری 

گرفته نشده.
احیای انجمن هــای حامی نمایش هــای آئینی و 
ســنتی، همراهــی و کمک به جوانــان و به خصوص 
دانشــجویان رشــته های نمایشی در شــناخت این 
نمایش ها و به کارگیری ســبک و ســیاق این کارها با 
برگزاری کارگاه های نمایشی از کارهای جّدی متولیان 

امور هنری است.
راه انــدازی تئاترهایی در شــهر بــرای اجرای این 
نمایش ها در تمام طول سال از اموری است که باید انجام 
شــود تا تداوم نمایش ایرانی حفظ شود. البته نمایش 
ایرانی فقط این گونه نمایش ها نیست و هنرمندان تئاتر 

این ســرزمین از گذشــته تا به امروز که با تئاتر دنیای 
غرب و شــرق آشــنا شده اند و در ســبک و شیوه های 
گوناگون ذوق آزمایی های فراوان کرده اند که متن های 
اجرا شده و نشده آن ها موجود است، ولی نمایش های 
عامیانــه ایرانی نــه تنها مکتوب نیســت، بلکه هیچ 
دســتورالعمل مدّونی از لحاظ شیوه اجرایی ندارد، آن 
چه بوده و هست از طریق روایت سینه به سینه و استاد 
شــاگردی بوده، ولی پژوهشگران امروز کارهای خوبی 
در این زمینه کرده اند که مفید اســت، ولی مهمترین 
 کار در این زمینــه ایجاد کارگاه های نمایشــی برای 

تمرین و تجربه است.
 هنرمندان دلســوزی هنوز هســتند که در گوشه 
و کنــار چیزهایی آموخته انــد و می توانند به جوان ها 
 منتقل کنند که این رشــته از ادب و هنر این سرزمین

 از بین نرود...«

محمد چرمشیر: 

معلمان محکوم به امید هستند
علی نصیریان: 

پاسداری از نمایش ایرانی وظیفه ماست
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گفت وگوی ستاره صبح با نسرین نکیسا بازیگر و کارگردان تئاتر؛

صحنه تئاتر، سنگ محک بازیگر است



»فضاهایزندگی«دریکورکشاپ
پروژه ی »فضاهای زندگی« شامل نمایشگاه آثار هنر محیطی 
ایران، ورک شاپ مشترک هنرمندان ایران، رومانی و مجارستان 
و سخنرانی هنرمند ایرانی که از 29 تیرماه امسال در رومانی آغاز 

شده است، 10 شهریورماه به کار خود پایان می دهد.
نمایشگاه و ورک شــاپ هنر محیطی »فضاهای زندگی« با 
مشارکت موزه هنرهای معاصر تهران، سفارت های نروژ، ایسلند 
و لیختن اشــتاین در رومانی، مرکز هنر ترانسیلوانیا، هتل قلعه 

دنیل و موزه ملی سکلر رومانی برگزار شده است.
در نمایشــگاه »فضاهــای زندگی« از بیــن 600 اثر از 107 
هنرمند ایرانی که برای دبیرخانه ارســال شــد، 100 اثر از 27 
هنرمند و گروه هنری در نمایشــگاه مرکز هنر ترانســیلوانیا 

به نمایش گذاشته شد.
این نمایشــگاه با آثار هنر محیطی ایران 24 تیر تا 9 مردادماه 
برگزار شــد و هنرمندان کشورهای ایران، رومانی و مجارستان 
نیز از 30 تیر تا 9 مردادماه در ورک شاپ، آثار محیطی را طراحی 

و اجرا کردند.

برپاییجشنواره»کودکوشاهنامه«
دومین جشــنواره »کودک و شــاهنامه« روزهای 12 و 13 

شهریورماه در کاخ موزه نیاوران برپا می شود.
جشــنواره »کودک و شاهنامه« با تالش جمعی از نهادهای 
فعال حوزه کودک و نوجوان و حمایت سازمان میراث فرهنگی 

برگزار می شود.
در این دوره از جشنواره که به همت مهدکودک باغ ستاره ها 
و با همراهی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا و نشریه شهرزاد پا 
گرفته، برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، با محوریت موضوع 
خانواده در شــاهنامه فردوسی، برای کودکان پیش بینی شده 

است.
در این جشــنواره، کارگاه هایی مانند قصه گویی، گرافیتی، 
نقاشی، بازی، عروسک سازی، کاردستی، نقالی، دوخت و دوز، 
نمایــش، ورزش و غیره برای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد 

شد.

کاروانسرایقصربهرام؛میزبانگردشگران
مســئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان گرمســار گفت: با اتمام فاز اول مرمت و ساماندهی 
کاروانســرای قصر بهرام گرمســار، امکان اقامت و پذیرایی از 

مسافران و گردشگران در این کاروانسرای تاریخی فراهم شد.
کمالی با بیان اینکه مجموعه قصر بهرام در طول ســال مورد 
بازدید هزاران نفر گردشــگر قرار می گیرد، افــزود: با توجه به 
موقعیت خوب و مناسب قصر بهرام در کویر از جمله نبود آلودگی 
نوری و برخورداری از هوای پاک، این کاروانســرا در زمینه رصد 
ستارگان نیز مورد استفاده بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان 

قرار می گیرد.
وی گفــت: از دیدنی های اطراف قصر بهرام می توان به کویر، 
جاده سنگ فرش )راه دسترســی به قصر بهرام(، کاروانسرای 
عین الرشــید، آبراه سنگی و ســفالی، حرم سرا، حوض قیلوله، 

گونه های گیاهی و جانوری اشاره کرد.
کاروانسرای قصر بهرام از مهم ترین بناهای مجموعه سیاهکوه 
است که با پالن مســتطیل شکل ساخته شده و مصالح عمده 
برای ســاخت این کاروانسرا سنگ است و در بخش هایی نیز از 
آجر استفاده شده است. بنای بیرونی این کاروانسرا چهار گوش 
و دارای چند برج با دو دروازه شــمالی و جنوبی است و روکار آن 
از ســنگهای بزرگ آهکی صیقل شــده سفید رنگ است که از 

کوههای مجاور آورده شده اند.

هزینه هر شخص برای کنسرت استاد شجریان 
در ترکیه با در نظر گرفتن تاریخ اجرای کنسرت 
و اقامت به طور میانگین چهار روز در هتل ســه 
یا چهار ســتاره حدود دو میلیون تومان است. با 
حسابی سرانگشتی چیزی در حدود 11 میلیارد 

تومان ارز از کشور خارج می شود.
در همین رابطه روزنامه مردم ســاالری نوشت: 
تمام کشورهای دنیا در هر سطح از توسعه یافتگی 
معموال به دنبال این هستند که از راه های مختلف 
جلوی خروج ارز از کشورشــان را بگیرند. حفظ 
ذخیره های ارزی و سرمایه های مالی در هر کشور 
به قدری مهم اســت که همه کشورهای دنیا به 
هر نحوی در یک رقابــت چراغ خاموش و مداوم 
به دنبال این هستند که نه تنها سرمایه های ملی 
خود را در مرزهای جغرافیایی خود حفظ کنند، 
بلکه تالش مضاعفی نیز دارند که به هر نحوی این 

سرمایه را بیشتر کنند.
حــال در این شــرایط با برگزاری کنســرت 
محمدرضا شجریان  - که می تواند وسیله خوبی 
برای به جریان افتادن بخش فرهنگی و رونق آن 
باشــد - در ترکیه و ممنوع الــکاری این خواننده 
در کشــورش، برای اجرای دو روز کنســرت این 
خواننــده 11 میلیارد تومان پــول از ایران خارج 

می شود.
بر اســاس گزارش ایســکانیوز، سیاست های 
اقتصادی در هر جامعه ای منحصر به فعالیت های 
اقتصادی صرف نمی شود، بلکه آنها سعی می کنند 
به طرق مختلف و شگردهای جدید سرمایه های 
جدید را از کشــورهای دیگر نیــز جذب کنند. 
امروزه بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سرمایه 
در کشورها به قدری مکانیزه و علمی  شده که در 
حوزه های مختلف متخصصان امر ورود کرده اند و 
در مباحث مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و  ... گرایش ها و تخصص های جدیدی ایجاد شده 

است.
از نمونه این فعالیت ها، تالش کشــورها برای 
توســعه حوزه ســالمت اســت. در هر کشوری 
دولت ها با ســاخت بیمارستان ها و توسعه مراکز 
درمانی می کوشند تا مردم کشورشان مثال برای 
انجام خدمــات درمانی مجبور به ترک کشــور 
نشــوند. خروج از کشــور برای انجام هزینه های 
درمانی و استفاده از امکانات پزشکی کشورهای 
توسعه یافته، ساالنه میزان زیادی سرمایه ملی هر 
کشور که باید در سیستم درمانی همان کشور و در 
راه توســعه خدمات پزشکی هزینه شود را خارج 
می کند و سبب می شود که از طرفی سیستم معیوب 

پزشکی کشوری روز به روز فقیرتر و عقب مانده تر و 
در سوی دیگر توسعه خدمات درمانی کشورهای 
توسعه یافته پیشرفته تر شود. این موضوع اتفاقی 
است که در کشور خودمان هم شاهدش هستیم 
و توسعه بخش پزشکی و خدمات درمانی سبب 
شده اســت که از کشــورهای دیگر و همسایه، 
 بســیاری برای درمان راهی بیمارســتان های

 ایران شوند.
با این حال امــا این موضوع در بخش فرهنگی 
کشورمان مورد اغفال واقع شده است. شاید نمونه 
بارز این امر که حی و حاضر مطرح است برگزاری 
کنسرت محمدرضا شجریان و همایون شجریان 

در استانبول ترکیه است.
 محمدرضــا شــجریان که در حــال حاضر 
مطرح ترین خواننده ایرانی اســت که شش سال 
از اجرای کنسرت در کشــور خود محروم است. 
این در حالی اســت که عالقه وافر ایرانیان به این 
خواننده تا حدی است که همیشه پیگیر اجرای 
کنســرت این هنرمند هســتند. حــال در این 
شــرایط چه باید کرد؟ از سویی درخواست های 
مکــرر و مکرر برای گذاشــتن کنســرت از این 
 استاد آواز و از ســوی دیگر ممنوعیت برای اجرا 

در کشور خود.

مراسم بیست وسومین ســالگرد درگذشت میر 
ســید محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی ، 
مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران، بر سر مزارش در 
برج طغرل در شهر ری با حضور اهالی فرهنگ و ادب 
برگزار شــد. این مراسم به همت موسسه فرهنگی 
دارالکرام و آغاز بورسیه کردن چند دانش آموز برای 

ادامه تحصیل برگزار شد.
مهــدی محقق، رییــس انجمن آثــار و مفاخر 
فرهنگی، سید محمد محیط طباطبایی را  عالمی 
درجه یک و صاحب فنون مختلف دانست که وقتی 
در حوزه ادبیات صحبت می کرد ، تســلط کاملی به 
نظم و نثر فارســی داشت و زمانی که از تاریخ سخن 

می گفت، احاطه  شگرفی به آن داشت.
او با اشــاره به ســنت بد ایرانی ها در قبال بزرگان 
کشــور گفت: متاسفانه ما ایرانی ها یک سنت بد در 
کشورمان داریم که تا وقتی افراد زنده هستند ، آنها را 
مورد بی اعتنایی قرار می دهیم، اما زمانی که ُمردند 

می گوییم چه گوهر گران بهایی را از دست دادیم.
وی محیط طباطبایی را فردی دارای حافظه ای 
بسیار قوی دانست که همه  حوادث تاریخی را حفظ 
می کــرد و در این خصوص افــزود: زمانی که او در 
کنگره مستشرقین در پاریس شرکت و سخنرانی 
کــرد، فرنگی ها از ذهن او متعجب بودند که چگونه 

مانند کامپیوتر کار می کند و همه چیز را حفظ است.
مهدی محقق با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی 
در اتاق مرحوم احمد راد در روزهای چهارشنبه و در 
مدرسه عالی سپهساالر اظهار کرد: در آن جلسات 
ســید محمد محیط طباطبایی ، شــهید مرتضی 
مطهری ، ســید جعفر شهیدی ، سیدعلی موسوی 
بهبهانی  و من به طور دائم شرکت می کردیم و حدود 
20 نفر دیگر به صورت متغیر در این جلسات که هر 
بار درباره  مسائل مختلف ادبی ، علمی ، اجتماعی و 
تاریخی بود ، حضور داشــتند. این جلسات از سال 
1337 تا 1357 به طور دائم برگزار می شد . خاطرم 
هست آوازه برگزاری این جلسات میان علما پیچیده 
بود.حتی یک روز رهبر معظم انقالب  که در آن زمان 
امــام جمعه تهران بودند، پیــام دادند که تمایل به 
حضور در این جلسات دارند و یک بار نیز در جلسه 
شــرکت کردند، اما پس از آن اظهار تاسف زیادی 
کردند که نمی توانند به طور دائم در این جلســات 

باشند.
وی با اشاره به حضور پروفسور »پانیکار«، فیلسوف 
هندی در چند جلسه از این جمع هفتگی گفت: او با 
دیدن صحبت ها و بحث های محیط طباطبایی در 
تعجب مانده بود که او چگونه به این مسائل َفّرار در 

این حد آشنایی دارد.

محقق افزود: ســید محمد محیط طباطبایی با 
حافظه سرشــار خود و تسلط کامل به تاریخ اسالم 
و ایران در علوم مختلف مســلط بود. گشاده دستی 
و سماجت زیادی داشــت. بزرگوار و بی طلب بود و 
به دلیل علم فراوانی که داشت می توانست به مقام 
وزارت برسد، اما به دبیری مدرسه قانع بود، بارها از 
او خواستند در دانشگاه تدریس کند، اما یک بار در 

جواب گفت: در این مکان به علم اهانت می شود.
جلیلیان، مدیرعامل موسسه داراالکرام نیز در ایم 
مراســم اظهار کرد: یکی از عناصر و مشخصه هایی 
که باعث جمع شدن گروه داراالکرام شد دل بود؛ نه 
علم، فرهنگ، تاریخ یا فلسفه و حاال امید داریم که 
پس از بورســیه کردن چند نفر ازدانش آموزانی که 
امــکان ادامه تحصیل را ندارند، در آینده ای نزدیک 
بتوانیم یک میلیون نفر از این دانش آموزان را تحت 

پوشش قرار دهیم.
موسســه فرهنگی داراالکرام ، موسســه ای غیر 
دولتی ،غیر اقتصادی و غیر سیاســی برای حمایت 
از تحصیل کودکان و نوجوانان واجد شرایط »اصل 
احترام به کرامت اســالمی«، در سال 80 تاسیس 
شــد تا شــرایط مناســب را برای ادامه تحصیل 
دانش آموزانــی که به شــرایط اقتصــادی از ادامه 

تحصیل باز می مانند، فراهم کند.
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محیط طباطبایی، عالمی بزرگوار و بی طلب

اســتان گیالن، تنها به داشتن جنگل ها و چشم اندازهای طبیعی و 
بکر شــهره است، بلکه در جای جای این منطقه آثار باستانی و تاریخی 
منحصربه فردی که هر یک ریشه در تاریخ کهن گیالن دارند، به چشم 
می خورد. با این حال در طی ســال های گذشــته همچون دیگر نقاط 
ایران، میراث فرهنگی و آثار باســتانی مغفول واقع شده و آنچنان که 
شایسته بود، به حفظ و مرمت بناهای تاریخی رسیدگی نشد. امری که 
به نظر می رسد در دولت یازدهم با تغییر مدیران فرهنگی و مسئوالنی 

که متصدی میراث فرهنگی شده اند، تغییر کند.
در این راستا مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گیالن از رونمایی پروژه های میراثی و گردشگری در هفته دولت خبر 
داد. رضا علیزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال جاری اقدامات 
موثری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری انجام 

شــده و آثار تاریخی مرمت شــده گیالن از فعالیت های برجسته این 
حوزه است.

وی در این زمینه بیان کرد: مرمت مســجد حاج صمدخان، مرمت 
حسینیه تکیه پرده ســر الهیجان و مرمت خانه عضدی سیاهکل از 
اقداماتی اســت که با تالش فراوان و تخصیص اعتبار از ســوی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گیالن انجام شده و به عنوان 

میراثی ماندگار برای آیندگان باقی خواهد ماند.
این مسئول با تاکید بر حفظ آثار تاریخی گیالن، این ابنیه را ریشه دار 
در فرهنگ و هویت مردمان این دیار دانست و تصریح کرد: ساماندهی 
و تعمیر مورغانه پورد، مسجد مستوفی و نیز بقعه نصیرعلی کیا که در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، از جمله اقداماتی است که در آینه 
هفته دولت متجلی می شــوند. فعالیت ایــن اداره کل تنها به مرمت و 
نگهداری از آثار ملی بسنده نمی شود، بلکه توسعه صنعت گردشگری و 
فراهم کردن امکانات مورد نیاز آن از مهمترین اقدامات اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گیالن به 
جاده سازی و آسفالت منطقه نمونه گردشگری کیاکالیه در شهرستان 
لنگرود اشــاره کرد و گفت: این پروژه زیرساختی برای افزایش شمار 
گردشگر و سرمایه گذار در منطقه اجرا شد. افتتاح کارگاه های مرواربافی 
در آســتانه اشرفیه، سفال در شهرستان های رشت و صومعه سرا و نیز 
مرکز صنایع دستی در ماســوله با همکاری اداره کل میراث فرهنگی 
گیالن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در هفته دولت انجام خواهد 

شد.

بیش از شــش ماه از توقف برنامه  »جمعــه ایرانی« می گذرد و در این 
شــش ماه هنوز تکلیف این برنامه مشــخص نشده اســت. مدیر رادیو 
ایران درباره  وضعیت بازگشــت برنامه »جمعه ایرانی« به رادیو و اینکه 
پس از شــش ماه چه تصمیمی برای این برنامه گرفته شــده اســت، 
توضیح داد: اگر این دوســتان بتوانند ضوابطی که سازمان صداوسیما 
در حوزه موســیقی مشخص کرده اســت را رعایت کنند مشکلی برای 
برگشــت ندارند. اگر آن ها »جمعــه ایرانی« را بــا چارچوبی که برای 
موسیقی سازمان صداوسیما تعریف شده است تطبیق دهند، مشکلی 
 برای بازگشــت ندارند و حتی از هفته آینــده هم می توانند برنامه خود

 را شروع کنند.
مدیر رادیو ایران در پاســخ به این پرســش که چرا پس از گذشت 12 
سال از ساخت »جمعه ایرانی«، رادیو با موسیقی این برنامه مشکل پیدا 
کرده است؟ توضیح داد: سازمان صداوسیما در هر دوره ای قواعد خاص 
خود را برای برنامه ها دارد. دوره های پیش برای این برنامه شرایط دیگری 
در نظر گرفته شــده بود. در حال حاضر دستگاه های نظارتی نه تنها نوع 
موســیقی برنامه »جمعه ایرانی« را بلکه این نوع موسیقی را برای هیچ 

برنامه ای تایید نمی کنند.
احمدپور همچنین یادآور شد: صداوســیما ضوابطی دارد که این ما 
هســتیم که خودمان را باید با قواعد موجود منطبق کنیم. در ارتباط با 
برنامه »جمعه ایرانی« نیز ســازمان است که می گوید این برنامه با بقیه 
برنامه ها فرقــی ندارد و باید طبق چارچوب عمل کند. اگر موســیقی 
»جمعه ایرانی« از ســوی دفتر موسیقی ســازمان تأیید شود، از نظر ما 

مشکلی ندارد و می تواند دوباره به رادیو بازگردد.

وی ســپس به نگاه جدید دفتر موســیقی و مراجع نظارتی سازمان 
صداوسیما اشاره کرد و گفت: مجموعه ای که در حال حاضر در صداوسیما 
کار می کنند نگاه شان این است که هر موسیقی که پخش می شود باید 

در چارچوب سازمان مورد تأیید آن ها و مراجع نظارتی باشد.
احمدپــور در بخش دیگری ســخنانش یادآور شــد: در صورتی که 
برنامه »جمعه ایرانی« در موســیقی خود تجدیدنظری داشته باشد از 
همین هفته می تواند کار خود را شــروع کند. اگر آن ها برنگردند رادیو 
اقدام به راه اندازی برنامــه جدیدی خواهد کرد. ضمن اینکه کنداکتور 
 رادیــو ایران از ابتدای مهرماه تغییر خواهــد کرد و این تغییرات جدی

 خواهد بود.
»ج مثل جمعه« عنوان برنامه ای اســت که به شکل موقت جایگزین 
برنامه »جمعه ایرانی« شده است و روزهای جمعه به روی آنتن می رود.

جمعهایرانی؛برنامهایکهششماهازتعطیلیاشمیگذردرونماییازپروژههایتاریخیوگردشگریاستانگیالن



به دنبال كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 و متالشــي 
شــدن نهضت ملي و حضور بالمنازع آمريكا در ايران، دوره 
پنجم مشروطه همراه با دوران سياه ديكتاتوري محمدرضا 
شاه و ســلطه آمريكا در ايران آغاز شد. رژيم شاه و استعمار 
آمريكا در پي رســيدن به آرامش داخلي و امنيت مورد نظر 
در ســطح منطقه، آخرين نفس هاي حق خواه و معترض 
آيت اللَّ كاشــاني را با دستگيري ايشــان بريدند و فدائيان 
اسالم را كه با تفكر و خطمشي اسالمي، عليه اقدامات رژيم 
به فعاليت مســلحانه دســت زده بودند، اعدام و تشكيالت 
جوان آنان را متالشي كردند. رژيم شاه براي حفظ موقعيت 
خود و ســركوب جنبش هاي مردمي و قيام ملت، با كمك 
مستشــاران آمريكايي، دست به تشكيل سازمان مخوف و 
جهنمي ساواك زد و دســت آن را در انجام هر جنايتي باز 
گذاشت. ازسال 1332، يك بار ديگر قدرت استبداد و سلطه 
استعمار، موجب شكل گيري ديكتاتوري پهلوي گرديد. اين 
دوره سياه كه دومين دوره ديكتاتوري دودمان پهلوي است 
تا ســال 1357 به مدت 25 ســال ادامه يافت و در نهايت با 

فراگير شدن نهضت اسالمي ايران متالشي شد.

سازمان پيمان مركزي موسوم به سنتو كه با شركت ايران، 
تركيه، پاكســتان و انگليس تشكيل شده بود، در اين روز، 
جايگزين پيمان بغداد گرديد. اگرچه آمريكا رســماً عضو 
پيمان ســنتو نبود و به عنوان ناظر در جلساِت آن شركت 
مي كرد، اما عماًل در تمامي تصميماِت اين پيمان دخالت 
و نقش مؤثر داشــت. در واقع، پيمان سنتو، حلقه مركزي 
سيستم نظامي غرب عليه شوروي سابق بود و پيمان هاي 
ناتو در غرب و سيتو در خاور دور را به يكديگر متصل مي كرد.  
اين پيمان پس از پيروزي انقالب اســالمي و خروج ايران 
در ســال 1357 ش به حالت تعليق درآمد و عماًل ُمنحل 
شد. علت اطالق »ســنتو« به اين سازمان، آن بود كه اين 
تشكل ميان قلمرو پيمان »سيتو« در شرق و قلمرو پيمان 
»ناتو« در غرب قرار گرفته بود. ســنتو كه در وســط مركز 
اين دوپيمان قرار داشــته از يكسو باعضويت تركيه به ناتو 
پيوند داشت و از سوى ديگر با عضويت پاكستان با »سيتو« 

مرتبط بود. 

رژيــم عــراق كه تصــور نمي كــرد، جمهوري اســالمي 
ايــران قطعنامــه 598 شــوراي امنيت را بپذيــرد، در قبال 
 پذيــرش ايــران، به فكــر بــه راه انداختن جنگــي دوباره

 بود.  بنابراين با حمله گسترده به مناطق مرزي، قصد پيشروي 
به خاك ايران را داشــت كه با مقاومــت نيروهاي ايراني، اين 
حمالت خنثي گشــت.  از آن پس مذاكرات طوالني با سازمان 
ملل با مسؤوالن سياســي ايران و عراق آغاز شد و سرانجام در 
نهمين جلسه مالقات با دبيركل وقت سازمان ملل متحد، خاوير 
پِِرز ِدكوئيار، در شــانزدهم مرداد 67، وزير خارجه ايران، پاسخ 
جمهوري اســالمي ايران را مبني بر قبول برقراري آتش بس 
اعالم كرد. پس از آن، دبير كل ســازمان ملل متحد، تاريخ 29 
مرداد 1367 برابر با 20 اوت 1988 م را براي برقراري آتش بس 
عنوان نمود. پذيرش قطعنامه 598، شــوراى امنيت سازمان 
ملل از ســوى جمهورى اســالمی ايران در 27 تيرماه 1367، 
انعكاس ويژه اى در محافل سياسی و خبرى جهان داشت و اين، 
هشــتمين قطعنامه اى بود كه شوراى امنيت از ابتداى تجاوز 
عــراق به ايران، صادر كرده بودوآتــش بس 29 مرداد آغاز 

روند عادى سازى بين دو كشور بود.

آغاز دوره پنجم مشروطه و دوران 
سياه ديكتاتوري شاه و سلطه آمريكا

تغيير نام پيمان بغداد به سازمان پيمان 
مركزي، موسوم به سنتو )1338ش(

اعالم دبيركل سازمان ملل متحد مبني 
بر آغاز آتش  بس ميان ايران و عراق 

فلسفه تاريخ ماركس بر ســه پايه استواراست: نقد 
فلســفه هگل، نقد اقتصاد سياســي سنتي)سرمايه 
داري( و نظريه تــازه اي درباره جامعه صنعتي مدرن 
يا همان سرمايه داري . از آن جهت كه ماركس فلسفه 
تاريخ خود را به تفصيل شرح نداده، بايد نظر او را براساس 
نوشته هايش بازسازي كرد. انديشه ماركس سال ها از 
نگاه مكتب ماركسيسم بررسي شده و اين كار اغلب با 
جايگزيني نوشته هاي انگلس و ديگر ماركسيست ها 
به  جاي نوشــته هاي ماركس انجام شده است اما در 
اينجا ما انديشه ماركس را در چهارچوب آثار خودش 
بررســي مي كنيم و پس زمينه تاريخي شكل گيري 

موقعيت او را ناديده مي گيريم.
تفسير مارکسيستي فلسفه تاريخ مارکس

ماركس مانند هگل انديشــمند عميقــاً تاريخي 
است و انديشــه ها، مفهموم ها و نظريه ها را بر بستر 
تاريخ درك مي كند. به نظر مي رســد مطالعه انديشه 
ماركس در بســتر تاريخي و بدون توجه به چهره رايج 
او امري منطقي باشد. اين نگرش »زمينه گرا« توسط 
ماركسيسم كه رســماً »ضد زمينه گرايي« است، رد 
مي شــود. از زماني كه انگلس ماركسيسم را بنا نهاد، 
بسياري از ماركسيست ها در باره تفاوت بين ماركس 
و حواشــي فكري و اجتماعي او با يكديگر بحث كرده 
اند؛ آلتوسر اين اختالف را گسست شناخت شناسانه 
نام نهاده اســت.  او مي گويد همه چيز چنان است كه 
گويي ماركس هم برآمده زمان تاريخي خودش است، 

و هم از آن مستقل و تأثيرناپذيراست. 
 نگرش ماركسيســتي انگلس به ماركــس از اين 
عقيــده رايج حكايــت دارد كه ماركــس و قبل از او 
هگل، آخرين فيلسوفان تاريخ هستند. ماركسيست 
ها در هر دوره گونه هايي از اين تفســير را تكرار كرده 
انــد. به عنوا ن نمونه مي توان از لــوكاچ نام برد كه به 
تحقيق تواناترين فيلسوف ماركسيست است. لوكاچ 
ايــن ديد    گاه انگلس را از نــو تدوين مي كند. از نظر 
او نگاه اسطوره اي هگل به فاعل)سوژه( تاريخي براي 
درك مسأله هاي اجتماعي واقعي ناكافي است و اين 
مسأله ها در فضاي فلسفه كالسيك آلمان حل نشده 
باقي مي ماند. ماركس با كشف طبقه كارگر به عنوان 
فاعل تاريخي حقيقي راه حل اين مســأله ها را نشان 
مي دهد. لوكاچ باور خود را به ماركس اين گونه نشان 
مي دهد كه به نظر او در اين برهه از تاريخ هر مسأله اي 
را بر اســاس تحليل محصوالت كار مي توان حل كرد.

ماركس، به تحقيق شناخته شده ترين فيلسوفي است 
كه در ساختار گسترده ايده آليسم آلماني مي انديشيد؛ 
اما ماركسيست ها اين مسأله را نمي پذيرند و مصرانه 
مايلند بين علم و فلسفه تفاوت قائل شوند و بگويند نگاه 
ماركس شكلي از علم و ماركسيسم خود علم است. آنها 
به طور ضمني معتقدند علم يگانه سرچشمه شناخت 
اســت. انگلس نيز به  علم عصر خود عالقه داشت و به 
آنچه امروز پوزيتيويسم ناميده مي شود، نزديك بود. 
او مانند پوزيتيويست هاي حلقه وين، فكر مي كرد كه 
دانش انــواع مي تواند و بايد به عنوان قانون علم تلقي 

گردد. انگلس توصيه مي كند كه بايد علم حقيقت جو را 
جايگزين  فلسفه اسطوره اي و نادرست كنيم. او پيروي 
از روش علمي را پيشــنهاد كرده و به عنوان نمونه به 
تفاوت بين برداشت هاي عاميانه و علمي سلرز اشاره 
مي كند.  انگلس نيز ماركس را به عنوان شــخصيتي 
علمي با داروين مقايسه مي كند و مدعي است او قانون 
هاي تاريخ را كشــف كرده است. اين نگرش بعدها بر 
ماركسيســت هايي كه ماركس را با تفســير انگلس 
مي خواندند، اثر گذاشــت.  انگلس ديدگاه ماركس به 
تاريخ را با مفهوم ماترياليســم تاريخي شرح مي دهد. 
او در 1892 در پيشــگفتار كتاب  سوسياليسم، امري 
آرماني و علمي مي نويسد ماترياليسم تاريخي »چشم 
انداز ي از تاريخ را برجســته مــي كند كه در آن علت 
غايــي و نيروي محركه قــوي رويدادهاي مهم ديده 
مي شــود و نقش اين عامل ها در توســعه اقتصادي 
جامعه، دگرگوني شيوه هاي توليد و مباد له، تقسيم 
بندي جامعه به طبقات مجزا و درگيري اين طبقات با 
يكديگر برجسته مي شود.«  جرالد كوهن اين برداشت 
را به روش تحليلي پيچيــده اي از نو تدوين مي كند. 
كوهن مانند انگلس، زمينه هگلي ديدگاه ماركس را 
ناديده گرفته و آن را نوعي علم اجتماعي توصيف مي 
كند. او به نحو مؤثري فلسفه تاريخ ماركس را تبييني 
كاربردي تلقي مي كند كه بر پايه زيست شناسي شكل 
گرفته و مفهوم كاربرد در آن نقش علت و معلولي دارد.

 اين تفسير نظريه تاريخ ماركس بسيار تاثيرگذار اما 
مناقشه آميز بوده است. جان الستر اين تبيين كاربردي 
را با پيش كشيدن ســؤال هايي در باب » هدف هاي 
تاريخ كه الزاماً هدف هاي همه انسان ها نيستند« به 
چالش مي كشد. مســأله ديگر اين است كه اين نگاه 
در جايگزيني علم به  جاي فلســفه، از انسان شناسي 
فلســفي ماركس روي برمي گردانــد. ماركس مانند 
فيخته، انسان ها را موجوداتي از بنياد فعال و اجتماع 
انساني را نتيجه كنش آنها مي داند. او هم چنين مانند 
ويكو مي گويد ما مي توانيم تاريخ انســان را بشناسيم 
زيرا به يك معنا خود سازنده آن هستيم. آخرين مشكل 
اين نگرش ماركسيستي اين است كه روش ماركس در 
واكنــش، ارزيابي، نقد، تدوين دوباره و انتقال موضوع 
هــا به بحث هاي معاصر از جمله بحث تاريخ را ناديده 

مي گيرد.
فلسفه تاريخ مارکس

نظام فكري ماركس فلســفه، اقتصاد سياســي و 
رشته هاي وابســته مانند تاريخ و علوم سياسي را در 
بر مي گيرد. عقيده كلي ماركس بر تصور او از  انســان 
به عنوان موجود متناهي بنا شــده است. اين نظريه بر 
مجموعه اي ازتفاوت هاي بنيادي مبتني است: تفاوت 
بين كار يا زحمت و آنچه من كنش انســاني آزاد مي 
نامم، )كنشــي كه مي تواند وراي الزام هاي تحميلي 
فرآيند اقتصادي شكل گيرد( تفاوت بين كاپيتاليسم 
و كمونيسم، تفاوت بين تاريخ و تاريخ انساني، تفاوت 
بين نيازهاي اوليه و نيازهاي ثانويه، تفاوت بين ازخود 
بيگانگي و خرسندي. كنش)كه متفاوت از كار است( 
مقوله روشــنگر و بنيادي انديشه ماركس است. نظر 
كلي او را مــي توان در چهارچوب "فيخته اي" كنش 
انســاني تصوير كرد. ماركس مانند فيخته و ارسطو به  

انسان از گذرگاه كنش انساني مي انديشد. او هم زمان 
با نگارش دست نوشــته هاي پاريس مي پرسد: » آيا 
زندگــي به جز كنش هدف ديگري هم دارد؟« و خود 

اديبانه چنين پاسخ مي دهد: 
» همه هستي من  كنشي اجتماعي است.«

 ماركــس بين دو نــوع كنش كه بــه  مرحله هاي 
پيشــرفته جامعه مربوط اند، فرق مــي گذارد. كار يا 
زحمت كنشي است كه شخص در فرآيند توليد ويژه 
عصر ســرمايه داري صنعتي مدرن از خود نشان مي 
دهد. چنين كاري از ماده اوليه اســتفاده كرده، بر آن 
تأثير گذارده و شكل آن را تغيير مي دهد. كار توليدي 
است يعني خالقانه نيست، كمابيش جسماني است 
يعني ذهني نيست و از بنياد فعال است يعني غير فعال 

نيست.
 كار نقطه عطف  ويژه اي براي ســرمايه داري است 
و آخرين مرحله از مرحله هاي توســعه شيوه  توليد 
و پيامد مناســبات اجتماعي تلقي مي شــود. به نظر 
ماركس اگر ســرمايه داري توســط كمونيسم كنار 
گذارده شود، كار در مفهوم سنتي خود از بين خواهد 
رفت. او گه گاه بر اين مســأله تاكيد مي كند، مثل اين 
قطعه از ايدئولوژي آلماني: "در تمام انقالب ها از آغاز تا 
كنون شيوه كنش هميشه باقي مانده است... در حالي 
كه انقالب كمونيســتي كه عليه شيوه پيشين كنش 
حركت مي كند، به  كار پر مشقت خاتمه خواهد داد."   
در نتيجه در مرحله كمونيسم شكل متفاوتي از كنش 
وجود خواهد داشــت. اما با كمال تأسف، ماركس به 
ندرت در باره كمونيسم آشكارا صحبت مي كند، همان 
طور كه گه گاه به  اين دومين شكل از كنش)كه به نظر 
ماركس مقصد تاريخ انساني است( اشاره مي كند. اين 
درحالي است كه در آثار ماركس احتمال وقوع چنين 
كنشي به عنوان چشم اندازِ نقد سرمايه داري، مسلم 

فرض شده است.
 نگرش فيخته اي ماركس به  انسان به عنوان موجود از 
بنياد فعال، مبناي نظريه او درباره انسان متناهي است 
يعني انسان چيز ها، خود، جهان اجتماعي پيرامون و 
سرانجام تاريخ انساني را ايجاد يا توليد مي كند. ماركس 
در پايان بررســي جامعه صنعتي مدرن، تحليل ويژه 
هگل از شئ انگاري مطرح در فعاليت توليدي اقتصاد 

را به كار مي گيرد. هگل در كتاب فلســفه حق خود-
شــئ انگاري كارگران در فرآيند اقتصادي را د ر كنار 
مفهوم هاي بنيادي اقتصاد سياســي كاماًل شرح مي 

دهد.
 ماركس در تحليل ســرمايه داري، به  شرح هگل در 
باره مقوله هاي اقتصادي بنيادي تكيه مي كند. هگل با 
توصيف فرآيند اقتصادي كه در آن فرآورده ها و انسان ها 
 از خود بيگانه مي شــوند، شــالوده اي براي نظريه از

 خــو د بيگانگــي ماركس فراهم مــي كند.ماركس 
نيز تحليل هاي هگل از شــئ انــگاري حاصل از انواع 
كار هــا و ســرمايه داري صنعتي مــدرن را در يك 
 مــدل كلي در باره جامعه صنعتي مــدرن گردآوري

 مي كند.
 به عقيده ماركس نياز هاي انســان متناهي، به دو 
دسته اصلي تقسيم مي شود. يك دسته نياز هاي اوليه 
مانند غذا، پوشاك، سرپناه و ديگر ضرورت هاي زندگي 
هستند، دســته ديگر نيازهاي انساني كه براي رشد 
انســان به مثابه فرد الزم هستند. به گفته ماركس، در 
نظام سرمايه داري كه نمونه اعالي مالكيت خصوصي 
وسايل توليد است، بيشتر انسان ها فقط قادر به  تأمين 
نيازهاي اوليه هستند و امكان رفع نيازهاي انساني خود 
را ندارند. انسان ها نيازهاي اوليه را از طريق كار تأمين 
مي كنند. از اين رو كار مقوله روشنگر اصلي براي مرحله 
سرمايه داري رشد انساني است. انسان ها مجموعه اي 
از » فرآورده ها« شــامل كاالها، مناسبات اجتماعي، 
جامعه، خود و تاريخ انســاني را توليد مي كنند. كاال 
فرآورده اي است كه براي فروش رهسپار بازار مي شود. 
انسان ها هم چنين در كنار كاال مناسبات بين خود و 
 از آن بيشــتر كل محيط اجتماعي را توليد مي كنند. 
» از طريق مناسبات اجتماعي ما همكاري افراد را درك 
مي كنيم، در اين شــناخت مهم نيست اين همكاري 
 تحت چه شــرايطي، چگونــه و براي چــه به وجود

 آمده است؟« مناســبات اجتماعي دست كم شامل 
رابطه مردم و اشياء و روابط بين مردم است. جامعه به 
عنوان يك كل مجموعه مناسبات اجتماعي گوناگون 
است. هر فرد نقش مشخصي درون جهان اجتماعي 

دارد.
ادامه دارد...
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در 1301 در شــهر قم متولد شد و 1388 در گذشت. او با اين كه نابرادرى 
عمادالدين ســزاوار ســناتور و وكيل دعاوى با نفوذ بود و از جانب ديگر آيه ا... 
اشــراقی داماد آيت ... خمينی دايی او بود از اين خويشــاوندى هيچ گاه سوء 
اســتفاده نكرد و به طورى كه خودش براى من تعريف كرد وقتی كه ســفير 
ايران در بغداد شــد از َعلَم اجازه شرف يابی خواسته بود ليكن خلعتبرى در 
اتاق انتظار او را از وســاطت براى آشتی ميان شاه و امام خمينی منع می كند 
و بدون فرصت شــرفيابی كاخ ســلطنتی را ترك می گويد او به شرح زير به 
ماموريت هاى خارج رفت: دبير ســوم در برن-دبير دوم در واتيكان- دبير اول 
در ســفارت پاريس- دبير اول در وين- رايزن ســوم در وين و مادريد- رايزن 
اول در برن-سفير در بغداد. در زمان سفارت او با ميانجيگرى بومدين رييس 
جمهور الجزاير ، شاه با صدام در آن كشور مالقات و به روبوسی انجاميد و پس 
از مذاكرات طوالنــی در آن جا و تهران باالخره عهدنامه ايران و عراق منعقد 

می گردد. و اختالفات طرفين خصوصا درباره مرز شطالعرب پايان می پذيرد 
و خط تالوگ بر اساس اصول بين المللی در آن رود مشترك مرز آبی دولتين 
شناخته می شود شهيد زاده در خاطرات خود ، »ره آورد روزگار« ، می نويسد 
من خود بهتر از هركســی می دانستم كه در زمان اشتغال من در بغداد كارى 
بزرگ كه هيچ گاه در روابط دو كشور سابقه نداشته انجام رسيد و اختالف هاى 
چهار صد ساله پايان پذيرفته اســت نمی گويم اين كار تنها حاصل تالش و 
فعاليت هاى من بود فقط اين قدر می توانم بگويم كه دست كم سهم ناچيزى 
در اين كار بزرگ داشتم كه همواره مايه افتخار من وخانواده من است . چون 
ناراحتی قلبی داشت به درخواست خودش به تهران فراخوانده شد و با آن كه 
براى ســفارت او در رم آگرمان خواســته شده بود ناگهان شعاع الدين شفا به 
توصيه برادرش شــجاع الدين كه در دربار صاحب نفوذ شده بود سفير ايران 
در رم شد و حق مسلم شهيد زاده پايمال گشت. حتی قرار بود به تونس برود 
آن هم با ظهور انقالب اسالمی منتفی شد. او از نادر ديپلمات هاى ايرانی است 
كه اهل شــكار بود و سفر به كوير را دوست می داشت و در ايام فراغت نقاشی 
می كرد و يكی دو بار كارهايش به نمايش گذاشــته شــد . هر چند آماتور بود 
ولی آثارش حاكی از آن اســت كه روح هنرمندى داشــت. شهيدزاده مردى 
تحصيل كرده- مهربان و خوش مشرب بود و مطلقا كبر و نخوت سفراى ايران را 
نداشت و با مردم خاضعانه نشست و برخاست می كرد و دوستانش در مجالس 

خصوصی از لطيفه هايی كه می گفت لذت می بردند.
او قلمی شــيرين داشت از جمله ترجمه هايش »تاريخ عقايد و مكتب هاى 
سياسی « تاليف پروفسور گائتنا موسكا و دكتر گاستون بوتوست و تاليفات او 
به فارسی عبارتند از ره آورد روزگار- زندگی در شور آباد كه با امضاى مستعار 

منتشر كرد، و اثر ديگرى به نام كار و بار خودمان كه جنبه طنز دارد شهيد زاده با 
قلم شيرين خود در روزنامه هاى تهران مشكالت اجتماعی را به نقد می كشيد 
و دست روى مسايل روز می گذاشت. مقاله »پيش خريد قبر« او مرا از خنده 
روده بر كرد و هر وقت كسل هستم آن را می خوانم و رفع آالم و دردم می كند. 

عنايت اهلل سميعی
در 1267 در رشت متولد شــد و در 1317 با بيمارى سرطان در برلين در 
گذشــت. پس از آن كه دوره مدرســه علوم سياسی را به پايان رساند به اروپا 
رفت و در رشــته حقوق ادامه تحصيل داد. به زبان هاى فرانســه، انگليسی و 
آلمانی تسلط داشــت. در 1293 در دستگاه دولت استخدام گرديد. چندى 
رييس معارف و اوقاف گيالن شــد. بعد در وزارت كشور مدير اداره شرق بود و 
از آن جا به مقام مدير كلی وزارت معارف منصوب شــد. هنگامی كه رضاخان 
سردار سپه به نخست وزيرى رسيد رياست دفتر نخست وزيرى را به او سپرد. 
بعد معاونت وزارت معارف و صنايع مســتظرفه به عهده  او قرار گرفت مدتی 
وزير مختار در بغداد بود تا به تهران احضار شد و كفالت وزارت اقتصاد ملی را 
عهده دار شد. سپس وزير مختار ايران در برلين شد. در 1314 مجددا سمت 
وزير مختارى ايران در عراق را عهده دار شد و فعاليت هايی براى حفظ منافع 

ايران خصوصا شــط العرب كرد كه مورد توجه شخص شاه قرار گرفت در 
1316 در كابينه محمود جم بــه وزارت امور خارجه منصوب گرديد 

و قــرار داد مــرزى بين ايران و عراق را امضا كــرد. و در زمان وزارت 
 خارجه او پيمان ســعدآباد بين ايران - تركيه و افغانستان بسته

 شد.
ادامه دارد...
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11اندیشه

آن هنــگام که برای چندمین بار بــه میان جمعیتی که  
ازســمت مخالفش می آمدند پرتاب شــد و سعی می کرد 
بــدون تماس تنانه از میان آن ها بگذرد ،احســاس می کرد 
نقطه اتکایی که همواره  بر پاشنه پایش می چرخید بر روی 
موزاییک های پیاده رو به لغزش افتاده است  و بنابراین تماس 
اجتناب ناپذیر اســت .به جنس موافق یا مخالفش توجهی 
نداشت و فقط در پس زمینه ذهنش در جستجوی تنی بود 
که نقش اهرم را ایفا کند .از قدیم ترها به یاد داشت که اینجا 
تهران است و گرز رستم در گرو نان .اما عالقه اش را به حضور 
دســت ها و پاهای ارغوانی و ســوخته از دست داده بود و در  
چشــمانش هیچ صورتی از دایره پرگارش تجاوز نمی کرد . 

تنها در جستجوی تنی بود که ملکوت را...
در دهه های اخیررابطه بین تحرکات انسانی و فرهنگ در 

علوم اجتماعی در کانون توجه قرار گرفته است .
در دوران اســتعمارکه از میزان تحرکات انســانی برای 
تفاوت گذاری مابین مردم بافرهنگ وبدون فرهنگ استفاده 
می کردند ، حداقل بخشــی از انسانشناســان از فرهنگ به 
عنوان امری که اساسا غیر متحرک است  و یا دارای تحرکی 
چرخشــی و تکراری اســت ،یاد می کردند . فرهنگ به آن 
گروه هایی تعلق داشت که در یک قلمروی ثابت سکنی می 
گزیدند  و اگر حرکتی در این میان  صورت می گرفت باید به 
صورت چرخشــی  وتکراری می بود . از نظر ســاالزار یکی از 
اندیشمندانی که شیفتگی انسانشناسی را برای کشف ریشه 
های اشکال فرهنگی-اجتماعی به چالش می گیرد و به جای 
آن برردیابی  مسیرهایی که این اشکال را باز)تولید( می کنند 

انگشت می گذارد، گیرتز است . در این جا دیگر فرهنگ الزاما 
امری نیست که ریشه در زمین داشته باشد، بلکه در مطالعات 
درگیر در فرهنگ  می بایست  ، مسیرها و مسافت ها و به طور 
کلی سفرهایی  را هم که انســان ها در مسافت های کوتاه و 
بلند  انجام می دهند ،مد نظر داشت . پارادایم تحرکات نیزدر 
راســتای این گزینه ها  شکل گرفته است .این پارادایم دیگر 
ثابــت ماندن فیزیکی در نقطه ای را هم مالزم با عدم تحرک 
در نظر نمی گیرند . چراکه آن تصورات و تحرکات مجازی که 
با تکنولوژی هایی از قبیل اینترنت شکل می گیرند خود می 
توانند داللتی برای حرکت در مکان ها و زمان های مختلف در 
عین ثابت ماندن فیزیکی باشند . باید توجه داشت که پارادایم 
تحرکات نه ادعای نوظهوری تحرکات در جهان امروز را دارد 
)اگرچه ســرعت و افزایش حرکت ها و جریان های گوناگون 
بیشتر از قبل شده است ( ونه ادعای پدید آوردن روایت های 
بزرگ . بلکه این پارادیم مجموعه ای از پرسش ها و نظریه ها 
و روش ها را به جای توصیفات کلی و تقلیل گرا طرح می کند 
.حتــی این دو امر راهم نادیــده نمی گیرد که  اوال مکان ها و 
تکنولوژی های جدیدی که تحرک بعضی از مکان ها و مردم را 
افزایش می دهند درهمان حال سکون دیگرانی را هم سبب 
می شــوند و دوما توجه به ایــن مهم  که این تحرکات اصوال 
بر مبنای زیرساختارهای غیر متحرکی صورت می گیرد که 
موجب حرکت و ســیالیت مردم و اشیاء و تصاویر و افکار می 
شــوند  ودر تحلیل ها نمی توان از این زیرساختارها  چشم 
پوشی کرد .لذا این پارادایم زمینه ای را ترسیم می کند که در 
آن  دال ها و مدلول های حرکت و سکون در جهان اجتماعی 
به پرســش گرفته می شوند .  مختل کردن منطق دوقطبی 
محلی-جهانی یا حرکت-ســکون و نگرش نسبی به مساله 
کالسیک ساختار وخودمختاری  موضوعات دیگری هستند 

که در این پارادایم با توجه به مرکزیت زدایی از بدن جسمانی 
به عنوان وسیله ای موثر که از طریق آن ما مکان ها و حرکت 
را حس می کنیم )برساخت جغرافیای عواطف( مورد توجه 
اســت . امروزه  پیامدهای حرکت چه در سطح خرد )برای 
مثال حرکت یک عابر در شــهر( و چه در سطح کالن)برای 
مثــال حرکت های بین مرزی و مهاجرت هــای اجباری یا 
اختیاری ویا حتی شــیوع بیماری هایی نظیرابوال و سارس 
( مورد مالحظه  قرار گرفته اســت . در سطح شهر نیزتوجه 
به  حرکت انســان ها و بازپیکربندی آن در زندگی روزمره  با 
توجه به پارادایم تحرکات خود نشــاندهنده اهمیت این امر 
می باشــد.از طرفی  در این  میدان ها می توان دخیل شدن 
عامل فرا محلی در هر امر محلی ،تلفیق همگون ســازی با 
ناهمگون سازی وکلی گرایی با خاص گرایی را مشاهده کرد   

و به آن چه رابرتسون جهان-محلی شدن می نامد ، رسید.
البته در تحلیل زندگی روزمره در سطح امر شبه انضمامی 
باقی ماندن، نیاز به فهم تحوالت گسترده تر اجتماعی ندارد. 
تنها کافی است سوژه گی خود را به مثابه مرکز آن هستی ای 
بدانیم که نیرویش به ادعای حرکتی که صورت می گیرد تا 
در زیست-جهان غوطه ور شود ، از جوهر هستی گرایانه اش 
باز نماند .باقی همه گویی امر از پیش مکشــوف اســت که 
نیازی به ســاحت گفتمان خالقانه علــوم اجتماعی ندارد . 
زیمل از  اغراق در عنصر شــخصی در کالنشــهر می گوید  ، 
 زیرا در غیر این صورت فرد ممکن اســت خودش را هم دیگر 
باز نشناسد. این مســئله در مورد ناظری هم که می خواهد 
به بررســی اشکال مختلف زندگی شهری و از جمله اشکال 
مختلف حرکت درشهر  بپردازد چالش برانگیز است. حرکت 
در شهر خود می تواند در خدمت آن عناصر فرهنگی ای باشد 
که اینهمانی سوژه و ابژه را در چشم ناظر القاء می کنند .چراکه 

حرکت انسان ها ،اقفی یا عمودی ، درون شهرها یا بین مرزها 
با معانی فرهنگی همخوان اســت و برای تحلیل آن پویایی 
پیچیده ای که بین فرهنگ های حرکتی و تحرکات انسانی 
وجود دارد باید لحاظ شود. در غیر این صورت شاید تنها  در دام 
تصویرسرایی ابژه های شهری باقی ماند و نتوان عناصر پنهان 
آن را بازشــناخت . عناصری که خود می توانند در تحرک و 
سکون بدن محقق، چشم اندازی تقلیل گرایانه و یا خالقانه 
فراهم سازند .و بحث چشم اندازگرایی را در تیررس حضور و 
غیاب شناخت در میدان فدای  تمایزیابی مدرنیسم سازند. 
اما آن هنگام که تکنولوژی، بدن و تصویردر شهر چنان در هم 
گره می خورند  که بنا بر دیدگاه بنیامین یک تحریک جسمی 
جمعی پدید می آید  ، بدن محقق واکنشــگرایانه عناصری 
 از زیســت-جهان خــود را به دیگری از پیــش آماده پیوند 
می زند . در این حال یا تاریخ فضای عمومی شهری جوالنگاه 
همان امر شبه انضمامی می شود و روان-جغرافیا امری ایستا 
جلوه می کنــد و یا آن تحرک روزانه ای که بالفعل در تغییر  
معنای فضای عمومی شــهری سهیم است ،در نطفه فدای 
پیوند صوفیانه آرامش و ســکون می شود .آرامش و سکونی 
که در زندگی شــهری می تواند اســتعاره ای از وهم و مرگ 
باشد. برر در تحلیل جامعه شناسی خردش میان رابطه بین 

ساکنین شهر و فضاهای شهری ،احساسات مختلف مردم-
عشــق؛اندوه، غرور و ...- را منعکس کننده سبک زندگی یا 
اشکال مختلف حرکت روزانه آنان می داند .این رابطه از زمان 
مقاله کالنشــهر و حیات ذهنی زیمل تا به امروز مورد توجه 
محققان بوده اســت . اری و شلر که یکی از ریشه های نظری 
پارادایم جدید متحرکات را درنظریه های زیمل می دانند این 
امر را هم خاطرنشــان می کنند که تحرک و کنترل تحرک 
می تواند به نوعی نشــاندهنده قدرت و منزلت اجتماعی  و 
ســرکوب آن شــود. همچنین  این مطالعات می توانند در 
بردارنده نوعی از فاعلیت مردانه بورژوا باشد که در جستجوی 
نوعی از رمانتیســم در عصرجهانی شدن باشد که این بار از 
بتواره کردن تکنولوژی های  متحرکات سر برون آرد.  با توجه 
به موارد ذکر شــده آن چه به عنوان مردم نگاری راه رفتن از 
آن نام برده می شــود ،کنشــی بازتابنده است که سعی می 
کند از یک طرف  با فهم طبیعت چندالیه راه رفتن وســیله 
و چهارچوبی برای بازسازی پویایی شهر فراهم سازد وبرای 
شناخت واقعیت سیاسی-اجتماعی آن به کار رود و از طرف 
دیگر با موقعیت یابی ذهن و بدن محقق در این مســیر امر 
واقعی و امر استعاری را در برساختی مردم نگارانه روایت  مند 

سازد.  .

از، تا، حرکت
بررسی  رابطه تحرکات انسانی ومقوله فرهنگی

جبر و آزادی انسان در فلسفه 
تاریخ هگل و مارکس

هگل، و به پیروی او مارکس، طرفدار جبر تاریخ است. از نظر هگل 
و مارکس آزادی جز آگاهی به ضرورت تاریخی نیســت. در کتاب 
مارکس و مارکسیســم از کتاب آنتی دورینگ تألیف انگلس نقل 
می کند که: »هگل نخستین کسی بود که رابطه آزادی و ضرورت را 
دقیقا نشان داد. از نظر او، آزادی همانا درک ضرورت است. ضرورت 
به همان اندازه نابیناست که درک نشود. آزادی در استقالل رؤیایی 
نســبت به قوانین طبیعت نیســت، بلکه در شناخت این قوانین و 
 در امــکان به کار انداختن اصولی آن هــا در جهت مقاصد معینی
 اســت.  این مطلب چه در مورد قوانیــن طبیعت خارجی و چه در 
مورد قوانین حاکم بر وجود جســمی و روحی خود انســان صادق 
است«. و نیز در آن کتاب پس از بحثی مختصر درباره این که انسان 
تحت شرایط خاص تاریخی و در جهتی که آن شرایط تعیین کرده 
اند می تواند و می باید اقدام کند، می گوید: »در واقع شــناخت این 
داده ها عمل انســان را مؤثرتر خواهد ســاخت. هر اقدام در جهت 
مخالف این داده ها به منزله واکنش و مقابله با مســیر تاریخ خواهد 
بود. اقدام کردن در جهت ســازگار با این داده ها به معنای حرکت 
در جهت تاریخ و قرار گرفتن در مســیر تاریخ اســت، اما این سؤال 
مطرح خواهد شــد که آزادی چه می شود؟ مکتب مارکس پاسخ 
می دهــد که آزادی عبــارت خواهد بود از آگاهــی یافتن فرد به 
 ضرورت تاریخی و به مســیر جمعی که وی به ســوی آن کشانیده 
می شــود«. سخن در رابطه انسان با شــرایط تاریخی است که آیا 
انســان حاکم بر شرایط تاریخی اســت و می تواند به آن ها جهت 
بدهد و یا جهت آن ها را تغییر دهد یا نه؟ اگر انســان قادر نیســت 
کــه به تاریخ جهت بدهد و یا جهــت تاریخ را تغییر دهد، پس قهرا 
اگــر خودش در جهت تاریخ قرار گیرد می تواند به بقای خود ادامه 
دهــد و بلکه تکامل یابد، و اگر در خالف جهت تاریخ قرار گیرد قهرا 
نابود می شــود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا انسان در قرار 
گرفتن و قــرار نگرفتن در جهت تاریخ آزاد اســت یا مجبور؟ و آیا 
بنابر اصل تقدم جامعه بر فرد و اینکه وجدان و شــعور و احســاس 
فرد یکسره ساخته شــرایط اجتماعی و تاریخ، مخصوصا شرایط 
اقتصادی اســت جایی برای آزادی باقی می ماند؟ وانگهی »آزادی 
همان آگاهی به ضرورت اســت« یعنی چــه؟ آیا فردی که در یک 
سیل بنیان کن قرار گرفته و آگاهی کامل دارد که ساعتی بعد سیل 
او را تا اعمــاق دریا فرو خواهد برد و یا فردی که از قله ای بلند پرت 
شــده و آگاهی دارد که به حکم ضــرورت قانون ثقل لحظاتی بعد 
 قطعه قطعه خواهد شــد، در فرو رفتن به دریا و یا ســقوط به دره
 آزاد اســت؟ بنابر نظریه مادیت جبری تاریخی، شرایط اجتماعی 
مادی، محدود کننده انسان و جهت دهنده به او و سازنده وجدان و 
شخصیت و اراده و انتخاب اوست و او در مقابل شرایط اجتماعی جز 
یک ظرف خالی و یک ماده خام محض نیست، انسان ساخته شرایط 
است نه شرایط ساخته انسان، شرایط پیشین مسیر بعدی انسان را 
تعیین می کند نه انســان مسیر آینده شرایط را. بنابراین آزادی به 

هیچ وجه معنی و مفهوم پیدا نمی کند.
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اکنون به یقین دریافته ام که ترافیک، اگر نه تنها، 
که یکي از اصلي ترین حوادث سرنوشت ساز زیست 
من بوده است. حادثه اي فجیع که تمامي خصایص 
حساني و انساني ام را، جز خشم و خفقان، بي وقفه 
و هر روزه نابود مي کند. من اعتراف مي کنم که در 
برابــر این قدرت ویرانگر که همچون برنامه روزانه 
شیمي درماني، درســت در ساعت هایي معین از 
البه الي تمامي رگ و خون و گوشــت و استخوانم 
بــا درد مي گذرد، به زانو در آمــده ام و از یافتن هر 
نــوع راهي براي خالصي از آن به طور کامل ناامید 
شده ام. در ترافیک، حجم زمان و احتماال مجذورش 

در پوست و گوشت و استخوان صدها برابر مي شود: 
هر یک دم، هزار ســال سیاه. تردید ندارم که سویه 
هیوالوش ترافیک، حتي زندگي پرمعنا و شکیل 
و مملو از مثبت اندیشــي گروه هاي انســاني اي را 
که پیش از این درباره آن ها نوشــته ام در خود نیز 
بلعیده است. به هرحال، براي حضور در کالس هاي 
»تفکر مثبت« و »قــورت دادن قورباغه« یا رفتن 
به گالري و افتتاحیه نمایشــگاه نقاشي گروهي و 
پرفورمنس و مســابقه داربي )یا دربي یا هر تلفظ 
دیگر( و قرار مصاحبه و جلسه رونمایي از محصول 
جدید شرکت و پاس کردن چک و رسیدن به خانه 
براي دیدن مســابقه خوانندگي و حضور زودتر از 
دیگر کارمندان در محل کار و بر انگیختن تحسین 
مدیر مافوق و... نیز ناچارا دست کم به لحاظ ابژکتیو 

باید با شنیع ترین و طویل ترین صف تاریخ درگیر 
شد. حال بماند که این جنس تقالهاي روزمره براي 
معنــادار کردن زندگي در وضــع موجود، خود بر 
شنیع تر شدن فاجعه ترافیک افزوده است. بي شک 
نویسنده از فرط احساس خفقان و خشم از ترافیک، 
حتي قادر به غرزدن هایي از جنس رانندگان آژانس 
که عموما فهرستي بلند باال از دالیل به وجودآمدن 
ترافیک را در زمان »کافي« رســیدن تا مقصد، با 
مسافر در میان مي گذارند، نیست: از انتقاد نسبت 
به سیاســت تعدیل اقتصــادي در دهه 70 که به 
گســترش صنعت مونتاژ خودروهاي بي کیفیت 
منجر شد و سپس با تسهیل شرایط خرید در قالب 
لیزینگ و وام و... به جاي تبدیل کردن این فرآیند به 
امکاني صادراتي، همه تولیدات را به مصرف داخل 
رساند، تا خوبي و بدي دوربرگردان ها، پوسیدگي 
ناوگان حمل و نقــل عمومي، از بین رفتن زندگي 
شــبانه از طریق وادار کردن مغازه ها و رستوران ها 
و باشــگاه ها و داروخانه ها و بقالي ها و... به تعطیلي 
قبل از ساعت12 شــب، بي خاصیت بودن افتتاح 
انتخاباتــي اتوبان هاي پرت، از بیــن رفتن بافت 
اسفنجي شــهر، مهاجرت و رشد حاشیه نشیني 
و بیکاري و سیاســت غلط خصوصي سازي صدور 
گواهینامه و... شکنجه روزانه حضور در طویل ترین 
صف تاریــخ معموال عالوه بر اجبار به ســر تکان 
دادن در تایید این اظهارات »کارشناسانه« از زبان 
رانندگان تاکسي و میهمانان میزگرد هاي رادیویي، 
با شــنیدن این جمله تکراري و مشمئز کننده که 
»شنوندگان عزیز! براي شما ساعاتي مملو از آرامش 
آرزو مي کنیم! در این ساعت با حجم باالي خودروها 
در اتوبان... مســیر غرب به شرق مواجهیم...« که 
همواره در صداي بي روح زني میانســال و بي شک 
نگون تقدیر پیچیده است، به اوج خود مي رسد. در 
وضع موجود، دیگر حتي کار از مطالعات فرهنگي و 
آسیب شناسي روانکاوانه فرویدي از دالیل گرایش 
شــهروندان به تملک خودروهاي شخصي که به 
واسطه شرایط اضطرابي زیستن در کالنشهرها در 
ناخود آگاه فرد تداعي گر احساس امنیت »دوران 
رحمي« مادر-فرزندي است، یا با ایجاد مرزکشي 
بین خود و دیگري آن هم بــه میانجي خودرو، به 
تولید نوعي پرســتیژ و هویت و البته احســاس 
بي شکافي و ترک نخوردگي سوبژکتیویته منجر 
مي شود، گذشته است. من اعتراف مي کنم که در 

این شــرایط، یگانه حقیقتي که قدرت تاییدش را 
دارم، همان حجم انباشــته شده احساس خشم و 
خفقان از ترافیکي اســت که مرا به مرتبه »بقایاي 
یک بدن انساني پوســت کنده شده« فروکاسته 
است. براي من هر نوع ارتباط با »دیگري«، هر نوع 
پیوند عاطفي با انسان ها، هر نوع وفاداري به اخالق 
و دیسیپلین، هر نوع تعهد در روابط اجتماعي و هر 
کنش برآمده از اگزیستانس یا هر قسمي از سوژگي، 
از آن حیث که بــا تحمل و تن دادن به ترافیک در 
آمیخته، چیزي جز شکنجه اي دردآلود نیست. در 
فاجعه ترافیک، حتي ماتم زدگي یا شادکامي هاي 
حساني رو به زوال گذاشــته اند. فردي ماتم زده را 
در نظر بگیرید. به وضعیت استثنایي او با شنیدن 
خبر مرگ بیندیشــید. اشک ها، چرکآبه در ناي و 
گلو، منخرین خون افتاده، دست هاي لرزان؛ و همه 
این حجم ماتم زدگي که تا رســیدن بر سر پیکر 
متوفي، در ترافیک تباه مي شود. فرد ماتم زده براي 
رسیدن به »مقصد«ي که بتواند در آن با بازماندگان 
احســاس دردمندي مشــترک کنــد، آنقدر در 
ترافیک باقــي مي ماند که تمام ظرفیت عاطفي و 
احساسي اش از بین مي رود. ترافیک به مثابه توفاني 
مهیب از زمان و واماندگي، حتي ماتم زدگان را در 
مسیر رسیدن به محل عزا از هر نوع شور عزاداري 
تهي مي کند. ماتم زده آنقدر در ترافیک مانده است 
که حتي ممکن است به موضوع ماتم اش به جاي 

ابراز دلتنگي، فحش دهد.
ترافیک به مثابــه غیردموکراتیک ترین پدیده 
شهري که با انبوهي از خودخواهي ها، حق کشي ها، 
قانون گریزي ها، خودشــیفتگي ها،  ریاکاري ها، 
فردیت زدگي هــا و... در آمیختــه، اگرچه که به 
یک معنا بر رو شــدن دســت ما و برمال شدن امر 
واقــع غیرقابل بیان )The real( زیســت ما در 
روزگار فقدان سیاســت داللت دارد، اما نویسنده 
اعتراف مي کند که بــراي پیوند زدن این واقعیت 
سیاست زدوده برمالشــده، با آن واقعیت موجود 
در خاطــره جمعي گذشــته اي نه چنــدان دور 
وامانده اســت. دوراني که اگرچه تنگناي خیابان 
و صداي بوق و فریاد با شــدت تمام جاري بود، اما 
این انبــوه بدن های پیادگان و عابــران بود که به 
وضعیت موجود داللتي دموکراتیک مي بخشید: 
 روزگاري کــه »مردم با یکدیگر مهربان تر شــده

 بودند« .

ترافيك و اميد رهایي نداشتن

نویسنده

   
نادر فتوره چي



جایگزین هایی برای لبنیات
کســانی که از برنامه غذایی خالی از لبنیات اســتفاده 
می کنند تعداد بیشماری انتخاب دیگر دارند تا بدون قربانی 
کــردن طعم مواد مغذی مورد نیاز خــود را از دیگر منابع 
تامین کنند. این مشــکل چه آلرژی، گیاه خواری، یا دیگر 
مشکالت سالمتی باشد بسیاری از مردم مصرف لبنیاتی 

که از شیر گاو درست شده است را متوقف کرده اند.
آلرژی و عــدم تحمل الکتوز دالیل اصلی اســتفاده از 
برنامه ای بدون لبنیات است، به خصوص که با توجه به آمار 
آلرژی، آلرژی به شیر گاو در شیرخواران و کودکان در صدر 
انواع حساســیت قرار دارد.با این وجود افراد دالیل دیگری 

نیز برای عدم استفاده از لبنیات دارند.
ایــن مقاله راجب به این مشــکل بحث می کند و طیف 
گســترده ای از غذاهای غیر لبنــی را معرفی می کند که 
بتوانید با استفاده از آنها مواد مغذی مورد نیاز خود را تامین 

کنید.
کنار گذاشتن لبنیات

بعضی از افراد لبنیات را کنار می گذارند چون خوانده اند 
که استفاده از برنامه ی بدون لبنیات کمک میکند برخی 
مشکالت خاص برطرف شوند، از جمله پریشانی گوارشی، 
ناتوانی در کاهش وزن، آکنه، و سندروم روده تحریک پذیر.
دیگر افــراد نیز چون گیاه خواری را انتخاب کردند ممکن 

است لبنیات را کنار بگذراند.
همچنین کســانی هم هســتند که از لبنیات به خاطر 
هورمون ها و آنتی بیوتیک هایی که به گاوها تزریق می شود 
استفاده نمی کنند. دلیل فرد برای کنار گذاشتن لبنیات 
هرچه که باشد باید او را مطمئن کرد که می تواند با استفاده 
از دیگــر غذاها مواد مغذ ی که از لبنیات دریافت می کرده 

است را دوباره بدست بیاورد.
لبنیات تعدا زیادی از مواد مغذی را شــامل می شوند، از 
جمله پروتئین، ویتامین D، و مواد معدنی از جمله کلسیم، 
 ،D و فسفر، در واقع شیر اصلی ترین غذا در تامین ویتامین
کلسیم و فسفر در برنامه غذایی بسیاری از افراد است. برای 
افرادی که لبنیات استفاده نمی کنند، بسیار مهم است که 

این مواد مغذی ضروری را از دیگر منابع دریافت کنند.

برای مثال، چــون پروتئین لبنیات کاملترین پروتئین 
است، که تمام آمینو اســید های ضروری برای سالمت را 
شامل می شود، یک منبع پروتئین یا منابع آن باید پروتئین 
کامل را برای یک مصرف کننده غیر لبنی فراهم کند. در این 
مقوله، پرتئین ســویا یک منبع پروتئین عالی است، چون 
پروتئین آن نیز شامل تمام آمینو اسید های ضروری است.

پروتئین برنج نیز معموال به عنوان منبع تامین پروتئین 
برای کسانی که لبنیات استفاده نمی کنند به کار می رود. 
در واقع توصیه می شود تا جایی که ممکن است مواد مغذی 
را از غذاهای کامل بگیرید تا غذاهای فرآوری شده یا غنی 
شده. مواد مغذی موجود در غذاهای کامل راحت تر جذب 
بدنمان می شــوند. این مواد غذایی به طور معمول حاوی 
آنزیم ها و مواد مغذی هســتند که جذبشــان را ساده می 

کنند.
قارچ نیز یکی از بهترین منابع گیاهی ویتامین D است. 
برای ویتامین B12 که معموال در گوشــت و لنیات یافت 
می شــود. غالت غنی شده، شیر غنی شده سویا، کلم پیچ 
و مخمر تغذیه توصیه می شــود. با این وجود دریافت تمام 
مواد مغذی موجود در لبنیات از غذاهای کامل کمی دشوار 

است،
یکی از خوبی های غذاهای غنی شده این است که بیشتر 
ویتامین ها محلول در چربی هســتند مانند، ویتامین A و 
ویتامین D تزریق این ویتامین ها به مواد غذایی جذب آنها 
را بــاال می برد. عالوه بر غذاهای کامل، امروزه مجموعه ای 
از غذاهای خالی از لبنیات نیز موجود اســت از شــیرهای 
غیر لبنی گرفته تا خامه ترش و پنیر و بستنی. و شاید این 
موجب خوشحالی است که بسیاری از این محصوالت غیر 
لبنی از نظر شکل و طعم از محصوالت لبنی تقلید کرده اند 

و به آنها نزدیک شده اند.
ولی این شباهت بدان معنی نیست که ویژگی های تغذیه 
ای مشــابه نیز دارند. اگرچه برخی از شیرهای غیر لبنی از 
نظر تغذیه ای شبیه به شیر هستند و برخی یکسان نیستند. 
کســانی که برنامه غذایی بدون لبنیات را دنبال می کنند 
باید برچســب محصوالت را بخوانند و آنها را با هم مقایسه 

کنند.

سبک زندگی 12

تغذیه

دانستنی ها

علیرضا ســزاوار: انقالب صنعتــی در اواخر قرن 
هجدهم امکان تولید انبوه کاالها را فراهم ســاخت و با 
این کار جوامع بشــری را به طرزی غیر قابل پیش بینی 
متحول کرد. ولی اکنون فناوری جدید دیگری اختراع 

شده که درست برعکس آنرا انجام می دهد.
فناوری موسوم به »چاپ ســه بعدی« هزینه تولید 
هــر کاال را چنان کاهش می دهد کــه انگار این کاال در 
چارچــوب تولید انبوه ســاخته شده اســت. تأثیر این 
فناوری جدید بعید نیست کمتر از تأثیر ابداع و ساخت 

کارخانه ها در جهان نباشد.
هفته نامه »اکونومیست« در تشریح کار این تکنولوژی 
جدید می نویسد که هر فردی با استفاده از رایانه می تواند 
طرح اولیه شــیء یا کاالی مورد نظر خود را ترســیم و 
جزئیات آن، مثل شکل نهایی و رنگ آن، را تکمیل کند. 
با فشار دادن دکمه چاپ روی رایانه، دستگاهی که به آن 
متصل است طی مراحل تکمیلی، شیء یا کاالی مورد 

نظر را خواهد ساخت. 
ممکن است ساخت کامل این شیء چند مرحله طول 
بکشــد و در این میان الزم باشــد موادی مانند چسب، 
پالســتیک یا ورقه های فلزی به داخل دستگاه تزریق 
و تعبیه شــوند. این فناوری را دقیقاً به خاطر این روش 
تکمیل مرحله ای کاال، »ســاخت بــا افزودنی ها« نیز 

می نامند.
شــگفتی این فناوری جدید در این است که ساخت 
کاالی مورد نظــر از یک ویولن گرفته تا قطعات یدکی 

خودرو و یا چراغ خواب، می تواند خارج از ســامانه تولید 
امروزی یعنی کارخانه ساخته شود. 

برای ساختن اشیاء کوچک فقط به دستگاهی به اندازه 
یک چاپگر امروزی نیاز هست و برای ساختن کاالهای 
بزرگتــری مثل تایر خودرو یا چهارچوب یک دوچرخه 
به دستگاهی بزرگتر و محیطی بزرگتر برای نگهداری 

آن نیاز است.
چاپگر سه بعدی اف دی ام

هفته نامه »اکونومیست« می افزاید که هم اینک این 
روش تولید تک محصولی تنها با استفاده از موادی مثل 

پالستیک، فلزات و کائوچو میسر است. 
درســت مثل رایانه ها در دهه ۱۹۷۰، وســایل تولید 
توســط این فناوری جدید، هم اینک تنها در دسترس 
پژوهشگران و شمار اندکی از طراحان صنعتی قرار دارد 
اما فناوری موســوم به »چاپ سه بعدی« به سرعت در 

حال گسترش است.
در حال حاضر بهای یک چاپگر ســه بعدی که به آن 
»فبــر« )Fabber( هم می گویند کمتر از قیمت یک 
چاپگر لیزری در ســال ۱۹۸۵ اســت و کار با آن هم به 

سادگی فشار دادن یک دکمه است.
روش »ساخت با افزودنی ها« به نسبت تولید متعارف 
کاالها در کارخانجات چندین مزیت مهم دارد. با حذف 
خط تولید کارخانجات، در هزینه ها صرفه جویی بسیاری 
می شود و مصرف مواد اولیه و در نتیجه هرز رفتن آن به 
یک دهم میزان مصرف فعلی کاهش می یابد.  ســاخت 

تک محصوله، امکان تولید قطعاتی را فراهم می کند که 
خط تولید کارخانه ها قادر به ساخت آن نیست؛ و باالخره 
این فناوری بــه تولیدکننده تک محصولی این اجازه را 
می دهد تا کاســتی های آن را برطرف کرده و محصول 

بعدی را با دقت بیشتری تولید کند.
هفته نامه »اکونومیســت« می افزاید کــه فناوری 
موسوم به »چاپ سه بعدی« سال هاست که در صنایع 
خودروسازی، هواپیماسازی و تولید وسایل پزشکی به 
عنوان شیوه مرسوم برای ساخت پیش نمونه های هر کاال 
یا قطعه به کار برده می شــود؛ ولی اکنون این فناوری به 
حدی پیشــرفت کرده که از این پس می تواند مستقال 

برای تولید بسیاری از کاالها به کار گرفته شود. 
با استفاده از این فناوری به سادگی و با هزینه ای بسیار 
ناچیز هر کاالی تولید شده را می توان متفاوت از دیگری 
تولید کرد. به زبانی دیگر دوران تولید انبوه جای خود را 

به دوران گستردگی محصوالت یگانه خواهد داد.
فناوری بی نیاز به اشتغال

یک چنین تحول عمیقی در نحوه تولید کاال مســلماً 
صنعت تولید را دگرگون خواهد ساخت. برخی معتقدند 
که این کار، تمرکز تولید را برهم خواهد زد و بنابراین روند 
دو قرن گذشــته که نتیجه آن شهرنشینی و گردآمدن 
مردم حول مراکز صنعتی بود را کاماًل معکوس خواهد 
کرد و دیگر نیاز چندانی به کارخانه های بزرگ نخواهد 
بود. اما این لزوماً به معنای پایان شهرنشینی نیست چون 
سودمندی های اجتماعی و اقتصادی شهرهای امروزی 

چیزی فراتر از جذابیــت کارخانه های موجود در آن ها 
است.

برخی می گویند شاید فناوری »چاپ سه بعدی« باعث 
شــود که مراکز تولید کاالهای مصرفی که در دهه های 
اخیر به کشــورهای فقیر و در حال توسعه انتقال یافته 
باری دیگر به جهان توســعه یافته بازگــردد. ولی باید 
توجه کرد که آن کشــورها نیز ممکن اســت از همین 
فناوری جدید برخوردار شــوند. گذشته از این یکی از 
پیامدهای گسترش این فناوری، کاهش نیاز به اشتغال 
در کاخانجات اســت. بنابراین ممکن است در آینده نیز 
کشورهای پیشرفته با مشــکل بیکاری گسترده تری 

روبرو شوند.
»اکونومیســت« در پایان با اشــاره به سهولت تولید 
در این فناوری جدید می نویســد کــه نحوه مدیریت و 
برنامه ریزی اقتصاد، از ســرمایه گذاری گرفته تا توزیع 
و حقوق معنوی اختراع و ســاخت کاالها همه دگرگون 
خواهند شد. شیوه تولید ساده و دسترسی به اطالعات 
الزم برای طراحی و تولید روی شــبکه اینترنت پخش 
خواهد شــد و شاید شرایطی به وجود آید مثل مشکلی 
که امروزه در زمینه فروش و توزیع موسیقی و فیلم روی 

شبکه اینترنت وجود دارد.
هــر چند فناوری »چاپ ســه بعدی« در کوتاه مدت 
ممکن است برندگان و بازندگان خود را داشته باشد ولی 
شکی نیست که در درازمدت عرصه صنعت و همین طور 

خالقیت را گسترش خواهد داد.

دو پزشک امریکایی به نام های »بیلی کوهن« و »باد فریزر« از مؤسسه قلب 
تگزاس توانسته اند طی یک عمل موفقیت آمیز در سینه یک بیمار رو به مرگ 
به جای قلب یک دستگاه جاسازی کنند و ادامه زندگی او را بدون قلب و حتی 

نبض میسر سازند.
به نوشته دیلی میل،  پیش از آنکه این دو پزشک تصمیم به شکافتن سینه 
و خارج کردن قلب بیمار خود، آقای »ِکِریگ لوئیس« بگیرند، عمل تعویض 
قلب را بر روی پنجاه گوساله انجام داده بودند. با انجام موفقیت آمیز این عمل، 
امروز آقای لوئیس و گوساله های بی دل و زبان به جای قلب از نوعی دستگاه 

پمپ گریز از مرکز )سانتریفیوژ( بهره می برند.
تا به اینجای کار شــاید چندان هم بی سابقه نباشد، اما آنچه این عمل را به 
صورت موردی خاص برجسته می کند شیوه عملکرد دستگاه جایگزین قلب 
است. قطعه فوق چیزی شبیه به یک توربین است با چند روتور ساده گردان که 

مثل یک قلب نمی تپد، بلکه مانند شلنگ های آبیاری مورد استفاده باغبان ها 
»جریانی پیوسته« را ایجاد می کند.

بعد از اینکه پزشــکان یکی از گوساله های آزمایشگاهی به نام »اَبیِگیل« را 
بــرای تعویض قلب جراحی کردند، آنگونه که دکتر کوهن در یک مصاحبه با 
رادیو »ان. پی. آر« می گوید: »اگر با یک گوشی به صدای قلب او گوش کنید، 
هیچ صدای تپشــی را نخواهید شنید و اگر رگ هایش را معاینه کنید نبضی 
حــس نخواهید کرد. اگر هم حیوان را به یک قلب نگاره )ای.ِکی.جی.( وصل 

کنید تنها یک خط صاف را بر روی نمایشگر خواهید دید.«  
»ِکِریگ لوئیس« که هم اکنون تنها انســانی است که بدون  قلب و نبض بر 
روی کــره زمین زندگی می کند پیش از عمل به ســبب بیماری آمیلوئیدوز 
در بســتر مرگ افتاده بود. در بیماران مبتال بــه آمیلوئیدوز، پروتئین های 
غیرطبیعی در بدن انباشته می شوند و با مسدود کردن اندام ها و بافت ها مانع 
از ادامه فعالیت آن عضو می شوند. اما لوئیس ۵۵ ساله پس از دریافت دستگاه 

پمپ به جای قلب، دیگر از این بیماری رنج نمی برد.

بعــد از انجام جراحی و جریان یافتن دوباره خون در رگهای کریگ لوئیس 
زمانی که پزشکان گوشی مخصوص را بر روی سینه او قرار دادند تنها صدای 
»زمزمه ای ممتد« را به جای ضربان قلب او شــنیدند. دکتر کوهن می گوید: 
»طبق همه فاکتورهای موجود برای سنجش عالئم حیاتی بیماران، این بیمار 
مرده است.« این پزشــک در نهایت می گوید: »این عمل اثباتی است بر این 
حقیقت که فیزیولوژی انسان بدون وجود نبض هم قادر به ادامه حیات است.«

یک پژوهشــگر ایرانی از دانشگاه »آر.اِم.آی.تی.« استرالیا موفق به کشف 
یک منبع جدید نیرو شده است.

به نوشــته وب ســایت »فیزاورگ«  دکتر کوروش کالنترزاده، دانشیار 
دانشــگاه »آر.اِم.آی.تی.« به همراه »مایکل استرانو«، دانشیار دانشگاه »اِم.

آی.تی.« آمریکا نوعی نیرو کشف کرده اند که بازده آن به نسبت منبع اولیه 

انرژی ســه تا چهار برابر مقداری است که در حال حاضر بهترین باتری های 
»لیتیوم- یونی« قادر به تولید آن هستند.  

بین ســال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، دکتــر کالنترزاده — که از محل کارش 
در دانشکده مهندســی برق و کامپیوتر »آر.اِم.آی.تی.« در مرخصی به سر 

می برد — به گروه تحقیقاتی دکتر استرانو از »اِم.آی.تی.« پیوست.
این دو پژوهشــگر در حال کار بر روی اندازه گیری شــتاب یک واکنش 
شــیمیایی در طول نانو لوله ها بودند که به شکلی تصادفی قدرت تولیدی از 
واکنش را کشف کردند. در پی این دستاورد، زوج علمی فوق تصمیم گرفتند 
که تخصص های خود را »هم کاسه« کنند و برای اکتشاف دقیق تر این پدیده 
بــه همکاری با یکدیگر ادامه دهند: کالنتــرزاده با تخصصش در مواد نانو و 
استرانو در علم شیمی. قرار است مقاله مفصلی درباره این پژوهش در نسخه 
ماه دسامبر مجله علمی »آی.ای.ای.ای. اسپکتروم« با عنوان »نانو دینامیت« 
منتشر شود. دکتر کوروش کالنترزاده می گوید که سیستم آزمایشی او، بر 
پایه یکی از مواد برگرفته از فن آوری نانو » نانو لوله های کربنی « طراحی شده 
اســت. وی می افزاید چیزی که در گذشته از دید دانشمندان مخفی مانده 

بود ویژگی مولد قدرت بودن این ماده است. درباره جزئیات این روش نوین، 
دانشیار ایرانی دانشگاه »آر.اِم.آی.تی.« توضیح می دهد: »وقتی یک سر نانو 
لوله دارای پوشش سوخت نیتروسلولز را مشتعل کردیم، یک موج انفجار در 
طول لوله به جریان افتاد. بدین ترتیب متوجه شدیم که نانو لوله ها رسانایی 
عالی برای حرارت ناشی از اشتعال سوخت هستند، مهمتر اینکه موج انفجار 

یک جریان الکتریسیته قوی نیز تولید می کند.« 
کشــف تأثیر خاصیت رسانایی مضاعف نانو لوله ها بر عملکرد موج انرژی 
حرارتــی در طول این لوله ها، به گفته کوروش کالنتر زاده، دانســته های 
متعارف را در شــاخه »دما برق« )ترمو الکتریســیته( زیر و رو خواهد کرد. 
وی می گوید: »روش ما نخستین راهکار عملی تولید قدرت در مقیاس نانو، 
با اســتفاده از تأثیر دمابرق، از طریق حل مســئله عملی بودن کار با چنین 
ابعاد بســیار کوچکی است.« عقیده دکتر کالنتر زاده »برای مهار کردن این 
امواج هنوز چند مسئله وجود دارد که پژوهش ها و بررسی های بیشتری را 
می طلبد، اما در نهایت نتیجه این پژوهش ها مشخص خواهد کرد که آیا این 

امواج در آینده جایی دارند یا خیر.«

کشف منبع جدید نیرو توسط پژوهشگر ایرانی 

برای نخستین بار، انسانی زنده بدون قلب و نبض 
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باورودچاپگرهایسهبعدی:

هر خانه ای مثل یک کارخانه می شود 



مرد جوانــی که اعتراف کرده  بــود در پی رابطه با 
دختری، او را به قتل رســانده و جسدش را دفن کرده  
در جلسه رسیدگی به پرونده اش مدعی  شد مقتول را 

نمی شناخته و جسد را پیدا کرده  است. 
متهم این پرونده که جوانی ٣٠ســاله  به نام محمد 
است، دو ســال قبل به اتهام قتل دختری به نام رعنا 
بازداشــت شــد. بعد از گم شــدن رعنا خانواده اش 
پلیس را باخبــر کردند و تحقیقات بــرای یافتن او 
آغاز شد. زمانی که مأموران تلفن همراه دختر جوان 
را موردبررســی قرار دادند، متوجه شــدند آخرین 
پیامک ها از سوی جوانی به نام محمد برای او فرستاده 
شده است اما ردی از محمد به دست نیاوردند تا اینکه 
یکی از دوســتان رعنا به پلیس گفت: »مدتی بود که 
از رابطه رعنا و محمد خبر داشــتم؛ البته آنها رابطه 
عاطفی نداشتند اما تلفنی با هم صحبت می کردند. 
قبل از اینکه دوستم گم شود، به من گفت می خواهد 
محمد را ببیند، او با ماشــینش به آنجا رفت هرچند 
آدرس دقیق را نمی دانم اما می دانم باغی که آنها با هم 

قرار داشتند در کدام محدوده  است«.
وقتی مأموران با راهنمایی دختر جوان محدوده باغ 
را جســت وجو کردند، موفق شدند خودرو رعنا را که 
مقابل باغ پارک بود، پیدا کنند. تحقیق از صاحب باغ 
روشن کرد نگهبانی در باغ زندگی می کند که نامش 
محمد است، هرچند مرد جوان در ابتدا تالش می کرد 
واقعیت را پنهان کند و گفت نمی داند رعنا کجاست 
اما در بازجویی های بعدی به قتل رعنا اعتراف کرد و 
گفت جسد او را در همان باغ دفن کرده  است. محمد 
گفت: مدتی بود رعنا را می شناختم، شماره تلفن او را 
از یکی از دوستانم گرفته  بودم، ما با هم رابطه داشتیم 
و به مــن هم گفته  بود خانــواده اش اصال در جریان 

کارهایی که می کند، نیستند.
پذیرایی در باغ

 روز حادثه با او تماس گرفتم و به باغ دعوتش کردم، 

بعد از اینکه با هم رابطه برقرار کردیم و من به رعنا پولی 
دادم، او خیلی ناراحت شد و به من گفت پولی بیشتر 
می خواهد، سر این موضوع با هم درگیر شدیم و من با 
روسری رعنا را خفه کردم اما از آنجایی که باید جسد را 
از بین می بردم، تصمیم گرفتم آن را در باغ دفن کنم. 

چاله ای کندم و جسد را در آن دفن کردم«.
وقتی محمد محل دفن جسد را به پلیس نشان داد 

و مأموران با کندن چاله جسد را بیرون آوردند، اولیای  
دم دختر جوان رعنا را شناسایی کردند. آنها به پلیس 
گفتند محمد در مورد دخترشان دروغ می گوید و او 
نیاز مالی نداشت که بخواهد دست به  کارهای خالف 
بزند و خودش درآمد و دارایی داشــت. آنها در نهایت 

درخواست قصاص متهم را مطرح کردند. 
روز گذشته متهم برای رســیدگی به اتهامش به 

شــعبه دو دادگاه کیفری شماره یک برده  شد؛ بعد از 
اینکه پدر مقتول یک  بار دیگر اعالم کرد درخواست 
قصــاص دارد، متهم در جایگاه حاضر شــد. او گفت 
اتهام را قبول ندارد و هرچه در مرحله دادســرا گفته 
دروغ  است. وقتی قاضی عزیزمحمدی به پیامک های 
موجــود در تلفن همــراه رعنا، که از ســوی محمد 
فرستاده شــده  بود، اشاره کرد و در مورد این موضوع 
توضیح خواست، محمد گفت: من منکر داشتن رابطه 
با رعنا نیستم، او را می شناختم و با هم رابطه داشتیم 

اما من تنها کسی نبودم که با رعنا رابطه داشتم. 
قضات وارد شور شدند

دوستان دیگری هم داشتم که با او در تماس بودند 
و من هم از طریق یکی از دوستانم با او آشنا شده  بودم. 
او گاهی به دعوت دوســتانم به باغ می آمد و چون باغ 
بزرگ بــود و رفت وآمدی در آن نبود؛ بنابراین محل 
مناســبی برای قرارها بود. روز حادثه هم برای انجام 
کاری بیرون رفته  بودم وقتی برگشــتم اول ماشین 
رعنا را جلو در دیدم و متوجه شــدم وارد باغ شــده 
 اســت و بعد هم در مقابل اتاقک نگهبانی جسد او را 
درحالی کــه عریان بود پیدا کــردم. خیلی ناراحت 
 شــدم؛ رعنا دختر جوان و خوبی بود و لیاقت چنین 

مرگی را نداشت. 
متهم گفــت: اصــال نفهمیدم چطور و توســط 
چه کســی کشته  شــد، یک شــال کنار جسد رعنا 
 بود به همیــن خاطر هم فکر کردم او با شــال خفه 

شده  است. 
بعد هم تصمیم گرفتم جســد را دفن کنم تا کسی 
رعنا را عریان نبیند. وقتی بازداشــت شدم، هرچه به 
مأمــوران توضیح دادم خبر ندارم چه کســی رعنا را 
کشــته، قبول نکردند و مجبور شدم بگویم خودم او 
را کشتم و جسدش را در باغ دفن کردم. هیأت قضات 
بعد از دفاعیات متهم و وکیل مدافع او برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

نصب 14 شتاب نگار زلزله 
در اطراف تهران

نخستین سامانه هشدار سریع زلزله در تهران با نصب 
چهار دستگاه شــتاب نگار و یک دستگاه تقویت کننده 
امواج بر روی گسل "مشا" در ارتفاعات امام زاده هاشم)ع( 

نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
عباس استاد تقی زاده، قائم مقام سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شــهر تهران در این نشست که در مرکز 
مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت 
راه اندازی سامانه هشدار سریع و کاربردهای آن در زمان 
وقوع زلزله گفت: مدیریت بحران، مدیریت ثانیه هاست، 
ما مجبوریم که از ثانیه به ثانیه زمان موجود برای کاهش 

خسارات و تلفات استفاده کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که زلزله قابلیت پیش بینی زمان 
وقوع ندارد، افزود: با استفاده از فناوری های نوین همچون 
سامانه هشدار سریع می توان اقدامات الزم را برای کاهش 

خسارات ،لحظاتی قبل از وقوع زلزله انجام داد.
موج اولیه و ثانویه زلزله

تقی زاده بــا ارائه توضیحاتــی در خصوص همکاری 
ســه ساله تهران با سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن 
)جایکا( ، صدا و سیما و سازمان تنظیم مقرارت رادیویی 
و مخابرات برای راه اندازی این ســامانه در تهران و فعال 
سازی چهار شــتاب نگار در محدوده گسل مشا، گفت: 
در حال حاضر در محیط پیرامونی شــهر 14 شتاب نگار 
نصب شــده که برای تخمین دقیق و استفاده از خروجی 
سامانه باید به 5٠ دســتگاه شتاب نگار نیاز افزایش یابد 
و امیدواریم با حمایت های الزم از ســوی ســازمان های 
دولتی و سازمان مدیریت بحران کشور این سامانه هر چه 

سریع تر تکمیل شود.
قائم مقام سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران همچنین در حاشیه این نشست با ارائه توضیحاتی 
به تشریح نحوه فعالیت این سامانه پرداخت و افزود: زلزله 
از یک موج اولیه s و یک موج ثانویه p تشــکیل شده که 
سرعت آنها با هم متفاوت است، موج ثانویه باعث تخریب 
می شــود، بنابراین با استفاده از زمان موجود بین این دو 
موج می توان وضعیت هشدار را اعالم و اقدامات اولیه را به 

صورت خودکار انجام داد.
وی گفت: بسته به ناحیه ای که زلزله در آنجا اتفاق می 
افتد و گســلی که فعال می شود ، حدود 1٠ ثانیه فرصت 
داریــم تا اقدامات اولیه را انجام دهیــم، در این 1٠ ثانیه 
می توان سیستم های چون گاز ، برق و آب و مترو را قطع و 

از طریق صدا و سیما هشدارهای ویژه را اعالم کرد.
وی با بیان این نکته که این سیســتم در کشــورهای 
پیشــرفته از جمله ژاپــن در حال حاضر فعال شــده ، 
خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در منطقه شمال شرق 
استان تهران در محدوده امامزاده هاشم)ع( خروجی این 
موج را با استفاده از چهار دستگاه شتاب نگار و یک دستگاه 
ریپیتر)تقویت کننده( گرفتیم و اکنون این موج ثبت و در 

اختیار سازمان قرار دارد.
وی گفت: این یک طرح پایلوت است و باید در سال های 
آینده آن را در محدوده گســل های جنوب ، شرق و غرب 

تهران نیز توسعه دهیم.
در ادامــه بهنام ســعیدی، معاون امــور پیش بینی و 
پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور نیز در سخنانی 
گفت:راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله بنا به اهمیتی 
که دارد یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای شــهر تهران و 

تمامی کالن شهرهای کشور و مراکز جمعیتی است.
وی با اشــاره به اهمیت ادامه اجــرای طرح و حمایت 
ســازمان مدیریت بحران کشور از این اقدامات در تهران 
گفت: امیدوارم اجرای این طرح موفق در تهران را در دیگر 

کالنشهرها و مراکز جمعیتی گسترش دهیم.
استفاده از تجربه امریکا و ژاپن

در ادامه جلســه رضا حیدری مشــاور طرح به معرفی 
بیشــتر این ســامانه و اهمیت راه اندازی و روش کار آن 
پرداخت و با بیان این نکته که این سامانه در کشورهایی 
چون مکزیک ،ژاپن، آمریکا و چین اجرا شده ، گفت: این 
نخســتین بار است که سامانه هشــدار سریع به شکلی 

واقعی در تهران اجرایی شده است.
وی در ادامه به معرفی انواع سه گانه سامانه های هشدار 
ســریع در دنیا پرداخت و گفت: برای راه اندازی این طرح 
تمــام مناطق تاثیرگذار و دامنه جنبــش زمین در نظر 
گرفته شده است. بر اساس اعالم روابط عمومی سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین سوگیو 
ایمامورا کارشــناس سیستم هشدار ســریع زلزله گروه 
جایکا نیز در این نشســت با ارائه توضیحاتی در خصوص 
نحوه همکاری جایکا و ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران برای راه اندازی سامانه هشدار سریع 
و معرفی این ســامانه گفت: زمان سیستم برای هشدار 
از وقتی آغاز می شــود که زلزله در نقطه اولیه )P( اتفاق 
می افتد. این سیستم موج اولیه را شناسایی می کند موج 
اولیه از طریق سنســوری که نزدیک کانون زلزله نصب 
شده است ثبت و ارســال می شود و فورا پس از تحلیل و 
آنالیز اولیه می توان تخمین زد که مرکز زلزله در کجا قرار 
دارد. عالوه بر این می توان با استفاده از این شبکه بزرگی 

زلزله را برآورد و مشخص کرد.
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آخرین پیامک،  قاتل را لو داد

عملیات 

رییس پلیس فتا اســتان گیالن از دســتگیري 
فردي که با سوء اســتفاده از نرم افزار پیام رسان » 
الین« موجب هتک حیثیت خانم 28 ســاله اي در 

رشت شده بود، خبر داد.
ســرهنگ »محمدخانــي« رییــس پلیس فتا 
فرماندهي انتظامي استان گیالن با اعالم این خبر 
گفــت: در پي ارجاع یک فقره پرونده از دادســراي 
عمومي و انقالب شهرســتان رشت به دادخواهي 
خانم28 ســاله اي  مبني بــر هتک حیثیت وي در 
شبکه اجتماعي الین ، موضوع در دستورکار پلیس 

فتا قرار گرفت.
رییــس پلیس فتا اســتان گیــالن افــزود: با 
پي جویي هاي فني و پلیسي، عامل هتک حیثیت 
شاکیه در شبکه اجتماعي الین که جواني 22 ساله 
اهل و ساکن رشت بود شناسایي و با هماهنگي مقام 

قضایي دستگیر شد .
ســرهنگ محمدخاني اظهار داشت: با توجه به 
ادله دیجیتال کشــف شــده، متهم به صراحت به 
بزه انتســابي خود و اینکه از حــدود 4 ماه پیش در 
شــبکه اجتماعي الین با ایجاد مزاحمت و انتشار 
مطالــب خالف واقع شــاکیه را مــورد اذیت و آزار 
قــرار داده ، اعتــراف نمود که جهت ســیر مراحل 
 قانونــي تحویــل دادســراي عمومــي و انقالب

 

شهرستان رشت شد. 
رییس پلیس فتا اســتان گیالن در پایان با بیان 
اینکه حریم خصوصي و آبروي افراد خط قرمز پلیس 
فتاست و کسي که حریم خصوص و حیثیت افراد را از 
طریق پیام رسان هاي موبایلي یا فضاي مجازي نقض 
کند با برخورد جدي، قاطع و قانوني پلیس فتا مواجه 
خواهد شد به شــهروندان توصیه کرد: در صورت 
اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضاي مجازي 
یا پیام رسان هاي موبایلي مراتب را از طریق نشاني 
پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir یا 
 Gfata@police.ir ایمیل این پلیس به آدرس 

گزارش نمایند.

در یک تصادف یک دستگاه اتوبوس در محور سقز 
- بانه 6 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند.

ســاعت 6 صبح دیروز تصادفی بین یک دستگاه 
اتوبوس و یک دســتگاه خودروی تریلی در محور 
ســقز- بانه روی داد 6 نفر از سرنشــینان اتوبوس 

کشته و 16 نفر زخمی شدند.
در این تصادف اتوبوس از پشت با خودروی تریلی 
که بار آن تیرآهن بود برخورد می کند که تیرآهن ها 

از شیشه جلو تا نیمه داخلی وارد اتوبوس می شود.
سرهنگ نادری رئیس پلیس استان کردستان در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: یک دستگاه اتوبوس 
مسافربری که از تهران به بانه در حال حرکت بود در 
ساعت 6:1٠ صبح امروز در کیلومتر ٣5 محور سقر 
– بانه از پشت به تریلی ماک که این تریلی حامل بار 

تیرآهن بوده، برخورد کرد.
وی با اشاره به این که تیرآهن ها پس از شکستن 
شیشــه وارد اتاق اتوبوس شــده، افزود: متأسفانه 
در پــی ایــن حادثه ناگــوار 5 تن از مســافران به 
 همــراه راننــده در دم جان باختنــد و 16 تن نیز 

مجروح شدند.
این مقام مســوول پلیس راه بیان کرد: با حضور 
نیروهای امدادی در محل حادثه 1٠ تن به صورت 
سرپایی مورد مداوا قرار گرفته و 6 تن به دلیل شدت 

جراحت جهت درمان به بیمارستان منتقل شدند.
رییــس پلیس اســتان کردســتان در پایان به 
علت وقوع این تصادف اشــاره کرد و اظهار داشت: 
کارشناسان پلیس با حضور در محل حادثه علت این 
تصادف را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی 
از خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده اتوبوس 

اعالم کردند.
یــک ماه پیش نیز در همین جاده یک دســتگاه 
تریلر و یک دســتگاه مینی بوس در حاشیه جنوبی 
به ســمت شــمال با یکدیگر برخــورد کردند که 
 َآن حادثــه نیز بیــش از ده نفر مصــدوم بدحال 

برجای گذاشت.

تصادف وحشتناک اتوبوس 22 کشته به جا گذاشت4 ماه آزار دختر جوان در الین

صاحب طالفروشی ستارخان مجرم حرفه  ای را به دام انداخت مردی که با به دست آوردن اطالعات بانکی 
یکی ار کســبه بازار آهن، اقدام به دستبرد به 
حساب بانکی وی کرده بود،  با هوشیاری مرد 

طالفروش دستگیر شد.
در تاریخ 1394/05/14 از طریق مرکز فوریت 
های پلیسی 110 ، یک فقره دستگیری در یک 
طالفروشی در منطقه ستارخان به کالنتری 118 

اعالم شد . 
با حضور مأمورین در محل و انجام بررســی 
های اولیه مشــخص شــد که جوانی حدودا 
25 ساله قصد داشته تا با عابربانک متعلق به 
شخص دیگر و اســتفاده از یک کارت ملی که 
صاحب مغازه طالفروشی با بررسی آن متوجه 
مجعول بودن آن می شود اقدام به خرید بیش 
از 35 میلیون تومان طال و جواهرات و ســکه 
نماید که صاحب طالفروشی با اطالع از موضوع 
بالفاصله اقدام به قفل کردن درب مغازه و نهایتا 
دستگیری این جوان با کمک سایر همکارانش 

نموده است . 

در ادامه بررســی های اولیه و در بازرســی 
بدنی از فرد دســتگیر شــده که خود را بنام 
»مصطفی محمدحسینی« معرفی کرده بود 
، مأمورین موفق به کشف کارت ملی شخصی 
بنام حســین جابری و همچنین رسید خرید 

بیش از 3 میلیون تومان ارز از 
یک صرافی در منطقه میدان 

فردوسی شدند . 
پرونده در پایگاه دوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ 
با تشکیل پرونده مقدماتی 
با موضوع جعل و برداشــت 
غیرمجاز از حســاب بانکی 
افراد و به دســتور شعبه اول 
بازپرسی دادســرای ناحیه 
2 تهــران ، پرونــده جهت 
رســیدگی در اختیــار تیم 
مبارزه با جعل و کالهبرداری 

پایگاه دوم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 
گرفت . 

تحقیقات پلیسی 
کارآگاهان با بررســی حساب بانکی محل 
برداشــت غیرمجاز پول اطالع پیدا کردند که 
صاحب حســاب ) حسین 
جابــری ( در زمینه خرید و 
فروش آهــن آالت فعالیت 
داشته و متهم پس از بدست 
اطالعات حســاب  آوردن 
بانکی این شــخص اقدام به 
افتتاح حســاب مجدد بنام 
وی ، دریافت کارت عابربانک 
المثنی و نهایتا برداشت دهها 
میلیون از حساب این شخص 
و خرید طال و جواهرات  و ارز 

نموده است . 
در ادامه تحقیقــات و با 

بهره گیری از بانک اطالعات مجرمین ســابقه 
دار، کارآگاهان ضمن شناسایی هویت واقعی 
متهم بنام مرتضی اطــالع پیدا کردند که وی 
یکی از مجرمین سابقه دار بوده و برابر سوابق 
موجود در پرونده بارها به اتهم ارتکاب جرایم 
مختلــف زورگیری ، جعــل و کالهبرداری و 
استفاده از اسناد مجعول دستگیر وروانه زندان 
شده است .  ســرهنگ کارآگاه داوود مرادی ، 
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، 
با اعالم این خبر گفت : با توجع به سوابق متهم 
در ارتکاب جرایم مختلف بویژه در زمینه جعل 
و کالهبرداری و احتمال سایر جرایم ارتکابی ، 
دستور انتشــار بدون پوشش تصویر متهم از 
ســوی مقام محترم قضایی صادر شده است. 
لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به 
شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود 
تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی 
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در 
خیابان آزادی - خیابان زنجان شمالی مراجعه 

نمایند .
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مرداد ماه سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور در ابالغیه ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی 
صرافی ها را صادر کــرد؛ صرافی هایی که بدون هیچ ضابطه، 
قانون و یا هیچ مجوزی در بازار ارز کشــور فعالیت می کنند، 

حال این مهلت در روز جاری پایان یافته است.
در مرداد ســال ۱۳۹۲ بانک مرکــزی با توجه به تغییرات 
محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز 
با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی، دستورالعمل تاسیس، 
فعالیت و نظارت بر صرافی ها مربوط به ســال ۱۳۸۹ را مورد 
اصالح و بازنگری قرار داد اما این دستورالعمل در بخش هایی 
با موضع گیری صرافان و انتقاد آن ها نســبت به تغییراتی که 
آن را غیرمنطقی می دانســتند، مواجه شد زیرا براساس این 
دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یکباره 

بین چهار تا ۱۶ میلیارد تومان افزایش دهند. 
در این مصوبه آمده بود که ســرمایه صرافی های نوع یک 
)خرید و فروش ارز و مســکوک طال و نقــره( از حدود ۲۰۰ 
میلیــون به پنج میلیارد تومان و برای نوع دو )خرید و فروش 
ارز، مسکوک طال، نقره و نقل و انتقال ارز( از حدود چهار به ۲۰ 

میلیارد تومان تغییر کند. 
این مصوبه و دستورالعمل در   نهایت اعتراضات صراف ها را 
به دنبال داشــت که البته این امر همزمان با تغییر و روی کار 

آمدن دولت جدید شد. 
اعتراضات صرافان سبب شد تا اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور ۲۸ مرداد ســال ۹۳ سال گذشته دستور 
ساماندهی صرافی ها را صادر کند و براساس همین دستور بود 

که دستورالعمل کار صرافی ها بازنگری و ابالغ شد. 
در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی 
صرافی ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آن ها 
برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی 

ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. 
از ســویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی های 
متعلق به موسســات اعتباری )بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی( و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، 
شیراز، مشــهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر 

شــهر ها دو میلیارد تومان تعیین شــد. همچنین صرافی ها 
موظــف به ارائــه ضمانت نامــه بانکی بدون قید و شــرط 
حســن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد 

آخرین سرمایه ثبتی شدند. 
برهمین اساس افزایش سرمایه صرافی های به ۴ میلیارد و ۲ 

میلیارد تومان مهم ترین فراز این بخشنامه بود. 
در پی این ابالغیه و پس از بررســی و ســاماندهی حدود 
۱۰ هزار تقاضا آغاز شــد و بانک مرکــزی برای تعداد زیادی 
از صرافی ها نامه ارســال کرد و از آن ها خواســت که خود را با 

شرایط جدید تطبیق دهند. 
در واقع در این نامه ها از صراف ها خواسته شده بود که خود 
را با دســتورالعمل جدید تطبیق دهند، در غیر این صورت، 
نامشان به فهرست صرافی های غیرمجاز اضافه خواهد شد. 
آن روز ها اعالم شــد که هر صراف متقاضی که بتواند شرایط 
جدید را تامین کند، می تواند پس از طی مراحل مربوط مجوز 

خود را کسب کند. 
هم اکنــون تعدادی از صرافی ها از خط کش بانک مرکزی 
برای سنجش میزان تطبیق آن ها با دستورالعمل جدید عبور 
کرده اند اما تکلیف بســیاری با وجود پایان یافتن زمان مقرر 

هنوز مشخص نیست. 
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در همین ارتباط 
تأکید کرده که براســاس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز 
مشــمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از 
اتمام ایــن دوره )۲۸ مرداد( خرید و فروش ارز توســط این 

صرافی ها، کار غیرقانونی آشکار است. 
برخورد با صرافی های غیرمجاز

معــاون نظارتی بانک مرکزی با اشــاره بــه پایان مهلت 
صرافی هــا بــرای دریافت مجوز از بانک مرکــزی این را هم 
گفت که بانک مرکزی پس از پایان این مهلت با صرافی های 
غیرمجــاز برخورد خواهد کرد ضمن آنکه این مهلت به هیچ 

عنوان ازسوی بانک مرکزی تمدید نمی شود. 
تهرانفر افزود: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل 
سرمایه مورد نیاز برای فعالیت صرافی ها در نظر گرفته شده 

است. 

وی از پیوســتن ۲ هزار صرافی به جرگه صرافان کشور در 
آینده ای نزدیک براساس دستورالعمل جدید خبر داد و افزود: 
روزانه به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ پرونده تاسیس صرافی جدید 

بررسی و پردازش می شود. 
وی تاکیــد کرد: در بانک مرکزی به روی متقاضیان جدید 
تاســیس صرافی باز اســت و مهلت تعیین شده )۲۸ مرداد( 
مربوط به صرافان قدیم اســت و صرافانی را که نخستین بار 

اقدام به فعالیت می کنند، شامل نمی شود.  
معاون نظارتی بانک مرکزی این مهلت را غیرقابل تمدید 
دانســت و افزود: انتظار می رفت صرافــان در اولین فرصت 
تقاضای خود را بــرای تمدید مجوز اعالم کنند.  از ۲۸ مرداد 
۹۳ که دستورالعمل فعالیت صرافان به تصویب شورای پول 
و اعتبار رسید، به صرافانی که در آن زمان فعال بودند یکسال 
فرصت داده شد فعالیت خود را با مقررات شورای پول و اعتبار 
تطبیــق دهند و مجوز الزم را از بانک مرکزی دریافت کنند و 

امروز این مهلت به پایان می رسد. 
وی با تاکید بر اینکه مقررات صرافی ها تسهیل شده است، 
گفت: براســاس مقررات قبلی قرار بود صرافان با ۲۰ میلیارد 
تومان ســرمایه در کشــور فعالیت کنند که این ۲۰ میلیارد 
تومان در شــهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 
۴ میلیارد تومان و در ســایر شهر ها )غیر از کالنشهر ها( به دو 
میلیارد تومان کاهش یافتــه و این تغییر بزرگی در مقررات 
صرافی ها در جهت تســهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و 

کار بوده است. 
صرافی های غیرمجاز مالیات نمی پردازند

معــاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کــرد: صرافانی که با 
بانــک مرکزی کار می کنند براســاس صورت های مالی که 
ارائــه می دهند، مالیات پرداخت می کننــد و فعالیت آن ها 
شــفاف اســت اما صرافی های غیرمجاز که شفافیت کاری 
ندارند، زیرزمینی فعالیت می کنند، مالیات هم نمی پردازند 

و قانون گریزی می کنند. 
تهرانفر درباره صرافی هایی که پروانه خود را از اتحادیه صنف 
طــال و جواهر گرفته اند، گفت: در ســال های اخیر قانونگذار 
اجازه این امر را به اتحادیه طال وجواهر نداده و قرار است تمام 

صرافی ها از بانک مرکزی مجوز بگیرند. 
وی ادامه داد: مرجع تخصصــی اعطای مجوز و نظارت بر 
صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم اعالم کرده 
صرافی هایی کــه دارای پروانه از اتحادیه صنف طال و جواهر 
هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آنجا مجوز بگیرند که 
خیلی ها مراجعه کردند و برخی هم که مراجعه نکرده اند دیگر 

عذرشان پذیرفته نیست و اتمام حجت شده است. 
معاون نظارتی بانک مرکزی به قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون همه معامالت ارزی 
باید از مبادی مجاز انجام شود؛ مبادی مجاز در مبادالت ارزی، 
شــعب بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی و صرافی های 
دارای مجوز هســتند و خرید و فــروش ارز غیر از این مبادی 

مبنای قانونی ندارد. 
دالالن ارزی بسیار کارشان خطرناک است

تهرانفر همچنین از هموطنان خواست که خرید و فروش 
ارز را از طریق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دالالن 
ارزی بســیار کارشان خطرناک است و به دفعات شکایاتی به 
بانک مرکزی آمده که نشان می دهد در پاره ای موارد ارزی که 

دالالن به مردم داده اند، ارز تقلبی و جعلی بوده است. 
با این وجود به نظر می رسد تمام صرافان هم علیرغم اعالم 
مقامات بانک مرکزی مبنی بر ابراز تمایل این صنف برای انطباق 
با دستورالعمل جدید راضی نشده و همچنان بر تغییر شرایط 
تاکید دارند. به طوری که حتی مجمع عمومی سالیانه کانون 
صرافان ایرانیان که قرار بود در هفته های گذشته در موسسه 
 عالی بانکداری برگزار شــود به دلیل به حد نصاب نرسیدن

 برگزار نشد. 
بــه هر حال با توجه به پایان مهلت صرافی ها برای دریافت 
مجــوز و همچنین افزایش ســرمایه و تادیــه ضمانت نامه 
درخواســتی باید منتظر واکنش طرفین بــود؛ اوضاعی که 
در صورت اجرای هشــدارهای بانک مرکزی برای ممانعت 
از فعالیت صرافی هایی که مصوبه را اجرا نکرده اند از یکســو 
می توانــد موجی از پلمپ صرافی ها و عکس العمل صرافان را 

به همراه داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا

مهلت صرافی های غیر مجاز، به پایان رسید تولید ناخالص داخلی ایران معادل 
فروش شرکت سامسونگ است

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مراســم اولین دوره آموزشــی منابع تأمین مالی 
طرح های کسب و کار نوپا و فناورانه در ایران با بیان اینکه تولید 
ناخالص داخلی ایران نسبت به سایر کشور ها در محدوده بسیار 
پایینی در گردش اســت، اظهارداشــت: تولید ناخالص داخلی 
ایران ۳۸۰ میلیارد دالر است که این رقم معادل فروش شرکت 

سامسونگ در سال های اخیر بوده است. 
حسن طائی گفت: افزایش رشــد اقتصادی و تولید ناخالص 
داخلی ارتباط مستقیمی با ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب 

و کار دارد. 
طائــی با بیان اینکه یکــی از موانع افزایــش تولید ناخالص 
داخلی عدم اســتفاده از ظرفیت جذب یــا   همان تأمین منابع 
سرمایه گذاری برای توسعه کسب و کار و تولید در کشور است. 

وی گفت: چند عامل موجب افزایش ظرفیت جذب در کشور 
می شــود که براســاس آن جذب و مهارت در سازمان، مهارت 
انســانی، نحوه تعامل، داشتن نظام اداری تسهیل گر، نظام ملی 

یادگیری و نوآوری در سیستم از جمله آنان است. 
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین از عدم اســتفاده از ظرفیت جذب در نظام 
تولیــد انتقاد کــرد و گفت: باید تالش کنیم تا نظــام نوآوری و 
کارآفرینی با استفاده از ظرفیت نیروی فعال در کشور گسترش 

یابد.

خروج سرمایه از کشور
فرشــاد مومنی در نشست بررسی سیاســت های اقتصادی 
پساتحریم در اســتان خوزســتان اظهار کرد: خالص حساب 
سرمایه در بانک مرکزی در شهریور ۸۴، منفی ۲۰۰ میلیون دالر 
 بود اما این رقم در پایان سال ۸۹ به منفی ۲۵ میلیارد دالر رسید.
وی گفت: بر اساس این گزارش)منتشر شده توسط مجلس شورای 
اسالمی( از سال ۸۴ تا ۹۲، ایران برای دستیابی به هر یک واحد توسعه 
 اقتصادی، پنج برابر نسبت به مدت مشابه پیش از آن هزینه کرد.
مومنــی افزود: کشــور ایران در ســال ۲۰۱۴ رتبه نخســت 
 را در زمینــه فــرار مغزهــا داشــته و این یک فاجعه اســت.
وی گفت: ما افراد را تربیت و پرورش می دهیم و زمان بهره وری 
از کشور خارج می شوند و هیچ توجهی هم به این مساله نداریم.

اجرای طرح جامع مبارزه با قاچاق گازوئیل
قاچاق ســوخت؛ از جمله دالیل همیشــگی مخالفان تعلق 
گرفتن یارانه به سوخت بوده است. در این میان گازوئیل به دلیل 
تفاوت قیمت با کشــورهای همسایه بیشترین حجم از قاچاق 
سوخت را به خود اختصاص می دهد. چنان که برآورد می شود ۸۰ 
درصد سوخت گازوئیل به کشورهای همسایه قاچاق می شود. و 
عمده تمهیدات به کار گرفته شده در راستای ممانعت از قاچاق 
سوخت، تا کنون کارگر نیافتاده اند. بر همین اساس طرح توزیع 
سوخت گازوئیل بر مبنای پیمایش ناوگان عمومی با هدف مبارزه 
با حجم باالی قاچاق گازوییل و ساماندهی خودروهای دیزلی، 
از اواخر فصل تابستان در جایگاه های سوخت سراسر کشور اجرا 

می شود. 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در این خصوص اظهار 
داشته است: در چهارمین جلسه کارگروه مشترک طرح توزیع 
گازوییل براســاس پیمایش، مقرر شــد که این طــرح تا اواخر 

شهریورماه راه اندازی شود. 
وی خاطرنشــان کرد: طرح بسیار بزرگی با هماهنگی وزارت 
نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به همراه 
وزارت راه و شهرســازی در دســت بررسی اســت. در این طرح 
موضوع ارائه ســوخت براساس پیمایش کامیون ها و اتوبوس ها 
مطرح اســت که با توجه به آن، همــه اتوبوس ها و کامیون ها به 
سیســتم های کنترلی مجهز و براساس پیمایش سوختگیری 

خواهند کرد. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که اگر این طرح اجرایی 
شــود حدود ۳۰ درصد در مصرف گازوییل کشور کاهش یابد، 
افزود: مصرف سوخت مایع کشــور روند کاهشی دارد و در گام 
نخست میزان مصرف روزانه گازوییل در کشور از ۱۲۰ میلیون 

لیتر به ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده است. 
سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران نیز دراین باره می گوید: ســامانه هوشمند سوخت 
کشــور با هدف اجرای دقیق طرح تخصیص گازوییل به ناوگان 

حمل و نقل کشور براساس میزان پیمایش، ارتقا می یابد. 
ســجادی گفت: با اجرای ایــن طرح، نــاوگان حمل و نقل 
برون شهری براســاس بارنامه و کارکردی که سازمان پایانه ها 

اعالم می کند، گازوییل دریافت خواهد کرد. 

ایران گفت: واگن هایی  ناوگان راه آهن جمهوری اسالمی  بابک احمدی، معاون 
که بیش از 4۵ سال عمر دارند مشمول بازسازی سنگین می شوند و واگن هایی 
که بیش از ۳۰ سال عمر دارند اگر بازسازی شوند می توانند تا عمر 4۵ سال در 
مسیرهای ریلی سیر کند. وی عمر متوسط واگن های ریلی کشور را ۲۹ سال بیان 
کرد و افزود: باید این رقم به 1۵ یا 1۶ سال برسد. احمدی ادامه داد: قبالً واگن های 
مشترک  کشورهای  و  ترکمنستان  وارد  سرخس  مرز  از  نداشتند  اجازه  ایرانی 
المنافع شوند. تاکنون این وضع ادامه داشته است و بر اساس توافق به عمل آمده، 

قرار شده است واگن های ایرانی نیز در خاک ترکمنستان حرکت کنند.

سید محمد علی ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حداقل نیاز صنایع 
کوچک به نقدینگی را 1۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و تصریح کرد: خالی بودن 
منابع بانکی، تحریم ها و تغییر نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر مشکالت ایجاد شده برای 
واحد های صنعتی داشته است که امیدواریم با شرایط جدید ایجاد شده در کشور، 
مجددا واحد های متوقف راه اندازی شوند و واحد های جدید نیز به چرخه صنعت 
کشور بازگردند. به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
تعدادی از واحد ها جواز تاسیس گرفته اند اما به دلیل برخی مشکالت از جمله دانش 
فنی، خرید ماشین آالت و... موفق نشده اند واحد را به مرحله  بهره برداری برسانند.
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حسن روحانی روز گذشته در جمع استانداران سراسر کشور گفت: در دوران 
پساتحریم شما عالوه بر تامین امنیت به عنوان یک اصل مهم که بیش از همه 
مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور و استان های مرزی است، دو وظیفه مهم و 
سنگین دیگر نیز بر عهده دارید. اول یک حرکت بزرگ اقتصادی، جذب سرمایه 
و تکنولوژی و دوم برگزاری باشــکوه، دقیق و ســالم انتخاباتی که همه در آن 

مشارکت کرده و به آن افتخار کنیم. 
باید موانع را برطرف کرد

روحانی با اشــاره به بهانه جویی های برخی بدخواهان که همواره می گفتند 
توافق در مســئله هسته ای ممکن نیســت، گفت: همین افراد امروز که توافق 
حاصل شده می گویند کسی حاضر نیست به ایران آمده و سرمایه و تکنولوژی 

با خود بیاورد اما مطمئنم که سرمایه و تکنولوژی خیلی زود تر از آنچه در مخیله 
این بدخواهان است، مسیر خود را برای ورود به کشور پیدا می کند و البته ما باید 
اراده خودمان را برای تعامل با جهان همچون گذشته به خوبی حفظ کرده و به 

دنیا نشان دهیم. 
رییس جمهوری اضافه کرد: نباید اجازه دهیم بروکراسی پیچیده مانع ورود 
ســرمایه و تکنولوژی به کشور شود و در این بین وزارتخانه هایی که در اولویت 
جذب ســرمایه و تکنولوژی هســتند باید موانع را برطرف کرده و به خصوص 
شــرکت های دانش بنیان در عرصه های مختلف برای جذب همکارانشان در 

دنیا تالش کنند و البته استعداد، ظرفیت و توانایی در هر نقطه از کشور از دیده 
پنهان نماند. 

با محدودیت منابع مواجه هستیم
روحانی با اشــاره به اینکه »با توجه به ادامــه تحریم ها تا پیش از آغاز اجرای 
برجام و قیمت فعلی نفت و مشکالت دیگری مثل خشکسالی مستمر و ادامه دار، 
با محدودیت منابع مواجه هســتیم«، افزود: البته این ها بدان معنا نیســت که 
نمی توان بر مشکالت غلبه کرد و اساسا هنر دولت این است که در شرایط سخت، 
منابع محدود را به شکل صحیح مدیریت کند و البته در این مسیر باید از همراهی 
و حمایت مردم و همه قوا بهره مند شود. چنان که توفیقات ما در عرصه هسته ای 

نیز مرهون همین همدلی، انسجام و همکاری همگانی بود.

باید یک حرکت بزرگ اقتصادی انجام شود 

با ابالغ دستورالعمل شــماره ۴۱ روابط کار، قراردادهای 
کار بــه فرمتی جدید تغییر یافت و پنــج بند مهم از جمله 
درج دقیق نوع قرارداد کار و حجم کار، تعیین میزان و درجه 
مهارت نیروی کار، شروط حق فســخ در قراردادهای دائم 
وپرداخت مزایای قانونی نیــروی کار به ازای مدت کارکرد 

گنجانده شد. 
هادی ابــوی؛ دبیرکل کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگران کشــور در گفت وگو با ایســنا، با بیان این مطلب 
از تغییــر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اســاس 
دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار، حق فسخ قرارداد میان 
کارگــر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت 

امکانپذیر خواهد بود. 
وی افــزود: به موجب تبصــره )۳( الحاقی بــه ماده )۷( 
قانــون کار، موضوع بند )۱( مــاده )۴۱( قانون »رفع موانع 
 تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور« مصوب
 ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۴ مجلس شــورای اسالمی؛ وزارت کار، مکلف 
شده اســت برای قرار داد های کتبی نمونه برگ مخصوص 

تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. 
ابوی تصریح کرد: در این قرارداد ۱۱ بندی چند نکته مورد 
توجه و تاکید است. در بند یک قرارداد اشاره شده که بر طبق 
ماده ۱۰ قانون کار مشــخصات طرفین باید به طور دقیق در 
فرم قرارداد قید شــود، همچنین نوع و میزان مهارت کارگر 
از نظر ساده، نیمه ماهر و ماهر بودن و یا درجه مهارت درباره 

کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است. 
وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای ســطح 
دســتمزد و حقوق کارگر موثر خواند و افزود: به موجب این 
دستورالعمل در صورت اختالف در نوع و میزان مهارت بین 
کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

با دیگر مراجع صاحب صالحیت مالک عمل خواهد بود. 
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشــور 
ادامه داد: بند دو قرار داد مشــخص کننده نوع قرا ر داد است 
و برحســب اینکه قرار داد »دائم«،   »موقت« یا »کارمعین« 
باشــد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این 
دستورالعمل به قراردادی اطالق شده که کار ماهیتا مستمر 
بوده و مدتی نیز در قرار داد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای 

قرار داد تعیین نشده باشد. 
همچنین »قرار داد مدت موقت« قراردادی است که مدتی 
در آن ذکر شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرار داد تعیین شود 
و یا ماهیت کار مســتمر نمی باشد. قرار داد کار »کار معین« 
نیز قرار دادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی 
به کار گرفته می شــود و بعد از اتمام کار، قرار داد نیز خاتمه 
می یابــد.  وی ادامه داد: یکــی از دغدغه های بزرگ جامعه 
کارگری نوع قراردادهای کار است که بعضا سه ماهه و شش 
ماهه یا یکسال تنظیم می شود ولی در دستورالعمل مذکور بر 

قید نوع قرارداد اعم از موقت، دائم و معین تاکید شده است. 
وی تصریــح کرد: بند )۳( قرار داد به »نوع« کار یا حرفه یا 
»حجم« کار و وظیفه ای که کارگر به آن اشــتغال می یابد، 
اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرار داد، واحد کاال یا 
محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد 
ســاعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار 

می گیرد. 
ابوی از واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی به عنوان 
یکی از مهم ترین بندهــای قراردادهای جدید کار نام برد و 
گفت: سال ها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای 
خود به حســابهای بانکی بودند و حاال این اقدام گام موثری 
در جهت پایان بخشــیدن به پرداخت های سنتی و دستی 

دستمزد ها خواهد بود. 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشــور 
واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی را در صورت توافق 
کارگر و کارفرما امکانپذیر دانست و این امر را در کاهش ۳۰ 
درصد اختالفات کارگری و کارفرمایی و پرونده های شکایات 

در مراجع حل اختالف موثر خواند. 
ابوی همچنین از گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر 
و کارفرما تنها در قراردادهای دائم خبر داد و گفت: به استناد 
بنــد )ح( الحاقی به ماده )۱۰( قانون کار و بند )ز( الحاقی به 

ماده )۲۱( قانــون کار موضوع بند های )۲( و )۳( ماده )۴۱( 
قانون »رفــع موانع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی 
کشــور«، طرفین می توانند در صورت توافق در قرار داد کار 

حق فسخ درج کنند. 
وی گفت: گنجاندن شــرط فســخ، ویــژه قرار دادهای 
غیرموقــت و دائــم اســت و در صورت درج این شــرط در 
قرار دادهای مدت موقت یا کار معین، شــرط مندرج باطل 
خواهد بود به عالوه شرط فسخ نباید خالف قانون بوده بلکه 

باید عرفا و عقال امکان پذیر باشد. 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشــور 
همچنیــن از پرداخت مزایای قانونی کارگران به ازای مدت 
کارکــرد ولو یک  ماه خبر داد و گفت: درحال حاضر اختالف 
نظر شدیدی بین نمایندگان کارفرما و کارگر در مراجع حل 
اختالف اســت که کارگری که زیر یکسال کار کرده سنوات 
نــدارد در حالی که در ماده ۷ قانــون کار و قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و همچنین دستورالعمل شماره ۴۱ روابط 
کار این امر مورد تاکید قرار گرفته و پیش بینی شده است که 
کارفرمایان به کارگران دارای قرارداد موقت به نسبت مدت 
کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه 

آخرین مزد پرداخت کنند. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دستورالعمل شماره ۴۱ 
روابط کار به سرنوشت بخشنامه لغو شده شماره ۴۰ منجر 

نشود.

فرم جدید قراردادهای کار ابالغ شد



گزیده ها 

در چشــم برهم زدنی سه هفته از پانزدهمین 
دوره لیگ برتر گذشت و از عصرروز گذشته 

هفته چهارم با برگزاری آغاز شده است؛ 
هفته ای که طی روزهای پایانی هفته 
جاری با برگــزاری هفت دیدار دیگر 
پیگیری شده و به اتمام خواهد رسید. 
در زیر اشــاره ای گذرا بــه دیدارهای 
هفته چهارم لیگ برتر خواهیم داشت:

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان
پرســپولیس برانکو با هدف فــرار از بحران و ننگ 

قعرنشینی این هفته میزبان ذوب آهن است، تیمی که هفته 
گذشته استقالل را شکست داده، بی حرف و حدیث و البته 
مقتدرانه. تمام امید برانکو به بازگشت مکانی محروم و البته 
نورالهی مصدوم است. قطع به یقین برانکو می داند تیمش 
برای شکســت دادن ذوب آهن که از قضا ســرمربی آن هم 
یکی از شــاگردان پیشــین او در تیم ملی است، کار آسانی 
ندارد. تیمی که در ورزشــگاه آزادی استقالل 6 امتیازی را 
مستاصل می کند، برای تاختن به پرسپولیس یک امتیازی 
قعرنشین نباید کار دشواری داشته باشد. ذوب آهن برای این 

بازی قاسم حدادی فر و هادی ایمانی را در اختیار ندارد. 
سپاهان اصفهان - فوالد خوزستان

از خوش شانسی و یا هر چیزی که بتوان اسمش را گذاشت 
ســپاهان سه بازی ابتدایی فصلش را در خانه برگزار کرد و از 
قضا در هر سه بازی هم پیروز شد و خیلی زود بر صدر جدول 
تکیه زد. سپاهان این هفته هم میزبان است، میزبان یک تیم 
بخت برگشته دیگر که مثل پرسپولیس شروعی بد در لیگ 
برتر داشــته است. فوالد خوزستان مانند هر تیم قعرنشین 
دیگری برای فرار از موقعیت موجود قطعاً با اندیشــه کسب 

پیروزی به مصاف سپاهان می رود . این بازی البته یک 
بازی ویژه برای اصغر باقریان و حسین فرکی، 
مدیرعامل و ســرمربی تیم سپاهان است. 
این دو که در کارنامه خود سابقه مدیریت 
و ســرمربیگری تیم فوالد خوزستان را 

دارند.
استقالل اهواز - استقالل تهران

سال ها اســت که جدال استقالل  تهران 
با همنام های شهرستانی در لیگ ایران صورت 
می گیرد، حاال فرقی ندارد که اســتقالل دوم از رشــت 
باشــد یا خوزستان. همیشه فاصله اســتقالل با همنامان 

شهرستانی اش به اندازه فاصله رشت تا اهواز بوده است! 
اســتقالل تهران با تکیه بــر آمادگی بــاالی رحمتی، 
ارسال های بی نقص حیدری، هوش ابراهیمی و البته جوانی 
خط حمله تیم خطرناکی اســت که می تواند هر تیمی را از 
پیش بردارد اما اســتقالل اهواز هم تیمی اســت که خیلی 
سخت باج می دهد..باید منتظر باشیم و ببینیم جنگ تمام 

آبی استقالل ها در اهواز چه نتیجه ای دارد.
برنامه هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه - 29 مرداد 94
گســترش فوالد تبریز - ســیاه جامگان مشهد، ساعت 
18:30 /پرســپولیس - ذوب آهن اصفهان، ساعت 19:15/

سپاهان اصفهان - فوالد خوزستان، ساعت 19:15، استقالل 
خوزستان - سایپا، ساعت 19:15 

جمعه 30 مرداد 94
پدیده خراسان - تراکتورســازی تبریز، ساعت 17:30/
راه آهــن - صبای قم، ســاعت 18:15/اســتقالل اهواز - 

استقالل تهران، ساعت 19:15

تیم های ملی فوتبال جوانان ایران و ســوریه که قــرار بود طبق برنامه دیداری 
تدارکاتی را در مشهد برگزار کنند، پشت درهای بسته استادیوم ثامن ماندند.طبق 
برنامه ریزی و اردوی تیم ملی جوانان در مشهد قرار بود این تیم 4 دیدار بین المللی 
تدارکاتی و دوســتانه با تیم های ســوریه و عراق برگزار کند که براساس آن اولین 
دیدار از ســاعت 19 روز ســه شــنبه27 مرداد باید در ورزشگاه ثامن مشهد بین 

تیم های ملی جوانان ایران و سوریه برگزار می شد.
در حالی که دو تیم از ســاعت 17 در محل ورزشگاه ثامن حاضر شدند با درهای 
بســته این استادیوم مواجه شدند، به این دلیل که مدیر مجموعه اجازه باز کردن 
در ورزشــگاه ثامن و برگزاری دیدار را ندارد.ظاهرا دلیل این رخداد این بوده است 

کــه اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی به عنوان نهاد مدیریتی مجموعه 
ثامن به نامه درخواســت برگزاری بازی در استادیوم ثامن از سوی هیات فوتبال 
خراسان تا ساعت 15 روز سه شنبه پاسخی نداده اما در تصمیمی خارق العاده در 
ساعت 16 مخالفت خود را با برگزاری این دیدار در ورزشگاه ثامن اعالم می کند که 
این تصمیم دیرهنگام باعث ایجاد این ناهماهنگی ها می شود. دبیر هیات فوتبال 

خراسان اظهار کرد: نامه هیات در تاریخ 22 مردادماه تحویل شد با این موضوع که 
24 تیرماه تیم ملی جوانان در مشهد حاضر شده و 4 دیدار تدارکاتی خواهد داشت 
که با وجود اینکه پاســخ آن ها به این نامه منفی بود، علیرغم پیگیری حضوری تا 
دوشنبه و صبح روز سه شنبه اعالم نشد که موافقت صورت نگرفته و عصر روز سه 
شــنبه با تماس های متعدد این موضوع اعالم شــد در صورتی  که اگر ظهر و چند 
ساعت زودتر اعالم می شد تمهیدات الزم را برای انتقال بازی به مکانی دیگر انجام 
می دادیم. همچنین با توجه به فشار این اتفاقات مسئول کمیته برگزاری مسابقات 
نیز در محل استادیوم ثامن دچار سکته قلبی شده که در حال حاضر حال عمومی 

وی مساعد است.

در شرایطی که سرمربی تیم ملی گوام با 
انتقاد شدید از شرایط دریافت ویزا برای 

بازیکنانش،فیفا را به کمک طلبیده 
است،مسئوالن تیم ملی فوتبال از 
اقدامات غیر ورزشی کشور گوام 

برای صدور ویزه بیمناک اند.
دو تیم ایــران و گــوام روز 12 

شهریور باید در چارچوب رقابت های 
مقدماتــی در تهران به مصاف هم بروند 

اما این بازی تحت الشــعاع مسائل سیاسی قرار 
گرفته است. بازیکنان گوام پاسپورت آمریکایی دارند و 
به نظر می رسد اختالفات سیاسی بین ایران و آمریکا، 
در سفر  آنها به تهران مشکالتی ایجاد کرده است. روز 
گذشته سرمربی تیم ملی گوام اعالم کرده بود، به دلیل 
صادر نشدن ویزا از فیفا درخواست می کند تا بازی سه 
بر صفر به سود گوام اعالم شود.در این باره نکته عجیب 
اینجاست که با توجه به اطالع فدراسیون این کشور از 
روابــط ایران و آمریکا، چرا بازیکنان گوام برای حضور 
در ایران پاسپورت آمریکایی شان را تحویل داده اند؟ 

اما نکته مهم تر ، روشــی است که کشور گوام برای 
صدور ویزا بــرای ایران دارند. تیم ملــی ایران که در 
مرحله مقدماتی جام جهانی باید با این کشــور بازی 
کند، باید از ســه ماه قبل بــرای دریافت ویزای گوام 
اقدام کند که همین مســاله دردســرهایی را بوجود 
اورده است. فدراســیون فوتبال باید برای نزدیک 70 
نفر ویزا بگیرد چون از حاال لیســت 23 نفره بازیکنان 
مشخص نیست و فدراســیون باید برای حدود 40 یا 
50 بازیکن درخواســت ویزا کند. این درحالیست که 

ایرانی ها باید برای دریافت ویزا به کشور سومی 
سفر کنند . خوب است بدانید هزینه یک 
شــب اقامت در امارات برای دریافت 
ویــزا حــدود 1000 دالر برای هر 
بازیکن و عضوکادر فنی اســت 320 
دالر هزینه ویزا به اضافه هزینه یک 
شب اقامت در دبی یا ابوظبی )نزدیک 
بــه 200 دالر ( ، به همــراه 100 دالر 
هزینه ویزای امارات و البته پول بلیت سفر 
به امارات کابوســی است که فدراسیوت در ماههای 
آینده با آن روبه رو می شــود ، تازه اگر خســتگی این 
ســفر غیرضروری را فاکتور بگیریم. یکی از مسئوالن 
فدراســیون با رد اعتراض ســرمربی گوام می گوید 
: گوامــی ها می توانســتند از 6 روز قبل اقدام کنند و 
ویزایشان را از سفارت پاکستان که حافظ منافع ایران 
در واشنگتن اســت بگیرند و این مســئله ربطی به 

سختگیری ایران ندارد.
پیروانی:از گوام شکایت می کنیم

افشــین پیروانی،مربــی تیم ملی فوتبــال درباره 
شــکایت گوام به AFC و مشکالتی که بر سر گرفتن 
روادید بــرای دو تیم وجود دارد مــی گوید:» اینکه 
آنها باید در کشــور ثالث روادید ایران را بگیرند دقیقا 
شــرایطی اســت که ما داریم و ما هم باید برویم و در 
یک کشــور دیگر ویزای گوآم را بگیریــم. اگر قرار بر 
 AFC شکایت باشد ما هم هفته آینده شکایتمان را به
می فرستیم.بازیکنان گوآم گذرنامه آمریکایی دارند و 
ما در کشورمان سفارت آمریکا نداریم و سفارت حافظ 

منافع هم نمی تواند ویزا صادر کند.«

15ورزش
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منتقدان  *نگرانی 
ندارد/ اهمیتی  برایم 
کارلوس کــی روش که 
باالخــره پــس از مدت 
زیادی کــه در مرخصی 
به سر می برد یکشنبه به 

ایران برمی گردد. این در حالی است که طی روزهای 
گذشــته منتقدان کی روش صحبت های زیادی را 
درباره ادمه روند مرخصی های کی روش بیان کردند 
و از ایــن جهت ابراز نگرانی کردند. کارلوس کی روش 
درباره منتقدان خود می گویــد:» من به انتقادها در 
این خصوص اهمیت نمی دهم. اگر آنها نگران غیبت 
من هستند حتما دلشان برایم تنگ شده است و این 
خوب است. وقتی دوستانتان و منتقدان تان دل شان 
برایتان تنگ می شود خبر خوبی است و من از این خبر 
خوشحال هستم. اگر منتقدان نگران این هستند که 
من از تعطیالتم لذت می برم باید قبل از امضای قرارداد 

موضوع را مطرح می کردند.«

*دعــوت از فرهاد 
د  هــا فر / ی مجید
مجیدی، کاپیتان سابق 
اســتقالل برای همراهی 
تیــم ســتارگان فوتبال 
ایران بــه این تیم دعوت 

شــد. طبق برنامه قرار است که مجیدی پس از اتمام 
سفرش به اسپانیا و امارات به اردوی تیم ستارگان در 

تهران اضافه خواهد شد.

لیگ  *گروهبندی 
والیبال   2016 جهانی 
اعالم شــد/بر اساس 
تصمیــم دپارتمان لیگ 
جهانی، این مسابقات در 
سال آینده در سه سطح 

و با حضور 24 تیم در ســطح یک و دو برگزار خواهد 
شد که اســامی تیم های شرکت کننده در هر سطح 

به قرار زیر است:
سطح یک: فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، 
برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغارستان، بلژیک 

و لهستان 
سطح دو: هلند، پرتغال، ترکیه ، اسلواکی، ژاپن، کره 
جنوبی، فنالند، کوبا، کانــادا، چین، مصر و جموری 

چک
12 تیم ســطح یک لیگ جهانی در سه هفته دور 
مقدماتی این رقابت ها به گروه های متفاوت تقسیم 
می شوند به گونه ای که تیم ملی والیبال ایران در هفته 
نخست با تیم های برزیل، آمریکا و آرژانتین همگروه 

است و در برزیل به مصاف این تیم ها می رود.

*پیکه ســکوتش را 
شکســت/مدافع آبی-

اناری ها سکوتش را شکست 
و درباره اخراج جنجالی اش 
در دیدار برگشت سوپرجام 
اسپانیا برابر بیلبائو سخن به 

میان آورد. او تاکید کــرد که هیچ توهینی به کمک داور 
بازی نکرده اســت. او در صفحه اجتماعی خود در توییتر 
نوشت: قبل از هر چیز می خواهم از همه به خاطر رفتاری 
که با کمک داور داشتم، عذرخواهی کنم. اصال رفتار خوب 
و درســتی نبود و نباید این گونه اعتراض می کردم. بازی 
برابر بیلبائو پر از تنش بود. در دیدار برابر بیلبائو بازی خوبی 
را به نمایش گذاشتیم. باید تاکید کنم که هیچ توهینی به 
کمک داور نکردم. هیچگاه به داور توهین نکرده ام. اعتراض 

کرده ام اما توهیم نکرده ام.

مجمع  *برگــزاری 
انتخاباتی فدراســیون 
دو و میدانی/دفتــر امور 
مجامــع معاونت توســعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش وجوانان اعالم 

کرد که این انتخابات با حضور 19 نامزد و در ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه )15 شــهریورماه( در آکادمی ملی المپیک و 
به ریاست سید نصراهلل سجادی معاون وزیر ورزش برگزار 
می شود. ســید حسین جاللی چیمه، مهران تیشه گران، 
داود حومنیان، سید مصطفی کریمی، سید محمد شروین 
اسبقیان، یاسر ابراهیم زاده شرمه، مهدی مستجاب الدعوه، 
جعفر نادری فرد، محمد علی یزدی، محســن صالحی نیا، 
محمدرضا کاظمی آشتیانی، سعید صانعی، جهانگیر آقایی، 
بهزاد نوروزی، محمود شــوقیان، جعفر باباخانی، مهدی 
مبینی، مجید کیهانی و علی گرزی 19 نفری هســتند که 
کاندیداتوری خود را برای احراز پست ریاست فدراسیون دو 

ومیدانی اعالم کرده و آنها تایید صالحیت شده اند.

الهه احمدی، بانوی قهرمان تیراندازی جهان، در گفت و گو با»ستاره صبح«:

برایآقایانسرودملیپخشمیکنند
بهماحقوقهمنمیدهند!

بدون فشنگ سهمیه المپیک گرفتیم
همین که ورزش بانوان پس رفت نکرده،خدا را شکر 

مهتاب لطفیان، گروه ورزش
الهه احمدی، ورزشکار 33 ساله ای که به گفته 
خود دوران سختی را پشت سر گذاشته است تا 
به روزهای پر فروغ خود برســد، تواضع زیادی 
را از خود نشــان می دهد. او که در المپیک لندن 
در رشته تفنگ بادی 10 متر ششم شد و بهترین 
نتیجه تاریخ المپیک را بــرای بانوان رقم زد، از 
دیده نشدن ورزش بانوان گله دارد. الهه احمدی 
که اکنون یکی از امیدهای ایران در المپیک 2016 
برای کسب مدال به حساب می آید گفت و گویی 
را با »ســتاره صبح« انجام داده است که در ادامه 

می خوانید:
* ابتدا درباره مســابقات جهانی آذربایجان 
برایمان بگویید که مدال طال و سهمیه المپیک را 

از آن به دست آوردید.
همانطور که گفتید این مســابقات جهانی بود 
و آخرین فرصتی که می توانستیم با استفاده از 
آن سهمیه المپیک را به دست آوریم. با تمرینات 
سخت و فشرده ای که داشتیم من و نجمه خدمتی 
در بخش تفنگ بادی 10 متر موفق شدیم تا ضمن 
کسب مدال 2 سهمیه المپیک هم به دست آوریم.

* با توجه به مشکالتی که فدراسیون تیراندازی 
دارد و حتی رییس فدراســیون در گفت و گویی 
با ما عنوان کرد که فشــنگ هــم برای تمرین 
ندارید، کمتر کسی فکر می کرد که در این رشته 

سهمیه ای به دست آید!
درست است که فدراسیون با مشکالت زیادی 

رو به رو است و به قول شما فشنگ هم نداریم اما 
این مشکالت بیشتر بر سر راه تیراندازان 50 متر 
است. در حال حاضر در بیشتر رشته ها توانسته 
ایم سهمیه به دست آوریم به جز 50 متر. اگر دقت 
کنید در رشــته ما که تفنگ بادی 10 متر است 
موفقیت های زیادی حاصل شده و هر چه عنوان 

بوده به دست آمده است.
*طلسم کسب مدال توسط بانوان در المپیک 

به دست شما می شکند؟
نه فقط من، بلکه تمام ورزشــکارانی که مدال 
های آســیا و حتی جهانی را دارند نمی توانند 
قول بدهند کــه در المپیک عملکردان چگونه 
خواهــد بود. بدون شــک همه تالشــم برای 
کســب مدال اســت و هدفگذاری هایم هم بر 
 همین مبنا بوده اما اینکــه بخواهم قولی بدهم 

اخالقی نیست.
* اما با توجه بــه اینکه در المپیک 2012 لندن 
بهترین نتیجه تاریخ ورزش بانوان در المپیک را 
رقم زدید، در حال حاضر همه توقع مدال آوری 

از شما دارند!
درست است، به خصوص مسئولین توقع زیادی 
برای کسب مدال از من دارند اما یادمان نرود همه 
کسانی که به المپیک می آیند ورزشکاران مدال 
آوری هستند و شــرایطی به مراتب از ما بهتر 
دارند؛ انتظاری که از خودم دارم به جز کســب 
مدال نیست، خدا بزرگ اســت انشاءا... که رو 

سفید می شوم.

* در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ممنوعیت 
ورود خبرنگاران زن در فوتســال بانوان منتشر 
شــد و مثل اینکه قرار است برای تمام رشته ها 
این شرایط حاکم شود،شما از این تحریم اجباری 

اطالعی ندارید؟
امیدوارم صحت نداشته باشــد چرا که ما به 
شــدت از حضور خبرنگاران و انعکاس خبرها  

استقبال می کنیم.
*در این دو ســال و با آمدن گودرزی در وزارت 
ورزش شرایط برای ورزش بانوان رو به بهبود رفته 

است؟
از رشته های دیگر خبری ندارم اما در رشته ما 
اوضاع تغییری نکرده است. در واقع می توان گفت 
همه چیز مانند سابق است، نه بهتر شده و نه بدتر. 
البته سرعت رشد آن کم شده است ولی همین که 

بدتر نشده خدا را شاکریم.
* با توجه به اینکه نجمه خدمتی 19 سال دارد 
و توانسته در این مقطع موفقیت های خوبی را به 

دست آورد،آینده او را چگونه می بینید؟
شاید بتوان گفت تیراندازی تنها رشته ای است 
که در آن سن و ســال مطرح نیست. همین که 
تمرینات خوب داشته باشی می توانی به موفقیت 
دست پیدا کنی که این موضوع به شدت درباره 
نجمه خدمتی صدق می کند. او با توجه به اینکه 
سن کمی دارد اما همیشه تمریناتش را با جدیت 
تمام و با هــدف انجام می دهد و نتیجه اش را هم 
به خوبی مشــاهده کرده که اکنون در 19 سالگی 

 دومین سهمیه المپیک رشته تیراندازی را به دست
 آورده است.

*شما تجربه بیش تری از او دارید،از تجربیات 
شما استفاده می کند؟

ابتدا باید سوالتان را تصحیح کنم چرا که درست 
است که سن کم تری دارد اما تجربیات او اگر از من 
بیش تر نباشد کم تر هم نیست.او حتی به المپیک 
جوانان هم رفته اســت،تجربه ای که من نداشتم 
اما هر کدام از ورزشــکاران هر زمان کمکی از من 

بخواهند دریغ نمی کنم.
*به عنوان سوال آخر؛ گله ای از مسئولینی که 
به موفقیت های ورزش بانوان توجه کمتری نشان 

می دهند، نداری؟
ورزش بانوان خیلی فرق کرده است، ما خودمان 
تالش کردیم و روزهای ســختی را پشــت سر 
گذاشتیم تا به این جا برسیم، مدال آسیا و جهانی 
را به دســت آوریم. می بینیم که در تلویزیون به 
موفقیت ها و مدال آوری های آقایان چقدر توجه 
نشان می دهند، برایشان سرود قهرمانان پخش 
می کنند و تا مدت زیادی درباره آن حرف می زنند.  
دیگر قرار است ورزشکاران زن چه کار کنند که تا به 
حال نکرده اند؟مقصر دیده نشدن موفقیت هایمان 
ما نیستیم. دلمان به همین دیده شدن ها خوش 
اســت، نه به حقوقی که نمی گیریم و پاداشــی 
که به ما نمی دهنــد. در حال حاضر بانوان فقط به 
 یک مقایسه عادالنه احتیاج دارند و دیده شدن

 توسط رسانه ها.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال
پرسپولیس در مقابل عامل قعر نشینی خود 

هزینه هنگفت ایران برای بازی با گوام
موانع تیم ملی ایران برای دریافت ویزا

چرا تیم ملی فوتبال جوانان را به ثامن 
مشهد راه ندادند؟



بر شاخه های درخت غار
                                                                                                                   دو کبوتر

                                                                                                                                                                                        تاریک دید م
یکی خورشید بود وآن دیگری ماه

                                                                                                              همسایه های کوچک!
                                                                                                                                                                        با آنان چنین گفتم

گور من کجا خواهد بود؟
                                                                                                      در دنباله دامن من،

                                                                                                                                                               چنین گفت خورشید
در گلوگاه من،

چنین گفت ماه...

از هر دری...
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 علــم بی عمل، دیوانگی اســت و عمل بی علم، شــدنی 
نیست. علمی که تو را از معاصی باز ندارد و به اطاعت معبود 
وادار نکنــد، فردای قیامت تو را از آتــش دوزخ باز نخواهد 
داشت. اگر امروز به دانشــت عمل نکنی و درصدد جبران 
روزهای گذشــته برنیایی، روز قیامت از آنانی خواهی بود 
که می گویند: خداوندا! ما را به دنیا بازگردان تا کار شایسته 

انجام دهیــم، و آن گاه به تو می گوینــد: احمق! تو خود از 
آنجا آمده ای. 

امام محمد غزالی 
  ای آنکه بتوانیم کســی رادوست داشته باشیم به زمان و 
آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد 
و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.  ژان ژاک روسو آسایشدوگیتیتفسیرایندوحرفاست              بادوستانمروتبادشمنانمدارا

به زودی برای افرادی که در کشــورهای در حال توســعه یا روستاها 
زندگی می کنند، آب خوردن به سادگی بازکردن یک کتاب و پاره  کردن 
ورقی از آن خواهد بود. »ترزا دانکوویچ«، دانشجوی پسا دکترای دانشگاه 
کارنگی ملون، محصولی به نام »کتاب نوشیدنی« ارائه داده  که هر برگ آن 
از نوعی ورقه ضخیم کاغذ ساخته شده و این کاغذها آغشته به نانوذرات 
نقره و مس هستند.  این نانوذرات، 99.9 درصد از میکروب های موجود 
در آب آلوده را فیلتر می کنند. هر ورقه کتاب از دو فیلتر ســاخته شــده 
که هر یک از آن ها به نوبه خود قادر به پاکیزه کردن 100 لیتر آب است. 

گفته می شود یک کتاب می تواند نیازهای یک شخص را به مدت چهار 
ســال برآورده کند.  زمانی که فیلتر از کتاب برداشته می شود، در نوعی 
نگه دارنده جعبه مانند جا می شود و این نگه دارنده خود روی یک سطل 

آب قرار می گیرد و آب آلوده از میان آن عبور می کند. 
در آزمایش های انجام شده در افریقای جنوبی، غنا، هایتی و کنیا، این 
کاغذ هنگام فیلترکردن آب حاوی مقادیری از باکتری های فاضالب، به 

قابلیت 99.9 درصد تصفیه دست یافت. 

در حالی که تعــدادی از ذرات نقره و مس به درون آب نفوذ می کنند، 
دانکوویچ مدعی شده این سطوح زیر حد تعیین شده سازمان بهداشت 

جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست هستند. 
مبتکر این کتاب بــه دنبال آزمایش های میدانی بیشــتر و بازبینی 
طراحی کتاب اســت؛ دانکوویچ شرکتی به نام pAge تاسیس کرده که 

کتاب را وارد مرحله تولید و توزیع می کند. 
وی قرار اســت یافته های خود را در دویســت وپنجاهمین نشست و 

نمایشگاه ملی انجمن شیمی امریکا در بوستون ارائه دهد. 

مردی متوجه شــد که گوش همسرش ســنگین شده و شنوایی 
اش کم شــده اســت به نظرش رسید که همســرش باید سمعک 
 بگــذارد ولــی نمی دانســت این موضــوع را چگونه بــا او درمیان 

بگذارد.
به این دلیل، نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او درمیان 

گذاشت.
دکتــر گفت: برای اینکه بتوانی دقیق تــر به من بگویی که میزان 

ناشنوایی همسرت چقدر است، آزمایش ساده ای وجود دارد.
ایــن کار را انجام بده و جوابش را به من بگو: ابتدا در فاصله 4 متری 
او بایســت و با صدای معمولی، مطلبی را به او بگو. اگر نشنید، همین 
کار را در فاصله 3 متری تکرار کن. بعد در 2 متری و به همین ترتیب 

تا باالخره جواب بدهد.
آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او 

در اتاق پذیرایی نشسته بود.
مرد به خودش گفت: االن فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان 

کنم، و سوالش را مطرح کرد ...
جوابی نشنید بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه 
رفت و همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم جلوتر 
رفت و به درب آشپزخانه رسید. سوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی 
نشنید. این بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: » عزیزم 

شام چی داریم؟«
و این بار همسرش گفت:» نمی شنوی؟! برای چهارمین بار میگم؛ 

خوراک مرغ!«
»گاهی هم بد نیســت که نگاهی به درون خودمان بیندازیم شاید 
عیب هایی که تصور میکنیم در دیگران اســت در واقع در خودمان 

وجود دارد!«

به  کســي  که  به  فکر آینده اش  نیســت و دچار مشــکل  مي شود 
زمستونت  بود؟«   مي گویند: »جیک جیک  مســتونت  بود، فکر 
گنجشــک و ریشه این ضرب المثل در حکایت معروف 

مورچه است.
مورچه ای در فصل بهار و تابستان دانه  ها  را  

به  النــه اش  مي برد و انبار مي کرد تا در روزهاي  
سرد و سخت  زمستان  بي غذا نماند.

گنجشــک که کار کردن زیاد مورچــه را میدید،به 
مورچه گفت:حیف این وقت خوش نیست، چرا اینقدر کار 

میکنی؟
مورچه گفت:بازي  و خورد و خواب  هم  اندازه اي  دارد. باید کمي  هم  
به  فکر فردا و فصل  زمستان  بود. مثل  من  کمي  دانه  انبار کن  که  هنگام  

برف  و باران  و سردي  هوا گرسنه  نماني.
گنجشــک  گفت:هواي  به  این  خوبي  را رها کنم  و به  فکر انبار کردن  
آذوقه  باشم؟ امروز که  خوردني  و نوشیدني  هست، در فصل  زمستان  

هم  حتماً براي  خوردن  چیزي  پیدا خواهم  کرد.
روزها، هفته ها و ماه ها پشت ســر هم  رفتند تا 

اینکه زمستان  سرد از راه  رسید.
برف  بارید و همه جا را سفیدپوش  کرد. دیگر 

نه  گیاه  و ســبزه اي  روي  زمین  ماند و نه  میوه اي  
روي  شاخه ي  درختي  پیدا شد. گنجشک  کمي  این طرف  
رفت، کمــي  آن طرف  رفت، اما چیزي  براي  خوردن  پیدا 
نکرد. پروبالش  در آن  هواي  ســرد قدرت  پرواز نداشت. 
نمي دانســت  چه کار کند. یاد مورچــه افتاد و با خودش  

گفت:بهتر اســت  پیش  دوستم  بروم. شــاید او کمکي  به  من  کند و 
دانه اي  به  من  بدهد که  بخورم  و از گرسنگي  نمیرم.

با این  فکر گنجشــک  خودش  را به  در النه ي  مورچه رساند و در زد 
و حــال  و روزش  را براي  مورچه تعریف  کرد و گفت: »کمکم  کن  که  از 

گرسنگي  دارم  مي میرم.«
مورچه گفت: یادت  مي آید که  در تابستان  چندبار به  تو گفتم  
به  فکر این  روزها هم  باش، اما تو گوش  نکردي  و مي بیني  
که  حــاال به  چه  روزي  افتــاده اي. ببینم  وقتي  که  
»جیک جیک  مســتونت  بود، فکر زمستونت  

نبود؟«
مورچه وقتی دید گنجشک  از بي خیالي  
خودش  پشــیمان  شــده، گفت: در هر 
صورت  ما دوتا با هم  دوســتیم. من  هم  
آنقدر آذوقه  انبار کرده ام  که  بتوانم  تو را 

هم  میهمان  کنم...

 احســنت بر روزنامه ســتاره صبح که در 
موضــوع صادق خرازی نه  مخالفت کامل و نه 
با موافقت و همراهی بی جا با موضوع اظهارات 
دبیر کل حزب ندا برخورد کرد چون بعضي از 
روزنامه ها در این اختالف مردود شدند و بهانه 
دست رقیب دادند اما ستاره صبح منصفانه با 

موضوع برخورد کرده است.)احسان زند(
 عرصه اصالح طلبی ترکیبی شده از اسب 
افتادگانی که بدنبال بازگشت دوباره به قدرت 
هســتند و نو ظهوران قدرت طلبی که در این 
بازه بدنبال معروفیت و قدرت هستند و اندکی 
اصالح طلب حقیقی هم که به آنها میدان داده 
نمی شود .راه نجات از میان موج سوم تفکری 
مردم می گذرد که باید وارد میدان سیاســت 
شده و خواســته های مردم را مطالبه کنند.

)علی بیات(
  فرم اشتراک را پر کردم ولی بعد از گذشت 
دو هفته هنوز اقدامی انجام نشده.)حســین 

منطقی(
-ســتاره صبح:لطفابا تلفن 88101903 

تماس بگیرید.
   جوانی می گفت مگر چین و ژاپن و.. مثال 
چیــن با پایین نگاه داشــتن ارزش پول خود 
بیشترین صادرات دنیا را دارد و یا کره جنوبی 
و ژاپن  مطالب از این دست . باید در تفکر نحوه 
اداری کشــور به وجود آید و واقعیت ها دیده 

شود.)علیرضا ترابی(
  سالم،خســته نباشــید جنــاب صالح 

آبادی،خداقوت)م.بهن زاده(
-ستاره صبح:تشکر

  متن زیرخالصــه ای از توصیه نامه یک 
مدیر آلمانی پس از چندین سال کار در صنایع 

مختلف ایران است :
1-به کارشناســان ونخبگان سیستم خود 
هیچگاه فشار وارد نکنید آنها می توانند کاری 
کنند که سیستم شما دچار بیماری هموفیلی 
شود و با کوچکترین زخمی خونریزی مداوم 

نماید .
2-وجهه طلبکارانه داشــتن و ندیدن نقاط 
مثبت کارکنان یک ضعف اساســی است که 

نوآوری و خالقیت را می می راند.
3-از ترس اینکه پرسنل تان جایگاه شما را 
بگیرند اقدام به اســتخدام افراد ضعیف و غیر 
حرفــه ای ننمایید، کارکــردن با حرفه ای ها 
مشــکالت خاصــی دارد ولی به پیشــرفت 

سیستم و پیشرفت شما کمک می کند.
4-به جای ایجاد تفرقه بین کارکنان و ایجاد 
سیستم های جاسوســی به فکر ایجاد اتحاد 

ونظم بین کارکنان باشید
5- در موردی مسایلی که نمی دانید تظاهر 
به دانایی نکنید .گاهی با پرسیدن یک سوال 
مناسب می توانید میزان هوش وسطح فکرتان 

را به دیگران اثبات کنید . 
6-از کوچکترین افراد مجموعه هم می شود 
چیزهایی یاد گرفت از فرصت های یادگیری 

استفاده کنید.
7-به پرسنلتان فرصت مناسب برای تفریح 

بدهید.
8-استفاده نامناســب از ابزار اخراج باعث 
ایجــاد ناامنی در محیــط کار و بالطبع تنزل 

کیفیت می شود.
9-مدیریت را مایه برتری بر دیگران ندانید.
در کارکنان شما افراد زیادی هستند که از شما 

با استعدادتر در زمینه مدیریت هستند .
10-موفقیت یک مدیــر به اتومبیل ، کت 

وشلوار، ساعت مچی و تجمالت نیست. 
11- به همه مسایل ورود نکنید گاهی زمان 

حالل مسایل است.
12- مدیریــت را با نظامی گری اشــتباه 
نگیرید . در خفقان و فشار هیچ استعدادی رشد 
نمی کند شاید چینی ها بتوانند اپل بسازند ولی 

هیچگاه استیو جابز پرورش نمی دهند.
13-اگر از پایین ترین ســطوح شروع بکار 
کرده ایــد و پله پله باال آمــده اید هیچ کس 

مناسب تر از شما برای آن پست نیست .
14-به جای استخدام سه نفر با حقوق پایین 
یک نفر با حقوق باال اســتخدام کنید یک نفر 

راضی بهتر از سه نفر ناراضی کار می کند.
15- به هر ک سی در جایگاه خودش قدرت 
و اختیــار بدهید . به چارت ســازمانی احترام 
بگذاریــد . وان را دور نزنید چه به ســمت باال 
چه به سمت پایین 16-از استخدام افراد دارای 

پارتی!!!!!! خودداری کنید .
)پرویز محمدی(

 روزنامه ستاره صبح
 سياسي، اقتصاد ي، فرهنگي 
 صاحب امتياز و مد یرمسوول: علي  صالح آباد ي
 زیر نظر شوراي سرد بيري
آد رس:  تهران، یوسف آباد، کوچه نهم، پالک 39، طبقه 3
چاپ: هنر سرزمين سبز
تلفن: 02188101903- نمابر:02188712322    
پيامگير: 02144625776   -   09365727772

»کتاب نوشیدنی« با قابلیت تصفیه آب!

شعر

پند بزرگان

داستانک 

ضرب المثل

فناوری برتر

جیک جیک مستونت بود،فکر زمستونت بود؟

 
خیلی سخت

جادویی

خت
س

سط
متو

خیلی آسان

سخت

متوسط

آسان

خیلی سخت

جادویی

خیلی آسان 

آسان

جد ول سود وکو

فدریکو گارسيا لورکا
ترجمه:   احمد شاملو

وی
 نچ

مز
 جي

-1
98

4 -
وئه

راگ
کا

ني

تریبون خوانندگان 
تلفن- 021-44625776
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الو ستاره صبح ...

سمعک


