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حركت سالمندان روی خط زندگی

پروژه جدید عربستان در منطقه ؛ از یار 
كشی تا تحریم

انتظارات مردم از 
دولت دوازدهم

پرونده ی صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی

۶

۲

۲

۵

سمفونی »روح اهلل« به آهنگسازی« شاهین  فرهت«  سه شنبه شب نهم خرداد ماه با 
حضور  برخی چهرههای سیاسی ، فرهنگی و هنری در تاالر وحدت رونمایی و با ارکستر 

چه کسانی می روند؟ چه کسانی می مانند؟

همه یاران روحانی ...

ما به سازمان پر 
از فاجعه عادت 

داریم!
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در پی شعله ور شدن آتش اختالف عربستان 
و متحدانش با قطر، الجزیره در مطلبی ضمن 
از  به متهم بودن عربستان به حمایت  اشاره 
تروریسم، اعالم کرد، ریاض از راههای مختلف 
از جمله خرج کردن پول و ثروت به دنبال این 
است این اتهام را از خود زدوده و به دیگری 

وارد کند.
به گزارش نشریه ارمغان؛ پس از علنی شدن 
رسانه  ورود  و  عربستان  و  قطر  بین  اختالف 
از  این کشمکش در حمایت  های مصری به 
ریاض ، رسانه های قطری آرامش را در پیش 
پرانی  سنگ  روند  به  شدن  وارد  از  و  گرفته 

رسانه ای با دشمنان خود خودداری کردند.

روزنامه الرایه قطر سکوت را شکست
در این میان روزنامه الرایه قطر اولین رسانه 
قطری بود که سکوت را شکسته و آتش خود 
را نثار روزنامه نگاران و رسانه ها و شبکه های 
و  امارات  عربستان،  به  وابسته  ای  ماهواره 
مصر کرد و آنان را به دلیل حمله به قطر جیره 

خوار و سگ توصیف کرد.
همچنین این روزنامه مطلبی را تحت عنوان » 
قطر! صحبت ابلهان آسیبی به تو نمی رساند« 
و  عربستان  العربیه  شبکه  از  وعکسی  منتشر 

اسکای نیوز امارات را ضمیمه آن کرد .
الرایه همچنین عناوین دیگری را منتشر کرد 
از جمله اینکه : قطر از دست درازی و صحبت 
از  های سخیف آزارده نمی شود اما حماقت 
 « یا  و   » است  گذشته  هم  ادب  مرز  و  حد 
رسانه های  ابوظبی  و  نیوز  اسکای  و  العربیه 

دروغگو و فاسد.
های  رسانه  دیگر  از  نیز  قطر  الجزیره  شبکه 
قطری بود که به حمالت رسانه های عربستان 
با  داد و مطلبی  و متحدانش واکنش نشان 
در  گسیختگی  افسار  کرد:  منتشر  عنوان  این 

سیاست.

سیاست نادانی و افسارگسیختگی
یکی  داشت:  عنوان  مطلب  این  در  الجزیره 
فارس  خلیج  منطقه  در  پرخطر  کارهای  از 
بی  و  جهل  از  که  است  خطرناک  رانندگی 
خیالی دور نبوده و هدف از آن ماجراجویی و 
نمایش مهارت ها است اما خطرناک تر از آن 
در پیش گرفتن همین وضعیت در سیاست 

است.
منطقه  در  چیز  همه  داد:  ادامه  شبکه  این 
کشور  سه  ناگهان  اما  بود  آرام  فارس  خلیج 
را  رمضان  ماه  آرامش  فارس  خلیج  منطقه 
عرف  از  و  شکستند  سیاسی  ماجراجویی  با 

دیپلماتیک فراتر رفتند .

ترین  نزدیک  به  عربستان  زنی  اتهام 
همسایه خود

باز  دروغگو  به  دروغ  اما  افزود،  الجزیره 
از  به حمایت  را  قطر  که  کسانی  و  گردد  می 
تروریسم متهم کردند خود در ارتباط با انفجار 
اند  بوده  گرفتار  آن  دام  به  دوقلو  های  برج 
از  اما  شدد  متهم  تروریسم  به  ها  مدت  و 
راههای مختلف ازجمله پرداخت پول و غیره 
تمام  و  شوند  رها  اتهام  این  از  کردند  تالش 
تالش خود را به کار گرفتند تا از این اتهامی 
بود،  وارد  آنان  به  غرب  سوی  از  سال   16 که 
خالص شوند از همین رو انگشت این اتهام 
را به سمت نزدیک ترین همسایه خود نشانه 

رفتند.

عادی  برای  عربستان  های  شرط  پیش 
سازی روابط با  قطر چیست؟

عربستانی  نفوذ  با  ژنرال  عشقی  انور  سپهبد 
عربستان  شاه  سلمان  به  نزدیک  افراد  از  و 
سعودی از پیش شرط های ریاض برای عادی 
بحران  فصل  و  حل  و  قطر  با  روابط  سازی 

خلیج فارس پرده برداشت:
عربستان  که  مسایلی  بزرگترین  از  یکی 
با آن مشکل داشته و دارد فعالیت  سعودی 
باید  قطر  که  است  الجزیره  تلویزیونی  شبکه 
روابط  تا  کند  متوقف  کامل  به صورت  را  آن 
شبکه  بازگردد.  قبلی  حالت  به  کشور  دو 
الجزیره امروزه رویکرد تبلیغاتی منفی را علیه 
درپیش  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای 
گرفته است و دولت قطر نیز از این اقدامات 
برای  عربستان  دیگر  شرط  کند.  می  حمایت 
افراد  تمام  اخراج  قطر  با  روابط  عادی سازی 
و  المسلمین  اخوان  گروههای  به  وابسته 

حماس از دوحه است.
به  قطری  مقامات  که  است  حالی  در  این 
سوی  از  شرطی  پیش  هرگونه  آشکار  صورت 
عربستان برای عادی سازی روابط را رد کرده 

است

به  قطر  براى  عربستان  گانه   ١٠ شروط 
روايت خبرنگار الجزيره

قطع فورى روابط ديپلماتيك با ايران
اخراج تمام اعضاى حماس از قطر

و  حماس  اعضاى  تمام  حساب  كردن  بلوكه 
توقف ارتباط با آنها

اخراج تمام اعضاى اخوان المسلمين از قطر
اخراج عناصر ضد شوراى همكارى از قطر
توقف حمايت از »گروه هاى تروريستى«

توقف دخالت در امور داخلى مصر
توقف پخش شبكه الجزيره

عذرخواهى رسمى از اعضاى شوراى همكارى 
به دليل »توهين هاى الجزيره«

تعهد قطر به پايبندى به سياست هاى شوراى 
همكارى و خوددارى از اقدامى بر خالف اين 

سياست ها

عربستان میانجیگری پاکستان را رد کرد 
بر  مبنی  پاکستان  پیشنهاد  عربستان 
میانجیگری درباره مسئله این کشور با قطر را 
رد کرد و نخست وزیر دولت اسالمآباد دست 

خالی به پاکستان بازگشت.
پاکستان  وزیر  نخست  شریف«  »نواز  سفر 
میان  تنشها  کاهش  برای  که  »ریاض«  به 
بود  شده  انجام  قطر  و  عربستان  کشورهای 
پیشنهاد  به  سلمان«  »ملک  و  ماند  بینتیجه 

میانجیگری پاکستان پاسخ رد داد.

»بحران قطر؛ ریشهها و بازیگران«
فیشر،  مکس  ارمغان؛  نشریه  گزارش  به 
از  درتحلیلی  تایمز«،  »نیویورک  گزارشگر 
بحران اخیر خلیجفارس نوشت:  بحران خلیج 
فارس ایاالت متحده را درگیر کرده و حال به 
این  وارد  نیز  را  ترکیه  و  ایران  میرسد  نظر 
درگیری کرده است و ممکن است در نهایت 
به مردی کشیده شود که پدر خود را عزل کرد.

ثانی،  ال  خلیفه  بن  شیخحمد  که  زمانی   
کودتای  یک  واسطه  به  قطری،  شاهزاده 
خونین در سال ۱۹۹۵ به پادشاهی رسید؛ ملتی 
را تحویل گرفت که بهسختی مستقل بودند 
این  را داشتند.  کنونی  و یک هفتم جمعیت 
کشور از سال ۱۹۷۱ که به استقالل رسیده بود 
به طور عمده زیرمجموعه قدرت همسایه خود 

عربستان بوده است. 
میتواند  قطر  که  بود  باور  این  بر   شیخحمد 
امنیت خود را با خروج از زیر سایه عربستان 
نیز حفظ کند. اما چطور؟ رویکرد او در نهایت 
این  انجامید.  منطقهای  سرد  جنگ  یک  به 
رویکرد شبیه به کوبا بود که سعی کرد با قطع 
نفوذ آمریکا یک شبه به یک ابرقدرت تبدیل 

شود و با آمریکا در آسیا و اروپا رقابت کند.
دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  لینچ،  مارک   
جرج واشنگتن که دیدگاه شیخ حمد را بررسی 
کرده، میگوید، او از خود پرسیده بود چرا باید 
ضرورتی  چنین  اگر  بماند  سعودیها  کنار  در 
میخواست  همچنین  قطر  امیر  ندارد؟  وجود 

بیش از یک بیعتکننده با عربستان باشد. 
 به گفته لینچ، بسیاری از دالیل این اقدامات 
شخصی است. زمانی که امیر جدید روی کار 
آمد او واقعا چنین تمایلی داشت. کشورهای 
کمی در منطقه موفق شدهاند از یک کارگزار 
را فراتر بگذارند. قطر طی چند سال  پایشان 

چنین کاری کرد.
و  کرد  ترمیم  ایران  با  را  روابطش  قطر   
آمریکا  هوایی  پایگاه  میزبان  به  همچنین 
ماهوارهای  کانال  کشور  این  شد.  تبدیل 
الجزیره را تاسیس کرد و از آن بهعنوان قدرت 
تخریب  و  متحدانش  جذب  برای  خود  نرم 
آلسعود استفاده کرد. از آن پس هر کشوری 
رابطه  اخوانالمسلمین  با  میخواست  که 
داشته باشد یا با حماس در فلسطین و یا از 

از  حتی  یا  کند  حمایت  جداییطلبهای چچن 
طالبان، به سراغ قطر میآمد.

 در دهه ۱۹۹۰ تحوالت تکنولوژیکی و اقتصادی 
و  کرد  ایجاد  قطر  مایع  گاز  برای  خوبی  بازار 
طریق  از  را  گاز  این  شد  موفق  کشور  این 
از  که  لولههایی  خط  به  نیاز  بدون  کشتی 
کنترل  قطر  کند.  صادر  میکرد،  عبور  سعودی 
منابع گازیاش را در دست گرفت و درآمد این 
کشور از ۸.۱ میلیارد دالر در سال ۱۹۹۵ به ۲۱۰ 

میلیارد در ۲۰۱۴ رسید.
 این کشور با کمک برنامههای الجزیره و گاه از 
طریق تامین مالی و تجهیز نظامی در جریان 
اعم  ضددولتی  جنبشهای  همه  از  عربی  بهار 
امیدوار  و  کرد  اسالمگرا حمایت  و  از سکوالر 
بود بتواند با دولتهای آتی رابطه خوبی داشته 
کردند،  رشد  اسالمگرایان  که  زمانی  باشد. 
سعودی  عربستان  کرد.  حمایت  آنها  از  قطر 
چه از ابعاد نظم منطقه چه از نظر داخلی با 
برای  جنبشها  این  و  شد  روبهرو  چالشهایی 

عربستان نیز تهدید بودند.
قطر  جایگاه   ۲۰۱۳ سال  »در  میگوید:  لینچ   
در  قطر  متحدان  رفت.  از دست  بیش  و  کم 
بهار عربی دچار چندپارگی شدند. شیخ حمد 
تجربه  که  سالهاش   ۳۳ پسر  و  شد  بیمار 
قدرت  دوران  شد.  او  جانشین  داشت،  کمی 
این  با  بود.  رسیده  پایان  به  قطر  منطقهای 
شبکه  و  داشت  را  استقاللش  قطر  حال، 
ارتباطاتش نیز هنوز وجود داشت. عربستان 
دیگر  بر  و  پذیرفت  را  قطر  استقالل  سعودی 
متمرکز  ایران  یعنی  حود  منطقهای  دشمن 
شد. این مساله به نفع آمریکا نیز تمام شد که 
میخواست هم با عربستان و هم قطر رابطه 

داشته باشد«.
با  ایران  با  هستهای  توافق   ۲۰۱۵ سال  در 
مسایل  و  بود  تضاد  در  عربستان  اهداف 
را  عربستان  توافق  این  بود.  پیچیدهتر شده 
بیش از پیش نگران رابطه ایران و قطر کرد؛ 
اما عالقهای به فشار آوردن به قطر نداشت. 
توافق  سر  بر  واشنگتن  با  عربستان  که  چرا 
هستهای دچار مشکل مهمتری بود. دو کشور 
همچنان در یک تعادل متزلزل باقی ماندند. 
رویکرد  اما  بود؛  کرده  عقبنشینی  قطر  اگرچه 
قطر  داد:  عربستان  به  مهمی  درس  قطر 

میتواند تهدید جدیای برای عربستان باشد.
پیشنهاد  قطر  بحران  بروز  پی  در  ایران   
از  دارد  سعی  و  داد  قطر  به  غذایی  محموله 
این تحوالت برای توسعه نفوذ خود در منطقه 
و  کویت  کشور  دو  احتماال  کند.  استفاده 
ایران  میان  تعادل  ایجاد  دنبال  به  نیز  عمان 
از  و عربستان خواهند بود. مهمترین حرکت 
رسمی  به طور  که  گرفت  ترکیه صورت  سوی 
مشخص  هنوز  است.  کرده  حمایت  قطر  از 
خواهد  حلوفصل  چطور  بحران  این  نیست 
شد. به پایان دهه دوم رقابتهای عربستان و 
قطر نزدیک میشویم. معلوم نیست آیا ادامه 
در  متعدد  ائتالفهای  و  بیثباتی  این وضعیت 

منطقه را تقویت خواهد کرد یا نه.

پروژه جدید عربستان درمنطقه ؛ ازیارکشی تا تحریم قطر

پیش بینی خانم نخست وزیر درست از آب درنیامد
افزایش  با هدف  انگلستان  وزیر  ترزا می نخست 
کار(  )محافظه  خود  حزب  نمایندگان  تقویت  و 
درپارلمان انگلستان، انتخاباب زود هنگام را رقم زد 
اما پیش بینی اش درست از آب در نیامد ونتایج 

انتخابات به نفع او و حزبش نبود .
سراسری  انتخابات  ارمغان؛  نشریه  گزارش  به 
با  برابر   ۲۰۱۷ ژوئن   ۸ پنجشنبه  روز  در  انگلستان 
۱۸ خرداد ۱۳۹۶ به منظور انتخاب اعضای پنجاه و 

هفتمین پارلمان این کشور برگزار شد. 
بر اساس قانون دورههای ثابت پارلمان مصوب ۲۰۱۱ قرار نبود تا روز ۷ مه ۲۰۲۰ انتخابات 
پارلمانی در انگلستان برگزار شود. اما در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۷، »ترزا می« نخست وزیر این 
کشور با داشتن اکثریت ۱۲نفری در مجلس به امید دست یابی به آرای بیشتر و پشتیبانی 
یک پارچه تری در مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تقاضای انتخابات زودهنگام 
کرد و توانست بیش از دو سوم از نمایندگان پارلمان را که برای تصویب آن الزم بود، با خود 
همراه سازد. از میان نمایندگان حاضر در مجلس عوام انگلستان که ۶۵۰ نفر عضو دارد، ۵۲۲ 

نماینده موافق و ۱۳ نفر مخالف این انتخابات بودند.
نتیجه شمارش آرا در ۶۴۹ حوزه انتخابیه نشان میدهد که حزب محافظه کار با از دست دادن 
۱۲ کرسی، ۳۱۸ کرسی کسب کرده و حزب کارگر با به دست آوردن ۲۹ کرسی، تعداد کرسیهای 

خود را به۲۶۱ کرسی افزایش داده است.
حزب ملیگرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱ کرسی به ۳۵ کرسی دست یافته و حزب لیبرال 

دموکرات با کسب ۴ کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است.
حزب اتحادگرای ایرلند شمالی نیز با کسب ۲ کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰ کرسی را کسب 

کند و سایر احزاب نیز ۲ کرسی از دست داده و در مجموع ۱۳ کرسی به دست آوردهاند.
نتیجه انتخابات سراسری در بریتانیا )۸ ژوئن/ ۱۸ خرداد( دقیقا بر خالف انتظارات ترزا می 
از  رقم خورد؛ محافظهکاران نه تنها کرسیهای بیشتری به دست نیاوردند که ۱۲ کرسی هم 

دست دادند.
به این ترتیب محافظهکاران برخالف چند هفته پیش دیگر اکثریت مطلق کرسیهای پارلمان 
باکینگهام مقابل  از کاخ  بازگشت  از  ترژا می پس  این همه  با  ندارند.  را در اختیار  بریتانیا 

خبرنگاران قرار گرفت و اعالم کرد که دولت جدیدی تشکیل خواهد داد.
ترزا می نخست وزیر برای تشکیل کابینه جدید تالش می کند. حزب تحت رهبری او، حزب 
محافظه کار، در انتخابات پنجشنبه اکثریت قطعی را از دست داد و مجبور است برای تشکیل 

دولت جدید با یکی از احزاب کمتر شناخته شده همکاری کند.
پيروزي مکرون رییس جمهور فرانسه و حاميانش در انتخابات پارلماني

حاميان امانوئل مکرون در دور نخست انتخابات پارلماني فرانسه اکثريت آرا را از آن خود 
کردند. 

به گزارش نشریه ارمغان؛ بر اساس نتايج اوليه، ائتالف » جمهوري در حرکت و حزب ميانه 
مردم« با کسب 32.2 درصد آرا در دور نخست انتخابات پارلماني فرانسه که22 خرداد ماه 

برگزار شد، بيشترين رأي را به دست آورد.
ائتالف جمهوريخواهان شامل احزاب راست سنتي 21.5 درصد آرا را به دست آورد و حزب 

راست افراطي جبهه ملي با کسب 14 درصد آرا در جايگاه سوم قرار گرفت.
احزاب چپ شامل حزب سوسياليست فرانسه تنها با کسب 10.2 درصد در جايگاه پنجم قرار 

گرفتند.
وزارت کشور فرانسه نيز اعالم کرد ميزان مشارکت مردم در دور نخست انتخابات پارلماني 
اين کشور 511 مميز شش دهم درصد بوده است. اين وزارت خانه همچنين اعالم کرد نتايج 
راي صورت  ميليون  يک  و  بيست  مبناي شمارش  بر   که  فرانسه  پارلماني  انتخابات  اوليه 
گرفته، حاکي از آن است که جنبش متعلق به امانوئل مکرون و متحدانش، بيش از سي 

درصد آرا را به دست آورده اند.
حزب مکرون بين 400 تا 440 کرسي از 577 کرسي پارلمان فرانسه را به دست آورد. 

روزنامه وال استریت ژورنال در تحلیلی نوشت: انتخابات پارلمانی فرانسه نشانه قدرت گرفتن 
حزب »جمهوری به پیش« به رهبری امانوئل ماکرون 

شکست خانم نخست وزیر و پیروزی 
آقای رییس جمهوردرپارلمان 

به قلم مدیر مسئول

انتخابات 29 اردیبهشت 96 درس ها و پیام های فراوانی 
داشت

و  نظیر سیستان  و محروم  مرزی  استان های  در  اینکه 
بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان، دکتر 

روحانی حائز اکثریت آرا بود.
اینکه در خوزستان علی رغم ریز گردها و سایر مشکالت، 
مردم خطاب به روحانی فریاد زدند، » ما که هوا نداریم، 

بازم هوا تو داریم«.
اینکه روستانشینان محروم علیرغم فشارهای اقتصادی 
و بمباران تبلیغاتی رقبا، برای سه برابر کردن یارانه ها، 

به وعده های فریبنده نه گفتند و به دکتر روحانی رأی 
دادند.

اینکه خطبه های نماز جمعه اکثرًا اختصاص یافته بود 
به تخریب دولت و توهین و هتاکی نسبت به روحانی 
گسترده  تبلیغات  و  روستاها  به  طلبه  هزاران  اعزام  و 
صدا و سیما و حجمه اکثر  روزنامه ها و خبرگزاری ها 
علیه روحانی، اثری در رأی قاطبه مردم نداشت، همگی 
شرایطی به وجود آورده که بار سنگینی بر دوش دولت 

دوازدهم می گذارد
دکتر روحانی نه تنها باید پاسخگوی 24 میلیون نفری 
فکر  به  باید  بلکه  اند،  داده  رأی  ایشان  به  که  باشد 
رأی دادند  به رقیب وی  مطالبات 16 میلیون نفری که 

و 15 میلیون نفری که پای صندوق رأی نرفتند باشند.
نیست،  پذیرفته  عذری  هیچ  مردم  طرف  از  بار  این 
دولت و مجلس و اکثر شوراها در اختیار جناح اصالح 
این فرصت  در  اگر  است،  اصولگرایان معتدل  و  طلب 
طالیی به مطالبات واقعی مردم اعتنایی نشود، اصالح 
متحمل شکست  نزدیک  آینده  در  اعتدالیون  و  طلبان 
سنگین خواهند شد و در انتخابات های بعدی با ریزش 
نباید تحت هیچ شرایطی  آرا مواجه می شوند،  شدید 
که  خود  اصلی  سرمایه  خودخواهی،  و  خودمحوری  با 

همان اعتماد عمومی مردم است را از دست بدهند.
انتظارات مردم از دولت دوازدهم این است که:

رهبری  معظم  مقام  با  خود  و هماهنگی  تعامل  بر    -1
های  تریبون  به  نظرها  اختالف  کشاندن  از  و  افزوده 

عمومی بپرهیزد.
2-  در کارآمد تر کردن و جوان تر کردن کابینه بکوشد. 
مردم انتظار ندارند کماکان شاهد استمرار حضور افرادی 
نوبخت،  ربیعی،  آشتیانی،  دانش  زاده،  نعمت  نظیر 
و  پورمحمدی  فضلی،  رحمانی  فریدون،  حسین  آشنا، 

نظایر ایشان باشند.
3- باید تمام تالش خود را برای تحقق وعده های داده 

شده، در زمان تبلیغات انجام دهد.
با  سیستماتیک  و  جدی  مبارزه  باید  روحانی  دکتر   -4

فساد را در دستور کار خود قرار دهد.
تجدیدنظر  مالیاتی  نظام  و  بانکی  سیستم  در  باید   -5
سامانه  و  الکترونیک  دولت  ایجاد  با  و  نموده  اساسی 
های مورد نیاز، مقابل رانت خواری، فساد و سوءاستفاده 

بایستد.
6- دولت باید سیاست خارجی دولت را با فعالیت های 
اقتصادی هماهنگ سازد و در هر سفارتخانه یک میز 

اقتصادی فعال شود.
7- دکتر روحانی نباید اجازه دهد یک اقلیت با بلندگو 

اکثریت را منزوی کنند.
8-  برای تأمین آزادی در جامعه، فضای غیرامنیتی در 
باال  با جهان،  تعامل سازنده  و  بازار  در  ثبات  دانشگاه، 
خارجی،  گذار  سرمایه  جذب  مردم،  خرید  قدرت  بردن 
و  کار  فضای  بهبود  امنیت،  تأمین  و  افزایش صادرات 
با  مقابله  وری،  بهره  افزایش  اشتغال،  ایجاد  کسب، 

بیکاری و رکود تالش مضاعفی داشته باشد.

9- دکتر روحانی باید در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر با 
قوای سه گانه و سایر ارکان قدرت و هم افزایی تصمیم 

سازان و تصمیم گیرندگان بکوشد
امور  و  مرزی  و  محروم  استان های  به  رسیدگی    -10
روستائیان و حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی و 

جوانان و زنان را در اولویت کار خود قرار دهد.
و  مقاومتی  اقتصاد  اعمال  برای  باید  روحانی  دکتر   -11
پیاده کردن اصل 44 راهکارهای اجرایی تدوین و ابالغ 

نماید.
12- دولت هرچه سریع تر یارانه اقشار مرفه را حذف و به 

کمک به اقشار ضعیف بیفزاید. 
خود  های  برنامه  در  که  طور  همان  جمهور  13-رییس 
و  زیست  محیط  در  حفاظت  بحث  نموده،  اعالم 
مدیریت آب را در اولویت قرار دهد. آنچه در این میان 
مغفول مانده، حفر چاه های غیرمجاز فراوان و خسارت 
جبران ناپذیر معادن که موجب تخریب محیط زیست 
و نابودی روستاها و باغات و مزارع و حیات وحش و 
حفاظت  مناطق  در  ویژه  به  قنوات  و  دارویی  گیاهان 

شده کرکس کوه شده است، می باشد.
و  اندک  جماعات  رشد  مانع  باید  روحانی  دکتر   -14
قانون شکن و خودسر شود. با اتکا به آرای مردم، اجازه 
اجرا  طلب   منفعت  و  ناپیدا  های  ستاد  فرمان  ندهد 
گردد. بی قانونی و شکستن حریم های قانونی و شرعی 
و اخالقی از سوی هرکسی صورت بگیرد باید مجازات 

شود.

15- رییس دولت به این نکته مهم توجه داشته باشد 
که در کشور ما همدلی بین مسئولین و کاهش تنش و 
تنازع یک ضرورت است و هرگونه مجادالت غیرضروری 
توان ملی ما را کاهش می دهد و هرگونه شکاف بین 
مسئولین و قوای سه گانه و نهاد های نظامی و انتظامی 
بهترین فرصت برای نفوذ دشمنان و ورود نااهالن است. 
باید از تکرار حوادث تلخی که در روز جهانی قدس )که 
مظهر اتحاد ملی است(، رخ داد، جلوگیری شود. حادثه 
ای که توسط عده ای قلیل شکل گرفت و در جریان آن 
به منتخب مردم، یعنی ریاست جمهوری و معاون اول 
ایشان و نائب رئیس مجلس توهین شد، حادثه عظیم 
و  قرارداد  خود  الشعاع  تحت  را  قدس  روز  راهپیمایی 
موجب ذوق زدگی رژیم صهیونیستی شود و یا اشعاری 
که مداح دلواپس، روز عید فطر، قبل از خطبه ها قرائت 
نمود و هیچ گونه قرابتی با مضامین ماه مبارک رمضان 
و ماه معنویت و خودسازی نداشت نباید رئیس جمهور 
بازدارد،  خود  اصلی  مأموریت  از  و  ساخته  منفعل  را 
بدیهی است اگر این گونه انتقادات را سازنده می دانند، 
نباید سایر منتقدین که عملکرد سایر مسئولین نظام را 
مورد نقد قرار می دهند مورد غضب و احیانًا حبس قرار 
گیرند. به هر حال بر ریاست جمهوری فرض است که 
همان آموزه های روحانیت و سعه صدر مکتب اسالم را 

در دستور کار خود قرار دهد.

مسعود كریم پور مدیر مسول نشریه ارمغان

انتظارات مردم از دولت دوازدهم

 رییس جمهور در مقابل حرمت شکنی ها  با سعه صدر مکتب اسالم را دستور کار قرار دهد
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؛ دکتر مهدی نوربخش، استاد روابط   به گزارش نشریه ارمغان 
هریسبرک  تکنولوژی  و  علم  دانشگاه  جهانی  تجارت  و  خارجی 

آمریکا، در یادداشتی نوشت:
 هنوز دولت ترامپ در امريكا 150 روزه نشده؛ اما رسانه هاي ملي 
و آزاد اين كشور أز ابتدا و حتی يک روز اجازه نداده اند كه فساد 

دولت ترامپ أز ديد شهروندان اين كشور مخفی بماند. 
های  كانال  و  پست  واشنگتن  و  تايمز  نيويورک  های  روزنامه   
از  مهمي  بخش  سي،  بی  ان  اس  ام  و  ان  ان  سي  تلويزيونی 
خبرها و تحليل های خود را به فساد نهفته در چگونگی به قدرت 
رسيدن ترامپ و دخالت روسيه در انتخابات اين كشور، تالش او 
برای جلوگيری از تحقيقات قانونی بر روی فساد مربوط به او و 
رابطه مخفی او با سرمايه گذاری هاي گذشته و كمپانی هایی كه 

متعلق به اوست؛ اختصاص داده اند.
 در طول چند روز گذشته مشخص شده كه ترامپ مسئول اف 
بی ای، جيمز كومي، را به خاطر تالش او برای تحقيق بر روی اين 

فساد گسترده از كار بركنار كرده است.
 در اين چند روز همچنين مشخص شده كه مسئول كميته ای 
كه به سرپرستی مولر از طرف مسئول دادگستری اين كشور برای 
تحقيق بر روی اين فساد و خصوصا دخالت روسيه در انتخابات 

امريكا تعيين شده؛ ممكن است از طريق ترامپ بركنار شود.
 بسياري أز محافظه كاران، ترامپ را از بحرانی كه سياست داخلی 
آمريكا را با كنار گذاشتن احتمالی مولر در بر خواهد گرفت؛ برحذر 

داشته اند. 
 نقش مهم رسانه های آزاد اگرچه در تاريخ كشور امريكا به ثبات 
نظام دموكراتيك آن كمك شايانی کرده، اما تالش بسيار جدی 
اين رسانه ها در اين مدت كوتاه، دولت ترامپ را با بحران ها و 
چالش های جدی روبه رو کرده و همچون گذشته نشان داده كه 

ضامن ثبات نظام دموكراتیک اين كشور خواهد بود. 
 در تاريخ آمريكا، رسانه های آزاد به رشد يك جنبش پرتحرک 
حياتی  کمک  ويتنام  در  امريكا  جنگ  با  مقابله  در  دموكراتیک 

بزرگی كردند.
 دو خبرنگار شجاع از حقوق قانونی خود استفاده کردند تا پرده از 
فساد دولت نيکسون در واترگيت برداشته كه نهايتا به استعفای 

او منتهی شد. 
 رسانههای آزاد در كشورهای دموكراتیک بدون شک نقش بسيار 
های  ارزش  و  دموكراتیک  سياسی  نهادهای  ثبات  در  را  مهمی 

مردمی آن ایفا می کنند. 
تالش  كه  دارند  اعتقاد  آمريكا  سياست  صحنه  در  بسياری   
دولت  پرده  پشت  در  گسترده  فساد  از  پرده  كه  آزاد  رسانههای 
برای  زمينه  كردن  اماده  در  شک  بدون  اند،  برداشته  ترامپ 

استيضاح او نقش بسيار بااهميتی را ایفا کرده و خواهند كرد.
 امروز روزنامه واشنگتن پست خبر داد كه مولر مشغول تحقيق 
عدالت  و  قانون  اعمال  از  او  جلوگيری  خاطر  به  ترامپ  روی  بر 

قضایی است .
شاید به خاطر همین فشار های رسانه های آزاد  بود که اخیرا 
رامپ  کرد:  اعالم  و  منتشر  را  خود  های  دارایی  رقم  ترامپ 

داراییهایش را فاش کرد
بر طبق گفته خود ترامپ، وی در سال ۲۰۱۶ دستکم ۲۹۴ میلیون 
میلیارد   ۴/۱ دستکم  به  داراییهایش  ارزش  و  داشته  درآمد  دالر 

دالر رسیده است
خبرنگاران زیادی دركشور ما كوشش كردند تا پرده از فساد ها 
بردارند؛ أما به جای آنكه مسئوالن مفسدان اقتصادی را درمقابل 
نشینی  عقب  به  مجبور  را  خبرنگاران  دهند،  قرار  قانون  عدالت 

کردند. 
راه  قضاییه  قوه  استقالل  و  مطبوعات  آزادی  بدون  دموكراسی   
بجایی نخواهد برد. مادامی كه اين دو ركن مهم دموكراسی در 
هر كشوری مورد احترام قرار نگيرند، فساد در انواع مختلف آن 
نظام را با بی ثباتی روبرو خواهد کرد. اين بی ثباتی خود را در 

نهادينه نشدن نهادهای سياسی پاسخگو نشان می دهد.

ترامپ زیر ذره بین 
قدرت رسانه های آزاد« 

» سن کابینه بعدی جوانتر میشود« این همان جمله ای بود که حسن 
روحانی در برنامه انتخاباتی خود که از شبکه خبر پخش می شد، گفت 
و این خبر از آن میداد که روحانی تصمیم دارد در کابینه دولت دوم 
خود وزرایی که طی چهارسال اخیر مورد انتقاد هر دو جریان سیاسی 

قرار بگیرند را تغيير دهد. اما کدام وزرا؟
یازدهم در خصوص  از تشکیل دولت  بعد  ارمغان؛  گزارش نشریه  به 
چند  به  منتقدان  شد.  وارد  روحانی  به  بسیاری  انتقادها  وزرا  برخی 
نبود.  راه هم  بی  که  داشتند  اشاره  افراد  این  در خصوص  مهم  نکته 
آنها معتقد بودند برخی از اعضای کابینه از جمله وزیر صنعت و معدن 
چاالکی الزم را ندارد. البته وزرای دیگری هم در کابینه حضور دارند که 

عملکردشان میان جریان های سیاسی مورد بحث است.
به عنوان مثال سال گذشته که صحبت هایی در خصوص ترمیم کابینه 
مطرح شد برخی منابع اعالم کردند که روحانی قصد دارد علی ربیعی 
وزیر کار و تعاون اجتماعی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
علی  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فرهادی  محمد  تجارت،  و 

طیب نیا وزیر اقتصاد را تغيير دهد.
البته در یک برهه دیگر برخی اصالح طلبان نیز به عملکرد وزیر کشور 
انتقادهایی را وارد کردند و معتقد بودند او نیز باید از کابینه دولت 
و  ضد  اخبار  گذشته  سال  مسائل،  این  کنار  در  شود.  خارج  یازدهم 
نقیضی از برخی وزرا مانند وزیر اقتصاد و بهداشت شنیده می شد که 
تمایلی برای حضور در دولت یازدهم ندارد و همین شایعه ها موجب 
شد رسانه های مخالف دولت شرایط را برای روحانی سخت و بحرانی 

ارزیابی کنند.
با اینحال سال گذشته تغييرات خاصی در کابینه انجام نشد. زیرا بنا بر 
گفته فعاالن سیاسی به واسطه اینکه در آستانه انتخابات قرار داشتیم 
زمان کافی برای وزیر جدید وجود نداشت و تغيير می توانست برای 
دولت دردسر ساز شود. با همه این تفاسیر و بعد گذشت یک سال 
روحانی در برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و گفت: کابینه مجموعًا 
اینها خیلی مطرح  بودن  غیرجوان  یا  و جوان  میشود  نفر   30 شامل 
نیست. اصل شایستگی و توانمندی فرد برای آن وزارتخانه و مسئولیت 
است ولی حتمًا با توجه به شرایط جدید، کابینه دوازدهم نسبت به 

کابینه قبل تغيير خواهد کرد و سن متوسط هم جوانتر خواهد شد.
نعمت زاده سر لیست خروجیها

اینها نشان می داد که روحانی عزم خود را جزم کرده تا در  مجموع 
چه  اما  کند  ایجاد  خود  دولت  مردان  در  تغييراتی  پیروزی  صورت 
از  یکی  قاعدتا  هستند.  کابینه  از  رفتن  احتمالی  های  گزینه  کسانی 
از کابینه  از دیگر وزرا می تواند در سرلیست خروج  افرادی که بیش 

باشد نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت است.

حرکت  تیغ  لبه  بر  مجلس،  اعتماد  رای  از  بعد  سال  یک  از  تقریبا  او 
کرده است و بارها به دلیل اقدامات و تصمیماتش مورد انتقاد و حتی 
از  را  خود  زرد  کارت  دومین   93 سال  در  و  است  گرفته  قرار  مواخذه 
مجلس نهم دریافت کرده است. انتقاد به نعمت زاده از بعد ایجاد بازار 
سیاه محصوالت پتروشیمی در داستان نساجیها آغاز شد که منتقدان 
عامل آن را کمکاری وزارت صنعت عنوان کردند.  بعد از آن محاسبه 
بود  مواردی  از  یکی  آزاد  ارز  با  پتروشیمی  محصوالت  عرضه  قیمت 
که ادامه فعالیت را برای صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله نساجیها 

دشوار کرد و انتقادها بیشتری را روانه وزارت صنعت و معدن کرد.
از سوی دیگر سن و سال نعمت زاده نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفته 
بسیار  وزارت  برای  وی  سال  و  سن  که  دارند  تاکید  منتقدان  است. 
زیاد است. اما مشکالت نعمت زاده به همین چند مورد خالصه نمی 
شود و اظهار نظرهای حاشیه ساز او را نیز باید به این لیست اضافه 
کمپین  از  حمایت  و  اندازی  راه  خصوص  در  اظهاراتش  مانند  کرد. 
این کمپین خالف و گناه است  ایجاد  نخریدن خودرو  که گفته بود 
و کار ضدانقالب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود. بنابراین 

احتمال تغيير در وزارت صنعت و معدن بسیار زیاد است.
هاشمی می رود

سید حسن قاضیزاده هاشمی هرچند با رای موافق ۹۱.۵ درصدی به 
عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، تأیید شد و توانست رکورددار جلب 
پیشنهادی  وزیر  یک  از  حمایت  در  مجلس  نمایندگان  موافق  آرای 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسالمی 
شود اما بسیار مورد توجه جریان های تندرو در مجلس و رسانه های 
دلیل  به  سال  چهار  این  طی  معموال  او  است.  بوده  دولت  مخالف 
ثروتش مورد انتقاد و حمله محالفان دولت قرار گرفته است اما با این 
حال عملکر بسیار مناسبی در دولت داشته است که نمونه آن طرح 

تحول سالمت بود.
اما با این وجود او سال گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در 
دولت دوازدهم در صورتی که حتی آقای روحانی رئیس جمهور باقی 
بماند شما وزیر بهداشت خواهید بود، عنوان کرد: بنده همیشه پایبند 
به صحبت هایم هستم. هاشمی در پاسخ به این پرسش که این به 
معنای آن است که دیگر وزیر بهداشت دولت دوازدهم نخواهید بود، 
این مسئله را تایید کرد و افزود: البته تمام کارها و برنامه های طرح 
تحول سالمت را به طور کامل انجام خواهیم داد و این وزارت را به 

وزیر بعدی می سپارم.
سن فاکتوری برای خروج

اما یکی از نکاتی که روحانی در صحبتهای انتخاباتی خود به آن اشاره 
از  این یعنی جدا  تر کند.  را جوان  این بود که قصد دارد کابینه  کرد 

عملکرد نعمت زاده و تمایل هاشمی برای خروج از کابینه، جوانگرایی 
می تواند زمینه ساز خروج تعداد زیادی از وزرا شود. زیرا او تاکید کرده 
کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغيير خواهد یافت و سن کابینه 
را  مدیریت  5 سال سن  که  است  این  اش  برنامه  کمتر خواهد شد. 

جوانتر کنید.
بیاندازیم. وزرا  دیگر  سن  به  نگاهی  است  الزم  توضیح  این  با 

60 سال سن  باالی  آنها  از  20نفر  دولتمردان  میان  در  در حال حاضر 
چیتچیان،  دهقان،  حسین  علوی،  محمود  مانند  افرادی  و  دارند 
توانند در لیست  انصاری و... می  علی ربیعی،محمد فرهادی، مجید 

خروجی ها قرار بگیرند.
در مجموع شکی نیست که روحانی تصمیم دارد کابینه خود را ترمیم 
کند و دیگر هم قصد ندارد مانند سال 92 محافظه کارانه عمل کند. 
شاید در آن دوره نیاز بود در انتخاب برخی وزرا منافع بعضی جریان 
های سیاسی را در نظر بگیرد تا بتواند بخشی از کابینه را باب میل خود 
بچیند اما در این دوره قطعا به دنبال این خواهد بود که کابینه ای را 

به مجلس دهم معرفی کند که کامال باب میل خودش است.
بر سر   94 تا   92 در سال  که  موانعی  دوازدهم  دولت  در  اینکه  ضمن 
که  است  شده  تشکیل  مجلسی  حاال  ندارد.  وجود  دیگر  بود  راهش 
از تندروی های مجلس  گرایش میانه رو دارد و عقالنی تر و به دور 
بازتر  بسیار  وزرا  معرفی  برای  روحانی  دست  لذا  کند.  می  عمل  نهم 

خواهد بود.
خروج چهار وزیر حتمی شده است 

منابع  برخی  پرورش  و  آموزش  رییس  پیرامون  حواشی  به  توجه  با 
میدهند.  خبر  آینده  دولت  در  وزیر  این  تغيير  از  دولت  به  نزدیک 
وزرایی  تغيير  با  رابطه  در  زنی  گمانه  تغيير،  این  بر  عالوه  همچنین 
گرفته  قوت  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  و  علوم  وزیر  وزیر کشور،  همچون 

است.
طهماسب مظاهری »رئیس اسبق بانک مرکزی« و همچنین مسعود 
نیلی »مشاور اقتصادی رئیس جمهور« نیز از گزینه های احتمالی برای 

تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب میشوند.
علوم هستند  وزارت  گزینه های  از  نیز  میرزاده  و  دانا، ستاری  فرجی 
برای  احتمالی  گزینه های  انصاری هم  واعظی و جمشید  و  محمود 

تصدی رئیس دفتر رئیس جمهور می باشند.
دراظهار  طلب«  اصالح  فعال  مبلغ،  »مرتضی  ست:  گفتنی  پایان  در 
در  است، ضعف  تغييراتی  نیازمند  دوازدهم  دولت  کرد:  اعالم  نظری 
سیاست وزارت کشور به دولت آسیب میزند برخی مدیران با دولت 

همسو نبودند.

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
اسالمی دوازدهم تیرماه در دیدار رئیس ، مسئوالن 
سراسر  دادگستری های  کل  رؤسای  و  قضاییه  قوه 
قانونی  جایگاه  و  صالحیت ها  به  اشاره  با  کشور، 
در  آن  تأثیرگذاری  و  قوه  این  ویژه  و  باال  بسیار 
عرصه  همه  در  تحولی  نگاه  کشور،  کالن  مدیریت 
های قوه قضاییه را ضروری برشمردند و گفتند: قوه 
قضاییه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود 
با  مردم  حقوق  از  بود،  الزم  که  ای  زمینه  هر  در  و 
مقابله  شکنان  قانون  و  متخلفان  با  و  دفاع  قدرت 

کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »نگاه تحولی و جهادی« 
را  قضاییه  قوه  در  اقدامات  و  ها  ریزی  برنامه  در 
ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی باالی 
این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مسائل 
عمومی کشور گفتند: در قانون اساسی تصریح شده 
نظارت  و  قوانین  اجرای  بر ُحسن  نظارت  که  است 
بر عهده قوه قضاییه است و  امور  اجرای  بر حسن 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  و  اداری  عدالت  دیوان 
دو  این  مسئولیت  قوه،  اصلی  بازوی  دو  عنوان  به 

وظیفه مهم را بر عهده دارند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر استفاده قوه قضاییه 
و  احیا  کردند:  خاطرنشان  قانونی،  از ظرفیت های 
استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع 
این قوه  از وظایف مهم قوه قضاییه است و  مردم 
باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و 
مقابله  جایگاهی،  هر  در  عمومی  حقوق  معارضان 

کند.
انتخابات،  مسئله  همچون  موضوعاتی  ایشان 
ریزگردها و بورسیه ها را نمونه هایی از عرصه های 
الزم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: 
درستی  به  موضوع  بورسیه ها،  موضوع  در  البته 
شد،  می  انجام  باید  که  کاری  آن  و  نشد  پیگیری 

محقق نگردید.
رهبر انقالب اسالمی، حضور رئیس قوه قضاییه در 

مجامع فرا قوه ای همچون شورای عالی امنیت ملی 
و شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
قوه  این  قانونی  ظرفیت های  دیگر  از  را  مجازی 
برشمردند و تأکید کردند: آیت اهلل آملی الریجانی 
بواسطه شخصیت و فضل علمی قطعًا می توانند در 

این مجامع تأثیرگذاری باالیی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، پیگیری حقوقی مسائل 
دانستند  مهم  بسیار  نیز  را  المللی  بین  قضایای  و 
موضوعاتی  در  باید  قضاییه  قوه  کردند:  تأکید  و 
امریکایی ها،  مصادره های  ها،  تحریم  همچون 
مظلوم  های  شخصیت  از  حمایت  یا  و  تروریسم 
دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان 
میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر 
حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعالم کند تا 

در دنیا منعکس شود.
های  »آسیب  موضوع  در  آفرینی  نقش  ایشان، 

اجتماعی« را از دیگر وظایف قوه قضاییه دانستند.
پیشرفت  الزمه  ادامه،  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
از  عمومی  تلقی  ایجاد  و  قضایی  دستگاه  در  کارها 
»نجات بخش،  مجموعه ای  به عنوان  قضائیه  قوه 
با  جدی  برخورد  را  آرامش بخش«  و  امیدبخش 
بازرسان  اعزام  از  قدردانی  با  و  دانستند  تخلفات 
نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف 
را  بازرسی ها  افزودند:  تخلفات،  با  برخورد  و  کشف 
هر چه می توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از 

درون اصالح کنید.
مجازات  و  برخورد  به  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  نزدیکان  آبروی  حفظ  حال،  عین  در  و  متخلفان 
کردند:  خاطرنشان  و  تأکید  آنها،  خانواده  اعضای 
البته در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، 
حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهمتر است، زیرا 
مردم مسائل را می بینند و متوجه می شوند و نباید 
متخلفاِن  با  قضائیه  قوه  که  احساس شود  اینگونه 

قضایی، برخورد نمی کند.
ایشان، »تشویق قضات عادل و درستکار« را مکمل 

»تنبیه و برخورد با متخلفان« خواندند و خطاب به 
عادل،  قضات  کردند:  خاطرنشان  قضایی  مسئوالن 
بشدت  که  را  کاری  پر  و  منصف  قاطع،  شجاع، 
خداترس هستند و عالمانه و بدون مالحظه قضاوت 

می کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.
»حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر« موضوع 
تأکید  آن  بر  اسالمی  انقالب  رهبر  که  بود  دیگری 
کردند و افزودند: برخی مکررًا می گویند بعضی اصول 
قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل 
هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف 
اساسی  قانون  اصول  جزء  است،  منکر  از  نهی  و 

نمی دانند و به این امر واجب توجه نمی کنند.
از  خود  عملی  و  بیانی  حمایت  به  اشاره  با  ایشان 
قضائیه  قوه  وظیفه  را  کار  این  به معروف،  آمران 

خواندند.
مسئله  بر  همچنین  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
»آموزش عمومی« و در پیش گرفتن روشهای جذاب 

در آموزش حقوق مردم به آنها، تأکید کردند.
از  مراقبت  سخنانشان،  جمع بندی  در  ایشان 
خاطرنشان  و  خواندند  ضروری  را  الهی  نعمت های 
جمهوری  »نعمت  جوانان«،  »نعمت  کردند: 
اسالمی«، »نعمت قوه قضائیه و توانایی های آن« و 
»نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت به 
نظام و انقالب اسالمی«، از جمله نعمت های بزرگ 
این  که  کنند  مراقبت  باید  و همه  پروردگار هستند 
نعمت ها تضييع نشود و از آنها استفاده حداکثری 

شود.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با تجلیل 
از شخصیت شهید آیت اهلل بهشتی به عنوان معمار 

قوه قضاییه جمهوری اسالمی، افزودن
خورده  پیوند  قضاییه  قوه  با  بهشتی  شهید  نام  د: 
است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشه راهبردنگر 
در  قضایی  دستگاه  جدید  بنای  ایجاد  تفکر  با  و 
جمهور اسالمی، وارد این قوه شد و با دانایی و نگاه 
تحولی، خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد.

به  اشاره  با  همچنین  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
حضور شخصیت های برجسته در رأس قوه قضاییه 
آملی  اهلل  آیت  انقالب،  از  پس  سالهای  طول  در 
الریجانی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی 
های باالی علمی، عملی، معنوی و فکری دانستند و 
ضمن قدردانی از زحمات ایشان و مسئوالن دستگاه 
قضایی، خاطرنشان کردند: در سالهای اخیر کارهای 
است  انجام شده  قضاییه  قوه  در  ارزشی  با  و  مهم 
و این اقدامات باید با شیوه های مؤثر تبلیغی، به 

اطالع افکار عمومی رسانده شود.
قوه  رئیس  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
این قوه  از خدمات و فعالیت های  قضائیه گزارشی 

بیان کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به توصیه های رهبر 
انقالب به مسئوالن دستگاه قضائی در سال گذشته، 
قوه  درون  در  تخلفات  و  مفاسد  با  »مبارزه  گفت: 
قضائیه و نظارت جدی بر عملکرد قضات«، »تصویب 
»ابالغ  قضایی«،  توسعه  چهارم  برنامه  ابالغ  و 
پنج  کاهش  و  زندانیان  ساماندهی  دستورالعمل 
درصدی تعداد آنها«، »تربیت نیروهای متخصص«، 
رسانه  »انعکاس  مؤثر«،  قضایِی  لوایح  »تدوین 
آموزش های  »ارائه  قضائیه«،  قوه  فعالیت های  ای 
»تبيين دستاوردهای  مردم«،  به  و قضایی  حقوقی 
»تالش  و  ایران«  اسالمی  جمهوری  بشری  حقوق 
برای احیای حقوق بشر اسالمی« از جمله اقدامات 
بوده  اخیر  سال  یک  در  دستگاه  این  برنامه های  و 

است.
 ۱۵ از  بیش  ورود  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
گذشته  در سال  قضائی  به دستگاه  پرونده  میلیون 
پیگیری  دستورالعمل  »تدوین  کرد:  خاطرنشان 
با مفاسد  اقتصاد مقاومتی«، »مبارزه  سیاست های 
»توسعه  اقتصادی«،  امنیت  تأمین  و  اقتصادی 
»توسعه  قضات«،  تعداد  افزایش  و  انسانی  منابع 
بخش  پژوهش«،  به  اهتمام  و  نوین  فناوری های 

دیگری از فعالیتهای قوه قضائیه بوده است.

همه یاران روحانی ...    چه کسانی می روند؟ چه کسانی می مانند؟

قوه  قضائیه پرچمدار حمایت از حقوق عمومی و آزادی های مشروع مردم شود
 حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهم است

رهبر معظم انقالب:
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به گزارش نشریه ارمغان ، به دنبال انتشار خبر توقف تولید یکی از پر فروش 
خوانید:   می  ادامه  در  که  شده  تهیه  گزارشی  پراید  یعنی  ها  خودرو  ترین 
با  خودرو  این  میکنند.  تردد  ایران  خیابانهای  در  پراید  میلیون   6 از  بیش 
خودروسازی  صنعت  خودروی  ترین  پرفروش  عنوان  به  فروش  بیشترین 
ایران محسوب می شود. حال باید منتظر ماند که آیا این خوردوی پرفروش 
اجازه بازنشسته شدن می گیرد یا همچنان در صدر پرفروش ترین خودروی 

ایران یکه تازی می کند.
اولين اتومبيل سواري كه وارد ايران شد يك اتومبيل فورد بود كه در اوايل 
قرن بيستم به دستور مظفرالدين شاه قاجار از كشور بلژيك خريداري شد. 
اين اتومبيل كه دود زيادي از آن خارج ميشد به »كالسكه دودي« معروف 
از سال1300هجري  واردات خودرو  بدنبال گسترش شهرنشيني ميزان  بود. 
از  سالها  آن  در  اتومبيلها  اغلب  يافت.  افزايش  )1920ميالدي(  شمسي 
كشورهاي آمريكا و انگليس وارد ميشدند. اولين اتومبيل ساخته شده در 
»كارخانجاتصنعتي  عام  در شركت سهامي  كه  بود  »پيكان«  اتومبيل  ايران 
ايران ناسيونال« تحت ليسانس كارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال 
1346 وارد بازار شد. توليد وانت، مينيبوس، اتوبوس نيز بتدريج در سالهاي 

بعد در اين كارخانه شروع شد.
پراید از کجا آمد؟

اگر فکر می کنید پراید از کره آمده سخت در اشتباه هستید اگر کمی اطالعات 
خودرویی شما بیشتر است  و فکر می کنید پراید در شرکت فورد تولید می 

شده کمی به واقعیت نزدیک شده اید ولی باز این همه حقیقت نیست.
پراید، این خودروی جنجالی ایران اما همان »مزدا ۱۲۱« است که ابتدا در 
ژاپن تولید شد. ارتباط کاری فشرده مزدا و فورد سبب شد طی چند ماه مزدا 
۱۲۱ با نام فورد فستیوا در آمریکای شمالی تولید شود. در آن زمان آمریکای 
شمالی، استرالیا و ژاپن بازارهای اصلی این خودرو ارزان قیمت دانشجویی 
بزرگراههای  امنیت  ایراد سازمان  به دلیل  زیاد  استقبال  با وجود  بودند که 
آمریکا جلوی تولید خودرو گرفته شد. به این ترتیب بود که در سال ۱۹۸۶ 
این خودرو ناامنترین خودرو آمریکا شناخته شد. تولید این خودرودر از سال 
۱۹۸۷ از آمریکا به کیا موتورز رسید و تولید این خودرو در کشور کره و در کیا 

موتورز ادامه یافت.
در حالی که تازه کیا موتور شروع به تولید خودرو کرده بود، مزدا ۱۲۱ چهره 
جدیدی به خود گرفت تا کمی انتقاد ایمن نبودن از این مدل برداشته شود. 
تولید مزدا با این کد در سه مدل دیگر و تا سال ۲۰۰۲ ادامه یافت. مدتی 
گذشت و بزرگترین معامله کیا موتورز در آن سالها انجام گرفت و پراید از 
کره به ایران آمد. اوایل دهه ۷۰ شمسی بود که پراید به ایران آمده و ظرف 
مدت ۲۰ سال کاماًل داخلی شد پس از آنکه تولید پراید در کره و در سال 
۲۰۰۰ پایان یافت و کیا ریو جایگزین این خودرو شد لیسانس این محصول 

هم کاماًل به سایپا رسید.

این مدل همچنین با نام کیا پراید از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ در شرکت کیا موتورز کره 
جنوبی تولید شد و در سال ۲۰۰۱ خط تولید آن به سایپا فروخته شد.

در واقع پراید که تا سال ۲۰۰۰در کره مونتاژ می شد، نسل دومش تا سال 
۲۰۰۵با نام ریو به تولید رسید که وارد بازار ایران نیز شد و پس از آن کیا 
موتورز در سال ۲۰۰۵ نسل سوم آنرا معرفی کرد که با نام ریو باز هم بر سر 
زبان ها افتاد ، البته این خودرو ظاهری شبیه به پراید داشته است ولی با 
تغييرات بیشمار ، آنرا New Pride نیز شناختند.  این خودرو تا سال ۲۰۱۱ 
بر روی خط تولید قرار داشت و پس از آن ریو یا همان نیو پراید با ظاهری 
کامال جدید و زیبا روانه بازار شده است و به تازگی عکس هایی از مدل ۲۰۱۶ 

آن هم روی خط رسانه ها رفته است.
سیر تکامل پراید

پراید خودرویی است که تولید آن در ایران از سال ۷۲ در شرکت سایپا آغاز 
شد. شرکت سایپا با ایجاد زنجیرهای از قطعه سازان فنی در گروه سایپا و 
با حمایت از قطعه سازان بخش خصوصی سعی در ساخت داخل نمودن 
)پراید  )پراید هاچ بک(، صبا  نسیم  نامهای  با  آنرا  و  نمود  پراید  خودروی 
سدان( و سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۱۱ و سایپا ۱۴۱ و وانت پراید )سایپا 

۱۵۱( در ایران عرضه کرد.
انتقادات به ایمنی پراید

رئیس سازمان پزشکی قانونی پراید را رکورد دار وسایل نقلیه در کشته شدن 
ایرانیان در سال ۹۲ عنوان کرد و افزود: »در سال گذشته متأسفانه ۲ هزار و 
۴۵۴ نفر به دلیل وقوع تصادف خودرو پراید جان خود را از دست دادند که 
این مسئله باعث شد تا ۱۳.۶ درصد از تصادفات منجر به مرگ به این خودرو 
اختصاص یابد.« در یک دورٔه زمانی نیز قرار بود پلیس راهنمایی و رانندگی 
را اجرا کند که به واسطٔه آن خودروی پراید فقط برای تردد  ایران طرحی 
درون شهری مورد استفاده قرار بگیرد و اجازٔه تردد برون شهری به آن داده 
نشود ولی به دلیل این که تعداد قابل توجهی از مردم از این خودرو استفاده 
میکنند و اجرای این طرح نارضایتی را به وجود خواهد آورد از اجرای آن 
صرف نظر کردند. سازمان استاندارد ایران در بین تمامی خودروهای داخل 
کشور در مقام اول بی کیفیتترین را به MVM 110 و مقام دوم را به پراید 
اعطا کرد. شاید تنها مزیتهای پراید را بتوان سادگی در تعمیرات، ارزان بودن 

قطعات یدکی آن و کم مصرف بودن آن دانست.
پروژهای تحت عنوان پروژه X۱۰۰ و ارتقاء سطح ایمنی

در زمستان سال ۱۳۸۹ شرکت سایپا محصوالت خود تولید محصوالت خود 
را بر پایه پلتفرم پراید متوقف نمود و تولید بر اساس پلتفرم X100 را آغاز 
کرد و محصوالت خود را با نامهای جدید:سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، 

سایپا ۱۴۱ تولید میکند.
 هر چند شرکت سایپا اعالم کرده است که در طول سالهای تولید پراید، با 
اجرای پروژههای گوناگون، توانسته است تغييرات موفقی را از نظر فنی و 

ظاهری در این خودرو به وجود آورد اما این تغييرات در مقایسه با مدل کره 
ای اصال به چشم نمی آید. در واقع، پس از آن که انتقادات صورت گرفته 
نسبت به سطح ایمنی پراید زیاد شد، شرکت سایپا  پروژهای تحت عنوان 
پروژه X۱۰۰ را برای بهینهسازی پلتفرم پراید و ارتقاء سطح ایمنی این خودرو 
اجرا کرد و با تملک مالکیت این پلتفرم، خودروهای جدید را با نامهای جدید 

روانه بازار کرد.
پرفروش ترین خودروی ایران

طبق آمار پراید یکی از خودروهای پر فروش در ایران محسوب می شود.
  آیا خدا حافظی با پراید امکان پذیر است ؟

بیش از 6 میلیون پراید در خیابانهای ایران تا پایان سال 95 تردد میکنند. 
این موضوع درحالی رخ میدهد که بارها درخبرهای رسمی اعالم شد، خط 
بازار  از  پراید  نهتنها  حاال  اما  میشود  بسته   95 سال  پایان  تا  پراید  تولید 
ایران خداحافظی نکرده است بلکه سایپا اعالم کرد؛ عرضه مدلهای 96 به 
بازار ادامه دارد و دراین میان پراید هم همچنان با قوت هرچه تمامتر در 
بازار حاضر شده است. محمدرضا نجفیمنش عضو انجمن قطعهسازان ایران 
میگوید: استانداردهای پراید هیچگونه مشکلی ندارد و سازمان استاندارد 

مرجع تشخیص استاندارد خودرو است نه پلیس راهور.
 علیرضا نیکآئین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو میگوید: پراید در صدر 

مراجعه به تعمیرگاهها قرار دارد.
البته مهدی جمالی مدیرعامل سایپا هم دریک نشست خبری گفته است؛ 
تا پایان سال 95 پراید ۵۲ استاندارد اجباری را گذرانده است که امسال با 
افزایش استانداردهای اجباری، شمار استانداردهای این خودرو به 55 مورد 

افزایش داشته است.
این درحالی است که گزارشهای رسمی نشان میدهد پراید همچنان با یک 

ستاره کمکیفیتترین خودروی ایرانی است.
خدا حافظی با پراید تا پایان سال ۹۶

اعالم  استاندارد  گفت:سازمان  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
کرده که خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج شود .

اینکه  با بیان  اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی،  عزیز 
افزود:سازمان  است،  خودروها  کیفیت  اعالم   متولی  استاندارد  سازمان 
استاندارد اعالم کرده که خودروی پراید تا پایان سال 96 باید از خطوط تولید 
خارج و تولید آن متوقف شود و کمیسیون صنایع و معادن به خودروسازان 

نیز اعالم کرده و آنها تا پایان سال جاری پراید را بازنشسته می کنند.
پراید همچنان با یک ستاره کمکیفیتترین و پرفروش ترین خودروی ایرانی 
است. حال باید منتظر ماند که آیا این خودروی پرفروش اجازه بازنشسته 
شدند می گیرد یا همچنان در صدر پرفروش ترین خوردوی ایران یکه تازی 

می کند.
متن از : محمد افصحی

پر فروش ترین خودروی ایرانی در سراشیبی
پراید از اوج تا فرود در ایران

سخنگوی هواپیمایی آسمان از آغاز صدور مجوز اوفک برای 
فروش ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس خبر داد.

؛  تسنیم  خبرگزاری  از  نقل  به  و  ارمغان  نشریه  گزارش  به 
سخنگوی هواپیمایی آسمان از آغاز صدور مجوز اوفک برای 

فروش ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس خبر داد.
سیدامیررضا مصطفوی  با اشاره به ارزش ۳ میلیارد دالری 
هواپیمای  فروند   ۶۰ گفت:ورود  آسمان،  و  بوئینگ  قرارداد 
۷۳۷ بالغ بر ۶۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور 

ایجاد میکند.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه خرید 60 فروند هواپیمای 
7377 مکس با شرکت بوئینگ در اسفند ماه سال گذشته 
اظهار کرد: بر اساس قراردادی که دیروز امضا شد 30 فروند 
هواپیمای 737 مکس از سال 2022 میالدی تا 2024 میالدی 

تحویل هواپیمایی آسمان میشود.
مصطفوی با بیان اینکه پس از تحویل سری اول 30 فروندی 
نوبت به سری دوم 30 فروند هواپیما میرسد، تصریح کرد: 
هواپیماها  این  فروش  برای  اوفک  مجوز  صدور  مراحل 
یکماه پس از امضای قرارداد آغاز میشود و امیدواریم مانند 
موعد  در  مجوزها  این  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 

مقرر نیز برای آسمان صادر شود.
وی با اشاره به این که هواپیماهای 737 مکس 168 نفره 
هواپیماها  این  افزود:  دارند،  ُبرد  کیلومتر   6000 که  بوده 
مقرون به صرفه بوده و برای پروازهای داخلی و کشورهای 

منطقه کارایی بسیار باالیی دارند.
 سخنگوی هواپیمایی آسمان با یادآوری اینکه 87 شرکت 
مدل  این  از  فروند   3700 خرید  سفارش  دنیا  هواپیمایی 
هواپیما را به بوئینگ دادهاند، تاکید کرد: با ورود هر کدام 
از این 737 ها هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم  

و در مجموع 60 هزار شغل در کشور ایجاد می شود.
مصطفوی در خصوص نحوه تامین منابع مالی این قرارداد 
نیز گفت: شرکت بوئینگ 95 درصد منابع مالی مورد نیاز را 
از طریق فاینانس  تامین میکند و تامین 5 درصد بقیه نیز 

بر عهده هواپیمایی آسمان است.
وی ارزش قرارداد خرید 60 فروند هواپیمای 737 مکس را 

3 میلیارد دالر اعالم کرد.

ورود ۶۰ فروند 
هواپیمای ۷3۷ به 
خط هوایی کشور

اصل ماجرا اینست که با تبلیغات و هماهنگی دولت و خبرگزاریها و قوه 
قضاییه، مردم را یکباره به شعب موسسه تحریک و حمله ور نمودند. 
کاری که اگر با هر بانکی بکنند به همین سرنوشت دچار میشود. دهها 
صدها  و  هستند  فروش  و  تولید  درحال  موسسه  به  متعلق  کارخانه 
ملک و ساختمان مرغوب دارد که همه اینها سرمایه ماست که بناحق 
از دست ما گرفتهاند و مثل گدا با ما برخورد میکنند... موسسه ثامن 

الحجج هیچگاه اعالم ورشکستگی نکرده...
 ثامن ورشكست نشد بلكه با سياست بازي و يا تباني با يك مصاحبه 
معاون بانك مركزي مورخ ۲۶ مردادماه ۹۴ مبني بر غير قانوني بودن 
اخذ  براي  بردند  هجوم  سپردهگذاران  همه  فردا  از  موسسه  این 

سپردههاشون!
خوب طبيعيه اگر با هر بانك دولتی هم اين كار را بكنند ورشكست مي 

شه و به این حال و روز گرفتار خواهد شد!
- االن طبق اطالع موثقی که از حسابرسی معتبر فریوران داریم، تراز 
موسسه مثبت هست و كلي امالك، كارخانه، هتل و ... داره كه همه 
توقيف و بلوكه شده است، حاال چرا این همه ملک و امالک به یکباره 

بلوکه شده و نمیفروشند و با آن پول مردم را نمیدهند اهلل اعلم؟!
ماه  يك  بايد ظرف  بشه  منحل  كه  موسسهای  یا  قانون شركت  طبق 
هيئت تصفيه تشكيل و امور بدهكاري يا بستانكاري آنرا سامان دهد. 
ماه و فشارهاي سپردهگذاران هيئت تصفيه تشكيل   ۲۱ از  بعد  االن 

شده و هنوز از نتایج حاصله خبری نیست!!!
و  مالی  موسسه  مالباخته  مردم  نوشتههای  و  گفتهها  از  بخشی  اینها 
انعکاس دیدگاه و نظر خود  اعتباری ثامن الحجج است که خواستار 

بودهاند.
ما را تنها نگذارید!

تا کنون به مراکز مختلفی مراجعه کرده و نامه نگاریهای فراوانی انجام 

وزارت   ، مرکزی  بانک  مقابل  و تحصن  ۶۰ تجمع  از  بیش  و  دادهاند 
اقتصاد ، وزارت تعاون ، مجلس ، قوه قضائیه ، صداوسیما ، ریاست 
و  نرسیدهاند  دلخواه  نتیجه  به  کنون  تا  وهیچکدام  بیت   ، جمهوری 

اینک تنها راه امید آنان انعکاس خواسته آنان در روزنامه است.
نکرده  خدای  یا  و  باشد  مدیریت  سوء  از  چه  مشکالتی،  چنین 
کالهبرداری، به هیچ عنوان در شان نظام اسالمی نیست و با آرمانهای 
بلند انقالب اسالمی و راه شهدا و خواسته رهبری انقالب درتضاد است 
اصلی  متولی  عنوان  به  مرکزی  دربانک  و مسئوالن ذیصالح خصوصا 
را  اولویت اول  باید به هرشکل ممکن  این موسسات مالی واعتباری 
به رسیدگی به مشکالت مردم مالباخته درموسساتی اختصاص دهند 
که درسردرهرکدام عنوان »تحت نظارت بانک مرکزی« منعکس شده 
است وهمین جمله از یک طرف سبب دلگرمی سپردهگذاران بوده تا با 
اطمینان کامل پول بیزبان خود را در آنجا به امانت بگذارند و از طرف 
دیگر این تعهد را برای بانک مرکزی ایجاد میکند که اگر در هر مرحلهای 
از کار، موسسه فوق با مشکلی این چنینی روبرو شد این بانک مرکزی 
است که طرف حساب مردم و پاسخگوی مشکل پیش آمده است، اما 
متاسفانه واقعیت غیر از این است و اولین جایی که در برابر تعهدات 
با  روز  هر  و  است  مرکزی  بانک  میکند همین  خالی  شانه  خود  مالی 
را دلخوش میکنند و  توجیهی جدید سپردهگذاران چنین موسساتی 

عمال اقدامی کارساز و موثر انجام نمیدهند.
از هزاران ميليارد ناموت سود اين ماجرا چه كساني سود ميبرند؟!

این سؤال اساسی مطرح است که به راستی از میلیاردها ناموت سود 
 ، الحجج  ثامن  موسساتی همچون  در  مالباخته  مردم  گذاری  سپرده 
البرز ایرانیان ، آرمان ، میزان و...  کاسپین ، فرشتگان ، امید آینده ، 
یا  فرد  به جیب چه  اینک  این سود کالن  و  میبرند  چه کسانی سود 

افرادی میرود؟ 

و  باشند  بالتکلیف  و  سرگردان  باید  کی  تا  مردم  مهمتر  همه  از  و 
تعهد  به  بانک مرکزی  و چرا  این سپردهها چه شده است  سرنوشت 

خود در قبال تضمین این سپردها به مردم اقدامی نکرده است؟
ورشکستگی یا سوء مدیریت؟

قضیه موسسه ثامن الحجج)ع)غیر عادی است ؛ نه ورشکستگی
مرکزی)آقای  بانک  معاون  کنم  عرض  باید  بیشتر  شفافیت  برای 
کمیجانی( در اقدامی خالف قانون و اخالق و در حالی که دهها موسسه 
شبیه ثامن الحجج در کشور وجود دارد در یک برنامه تلویزیونی - خبر 
20:30 شبکه دوم سیما - در مردادماه سال 94 از موسسه ثامن الحجج 
این موسسه سالها  برد! در حالی که  نام  به عنوان موسسه غیر مجاز 
است که در تهران و شهرستانها حدود ۵۵۰ شعبه دارد و حتی چندین 
تقدیر نامه هم از بانک مرکزی دریافت کرده است )بهدلیل همکاری در 
ادغام 20 موسسه مشابه دیگر(. این معاون بانک مرکزی این اقدام را 
با حربه تبلیغات انجام داد که البته چندان موثر واقع نشد. تا اینکه در 
اواخر آبان94 چند خبرگزاری به دروغ گزارش دادند که شعبات موسسه 
است!  تعطیل شده  دادستانی  به دستور  البرز  دراستان  الحجج  ثامن 
شعبات  به  هایشان  پول  گرفتن  برای  خبرمردم  این  انتشار  دنبال  به 
این موسسه هجوم آوردند و هنگامی که چند روز بعد و با تاخیر )!!!( 

دادستان آن شایعه را تکذیب کرد، دیگر دیر شده بود!
حال شما تصورکنید اگر همین برنامه را برای هر بانکی پیاده کنند و 
مثال بگویند بانک ملی مجوز قانونی ندارد یا فالن شعب آن تعطیل 
شده مردم هجوم خواهند آورد و هیچ بانکی مخصوصا در این شرایط 

اقتصادی نمیتواند پاسخگوی حجم گسترده سپردههای مردم باشد.
بهدنبال این قضایا مردم به دادگستری و بانک مرکزی شکایت کردند 
و آنها هم که نقشه شان گرفته بود این شکایات را بهانه کرده و اینطور 
جلوه دادند که موسسه ورشکست شده! و با ادعای صیانت ازحقوق 

مردم پولهای سپرده گزاران خرد ) که تعدادشان زیاد بود( را از طریق 
خالف  اقرارنامه  گرفتن  با  را  عدهای  و  کرده  پرداخت  پارسیان  بانک 
کمی  دیگر  ماه   17 و  ماه   14 وعدههای  با  و  پارسیان  بانک  در  قانون 
این موسسه  در  را  زندگی خود  تمام  اکثرا  که  بقیه هم  و  کردند  آرام 
سپرده گذاری کرده بودند. سپرده گذاران را بالتکلیف گذاشتند و هر 
روز با وعده و وعیدی  آنها را دلخوش می کنند. دراین میان برخی از 
همین سپردهگذاران بیمار شده و سکته کردند و برخی دیگر حال و 

روز خوشی ندارند.
را منحل  در مردادماه سال 95 بدون طی هیچ روال قانونی موسسه 
کردند و دو ماه بعد! خبرش را رسما اعالم کردند. در حالی که تاکنون 
هیچ مدرکی مبنی بر ورشکستگی موسسه ارائه نشده و دراین صورت 
با تسویه حساب سپرده گذاران  باید  انحالل  از  قانون، قبل  هم طبق 
با وعده تشکیل هیئت  را  اکنون هم ماه هاست مردم  انجام میشد. 

تسویه سرگرم کردهاند و هیچ اقدامی انجام نمیدهند.
از سوی دیگرجالب آن است که کارخانههای متعلق به موسسه ثامن 
این  نیست  معلوم  و  هستند  فروش  و  تولید  و  کار  حال  در  الحجج 
درآمد به کجا میرود؟! و چرا از طریق فروش یا درآمد همین کارخانهها 

سپردههای مردم را نمیدهند؟
خیلی از محلهای شعبات و امالک مرغوب موسسه هم اکنون معطل 
است و برخی میگویند پنهانی به فروش میرسد. در صورتی که باید 

لیست اموال و چگونگی فروش آنها بهطور شفاف مشخص باشد.
سؤال مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از مسئولین:

ناصحیح  مدیریت  درساماندهی  تعلل  همه  این  اصلی  مسئول  آیا 
برعهده  گذاران  الحجج  و عدم تسویه حساب سپرده  ثامن  موسسه 

بانک مرکزی نیست؟

نامه سرگشاده یکی از مالباختگان سرگردان ثامن و تشریح ماجرا
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مربیانی که ایران را به جام جهانی بردند ؛ از حشمت خان تا کی روش
سه مربی خارجی و یک مربی ایرانی تا به حال موفق شده اند در مقام 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، این تیم را به جام جهانی ببرند.
به گزارش نشریه ارمغان و به نقل از جام جم آنالین؛ از این چهار مربی 
فقط یک نفر ایرانی است و نکته بسیار جالب دیگر اینکه از این جمع 
فقط یک نفر دیگر این شانس را دارد تا تیم ملی فوتبال ایران را برای 

دومین بار پیاپی به جام جهانی ببرد.
در گزارش ذیل با مردان سرنوشت ساز نیمکت داغ تیم ملی که ایران 

را به جام جهانی بردند بیشتر آشنا میشویم:
حشمت خان، نفر اول

مهاجرانی از سال 55 تا 57 هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در دست 
داشت و در این مدت کم موفق شد تیم ملی را برای نخستین بار به 

جام جهانی ببرد.
ایران در این مدت با هدایت او 28 بازی را انجام داد که از این تعداد 
بازی 15 بار پیروز شد، هفت بار مساوی کرد و شش بار نیز شکست 

خورد.
تیم ایران با حشمت مهاجرانی نه تنها به جام جهانی صعود کرد که تا 

یک چهارم نهایی المپیک 1976 پیش رفت.
پس از او هرگز مربی دیگری از ایران موفق نشد ایران را به جامجهانی 
بفرستد؛ نه علی پروین، نه محمد مایلیکهن و نه علی دایی. مهاجرانی 
تحت  تیم  بود.  ملی  تیم  هدایتگر  نیز  آرژانتین   1978 جامجهانی  در 
هدایت او ابتدا مقابل هلند 3بر صفر مغلوب شد، در برابر اسکاتلند 
یک بر یک مساوی شد و در نهایت مقابل پرو تن به شکست 4 بر 

یک داد.
ویرا، تاریخ سازی کرد و رفت

ویرا نخستین مربی خارجی در تاریخ فوتبال ایران است که این تیم را 
به جام جهانی می برد و نخستین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که 
جواز صعود تیم را می گیرد اما در جام جهانی روی نیمکت تیم نمی 
نشیند. ویرا انتخاب بسیار عجیبی برای تیم ملی فوتبال ایران بود. او 
به دنبال اخراج مایلی کهن به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران رسید. 
بسیاری نسبت به این انتخاب جبهه گرفتند از جمله خود مایلی کهن 

که با اخراجش کنار نمی آمد.
البته ویرا که بیست و ششم آبان تا هشتم آذر 1376 هدایت تیم ملی 
را بر عهده داشت، تنها در سه بازی روی نیمکت تیم ملی نشست که 
در این سه بازی یک شکست و دو تساوی در کارنامه خود ثبت کرد 
تا میانگین صفر درصد پیروزی را در کارنامه مربیگری خود در تیم ملی 
ایران ثبت کند. ویرا پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جامجهانی 
فرانسه به کشورش بازگشت تا ابتدا ایویچ به عنوان سرمربی تیم ملی 
انتخاب شود و پس از اخراج او که به دنبال شکست عجیب 7 بر یک 
تیم ملی مقابل تیم آ.ث رم در یک دیدار تدارکاتی اتفاق افتاد جالل 

طالبی، سرمربی تیم ملی در جامجهانی 1998 فرانسه شود.
صعود بی دردسر با برانکو

برانکو دستیار بالژویچ در انتخابی جام جهانی 2002 بود که چند سال 
بعد خود به سرمربی گری تیم ملی فوتبال ایران رسید. برانکو هدایتگر 

تیم ملی ایران در راه آسان ترین صعود به جام جهانی بود. دستیار 
سابق بالژهویچ از )اکتبر 2003 تا ژوئن 2006 (یعنی زمانی که تیم ملی 
در جامجهانی 2006 آلمان آخرین بازی گروهی خود را مقابل آنگوال 
انجام داد و یک بر یک مساوی شد هدایت تیم ملی را دست داشت.

قهرمانی در رقابتهای غرب آسیا و کسب مقام سومی جام ملتهای 2004 
کروات  این  مربیگری  با  به جامجهانی  تیم ملی  برابر صعود  در  آسیا 
چندان به نظر نمیآمد. او که خیلی راحت تیم ملی را به جامجهانی 
برد، موفقترین مربی خارجی تاریخ فوتبال ایران هم به شمار میرود. 
ملی  تیم  نیمکت  روی  بار   42 ایران  در  خود  حضور  زمان  در  برانکو 

نشست و این تیم را 29 بار به پیروزی رساند. ثبت شش تساوی و 
هفت شکست بخش دیگری از کارنامه او در تیم ملی فوتبال ایران 
در  ملی  تیم  نتایج ضعیف  کسب  دنبال  به  ایوانکوویچ  است.برانکو 

جامجهانی 2006 آلمان به کار خود در ایران پایان داد.
کی روش، مردی که بار دوبار بردن ایران به جام جهانی جاودانه شد

فوتبال  تاریخ  مربی خارجی  برانکو سومین  و  ویرا  از  روش پس  کی 
ایران است که تیم ملی را به جام جهانی برد. کی روش سال 2011 به 
تیم ملی فوتبال  انتخاب شد.  ایران  تیم ملی فوتبال  عنوان سرمربی 
ایران با هدایت روند سختی را پشت سر گذاشت و در نهایت نوبت 
به بازی مرگ و زندگی اولسان کره جنوبی رسید، همان مسابقه ای که 

قوچان نژاد گل زد و ایران به جام جهانی رفت.
بازی بی نظیر تیم ملی فوتبال برای ورود به جام جهانی 2018 و همراه 
دریافت  گلی هم  که هیچ  به جام جهانی  یافته  راه  تیم  دو  با  شدن 
ایران  تاریخ فوتبال  را به عنوان نخستین مربی در  نکرده ،کی روش 
تبدیل کرد که توانسته تیم ملی فوتبال را دو بار پشت سر هم به جام 

جهانی ببرد.

44 میلیارد ناموت پاداش ایران برای صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 

پاداشی که فیفا به تیمهای راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می 
دهد نسبت به جام جهانی گذشته) برزیل( افزایش یافته است.

به گزارش نشریه ارمغان و به نقل از ایسنا ؛ طبق اعالم کمیته اقتصادی 
فیفا، تیم ملی فوتبال ایران به دلیل صعود به جام جهانی ۱۰ میلیون 
دالر پاداش دریافت خواهد کرد که البته این رقم از هزینه آمادهسازی 

جدا است.
بر این اساس هر تیم راه یافته برای حضور در جام جهانی دو میلیون 

و  بیمه  البته حق   ، کرد  دریافت خواهد  آمادهسازی خود  برای  دالر 
پرداختی به باشگاههایی که بازیکنانشان در جام جهانی حضوردارند 
نیز از این مبلغ جداست. با تجمیع این دو رقم، پاداش صعود ایران با 
احتساب دالر ۳۷۲۰ ناموت به ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ناموت میرسد.

روایت سایت فیفا از شادی ایران در شب صعود به جام جهانی

ایران و مصاحبه آنها  سایت فیفا در گزارشی به خوشحالی بازیکنان 
بعد از بازی پرداخته است.

به گزارش نشریه ارمغان ؛ تیم ملی فوتبال ایران موفق شد پنجمین بار 
جواز حضور در جام جهانی روسیه را به دست بیاورد.

سایت فیفا نوشت: همه چیز در تهران مسرورکننده بود. کادرفنی و 
پرداختند.  پایکوبی  و  جشن  به  و  ریختند  زمین  داخل  به  بازیکنان 
در  را  بازیکنها همدیگر  تکان میخورد.  آنها  در دست  بزرگ  پرچمهای 
آغوش میگرفتند. ایران انجامش داد. آنها توانستند به سرزمین وعده 

داده شده جام جهانی 2018 برسند.
پیروزی برابر ازبکستان باعث شد شاگردان کیروش حضورشان را در 

جام جهانی روسیه که تابستان سال آینده برگزار می شود قطعی کنند.
گفت:   ،AFC سایت  به  مسابقه  پایان  از  بعد  جهانبخش  علیرضا 
میخواهم از تمام هواداران برای حمایتشان در طول بازیهای انتخابی 
و  است  این هواداران  برای  کردیم  ما کسب  که  نتایجی  کنم.  تشکر 
من امیدوارم که دو بازی باقیماندهمان را با برد به پایان برسانیم. از 

صمیم قلب خوشحال هستیم.
پایان  از  بعد  نیز  ایران  فوتبال  ملی  تیم  دوم  گلزن  طارمی  مهدی 
مسابقه به سایت AFC، گفت: من خیلی خوشحالم که به جام جهانی 
صعود کردیم. این برای اولین بار است که ما در دو دوره پیاپی به جام 
جهانی میرویم و باعث شدیم مردم ایران خوشحال شوند. من خیلی 
خوشحالم که توانستم یک گل به ثمر برسانم و به کشورم کمک کند تا 
به پیروزی برسد. ما پیشرفتهای خوبی در سطح قاره آسیا داشتیم و 

من امیدوارم در آینده نیز همینطور باشیم.
در  کیروش  کارلوس  درباره حضور  زیادی  گمانهزنیهای  آنکه  وجود  با 
عملکرد  رقابتها  آن  در  توانست  او  میشد  شنیده  برزیل  جهانی  جام 
خوبی همراه ایران داشته باشد. حاال تیم او بیش از هزار دقیقه است 

که گل در رقابتهای انتخابی دریافت نکرده است.
جام  در  ایران  حضور  پنجمین  در  هستند  امیدوار  هواداران  اکنون 
جهانی آنها خوششانس باشند و بتوانند از مرحله گروهی پا را فراتر 

بگذارند.
رییس جمهور سطح توقعات از تیم ملی را باال برد

روحانی: تیم ملی میتواند از گروه خودش در جام جهانی صعود کند

به گزارش نشریه ارمغان ؛ دکترحسن روحانی، رییس جمهور درتاریخ 
23 خرداد ماه ضمن دیدار با سرمربی، بازیکنان، مربیان و اعضای کادر 
فنی تیم ملی فوتبال کشورمان، گفت:  امروز به نام موالی متقیان، 
امیرالمؤمنین علی )ع( است که الگوی بزرگ پهلوانی هر قهرمانی برای 
همه مسلمانان و بویژه ایرانیان میباشد. جوانان سرافراز ایران عزیز در 
تیم ملی فوتبال توانستند با حضور قدرتمندانه در مسابقات و صعود 
مقتدرانه خود به رقابتهای جام جهانی روسیه هیجان، غرور و شادی 
ایران بیافرینند. امروز جدای از مسئولیتی که در زمینه  را برای ملت 
ورزش قهرمانی در راستای کسب پیروزی برعهده شما است، عهدهدار 

مسئولیت اخالقی سنگینی نیز در جامعه هستید.
مطمئنًا تیم ملی فوتبال ایران میتواند در رقابتهای جام جهانی مسکو 
با صعود از مرحله گروهی رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. باید 
خود را برای این ثبت تاریخی آماده کنیم و این برای تیم بزرگی که در 

قاره آسیا حرف اول را میزند، شدنی است.
ورزش به این دلیل که برای مردم نشاط و سالمتی به همراه آورده 
و آنها را از معضالت اجتماعی بویژه اعتیاد، دور میکند، حائز اهمیت 
است،: امروز فوتبال به ورزش عمومی تبدیل شده و همه مردم اعم از 
زن و مرد و دختر و پسر به این ورزش عالقه دارند. هیجانی که هنگام 
مسابقه فوتبال در میان مردم وجود دارد، نشان میدهد که نگاه مردم 
به تصمیم و حرکت دقیق بازیکنان است و شما نقش مهمی در شادی 

و نشاط ملت ایران ایفا میکنید.

پرونده صعود ایران به جام جهانی 2۰18 خیلی زود بسته شد

اوسین بولت ستاره افسانه ای دو 
قهرمانی  دنیای  از  و میدانی جهان 

خداحافظی کرد.
اوسین  ؛  ارمغان  نشریه  گزارش  به 
جامائیکایی  پرآوازه  دونده  بولت 
متر   200 و   100 رکوردداردوهای  و 
،پیش ترگفته بود پس از مسابقات 
درلندن   2017 جهان  قهرمانی 
می  خداحافظی  ای  حرفه  ازدنیای 
از  پس  زودترو  کمی  وی  اما  کند، 
 100 دوی  های  دررقابت  قهرمانی 
خود  ازهواداران  جامائیکا  متر 

دراین کشورخداحافظی کرد.
درتاریخ  بولت  اساس،  برهمین 
دهم جوئن 2017)20 خرداد ماه 96(  

درمسابقات جایزه بزرگ جامائیکا و 
تماشاگرورزشگاه  هزار  درحضور30 
ثبت  با  شد  موفق  شهرکینگستون 
زمان 10:03 ثانیه به عنوان قهرمانی 
این مسابقات دست یابد و پس از 
این اتفاق، حاضرین درورزشگاه به 
تشویق  به  شروع  ایستاده  صورت 

اوسین بولت کردند.
شکوه،  با  مراسم  دراین  همچنین 
نخست وزیر جامائیکا و سباستین 
و  دو  جهانی  فدراسیون  رئیس  کو 

میدانی هم حضور داشتند.
دراین  قهرمانی  از  پس  بولت 
مسابقه  داشت:  اظهار  مسابقه 
نمی  فکر  هرگز  شد.  برگزار  خوبی 
کردم دریک مسابقه 100 متر عصبی 
استقبالی  چنین  هرگزانتظار  باشم. 
را نداشتم و جا دارد از آن هایی که 
به ورزشگاه آمدند و من را تشویق 
کردند تشکر کنم. من همواره سعی 
میدان  به  که  مسابقاتی  در  کردم 
ادامه  را  عملکردم  بهترین  روم  می 

دهم.
سال  این  طول  در  بولت  اوسین 
و  جهانی  مسابقات  در  که  هایی 
 19 توانسته  داشته،  المپیک حضور 

مدال طال و 2 نقره کسب کند.

هیات  نظر  با  نوعی  قلعه  امیر 
مدیره باشگاه ذوب آهن به عنوان 
آهن  ذوب  فوتبال  تیم  سرمربی 

انتخاب شد.
به  و  ارمغان  نشریه  گزارش  به   
آهن  ذوب  باشگاه  ازسایت  نقل 
امضای  با  نوعی  قلعه  اصفهان، 
قراردادی یک ساله رسما به عنوان 
آهن  ذوب  فوتبال  تیم  سرمربی 
سبزپوشان  هدایت  و  شد  انتخاب 
اصفهانی را درلیگ هفدهم برعهده 

گرفت.

نویی  قلعه  امیر  به ذکر است:  الزم 
برتر  لیگ  در  موفق  مربیان  از  یکی 
فوتبال کشور از سال 1380 کار مربی 
درتیم  امروز  به  تا  و  را شروع  گری 
 ، تهران  کشاورزی  همچون  هایی 
برق تهران، استقالل تهران،استقالل 
کرمان،  مس  ملی،  تیم  اهواز، 
سازی  تراکتور  اصفهان،  سپاهان 
ذوب  و  انزلی  بندر  ملوان  تبریز، 
آهن اصفهان )اخیرا( سرمربی بوده 

است.

کلسترول رسما« از لیست غذاهای مضر برداشته شد.
به گزارش نشریه ارمغان؛ کلسترول رسما« از لیست غذاهای مضر 
تخممرغ،  حاضر  حال  در  که  معناست  بدان  .این  شد  برداشته 
شیر با چربی کامل آجیل، روغن نارگیل، و گوشت در گروه سالم 

طبقهبندی میشوند.
که  بود  نموده  توصیه  آمریکاییان  به  تغذیه  گایدالینهای  قبال« 

حداکثر مصرف روزانه کلسترول ۳۰۰ میلیگرم باشد.
در سال ۲۰۱۵ این توصیه دیگر بیان نگردید چون شواهد موجود 
نشان داد که رابطهای بین مصرف کلسترول در غذاها و سطح 

کلسترول سرم وجود ندارد.
در راهنمای بالینی اخیر دیگر مردم به محدودیت مصرف غذاهای 
محدودیت  روی  بر  تمرکز  بلکه  نشده  توصیه  کلسترول  حاوی 

مصرف شکر است.
دکتر Steven Nissen متخصص قلب آمریکایی. و از مدیران 
بیماریهای  ترین تحقیقات در زمینه  بزرگترین و طوالنی  از  یکی 
ما  و  است  درست  تصمیم  یک  »این  داشته:  ابراز  عروقی  قلبی 
دههها در اشتباه بودیم. وقتی ما مقادیر بیشتری از این ترکیبات 
وقتی  ولی  میسازد.  را  آن  از  کمتری  مقادیر  ما  بدن  میخوریم، 
خودمان را از آنها محروم میکنیم بدن ما میزان تولید داخلی را 

افزایش میدهد.«
میشود.  تولید  کبد  توسط  بدن  در  کلسترول  عمدهی  قسمت 
برای  کلسترول  است.  شده  ساخته  کلسترول  از  عمدتا«  مغز 
اساسی  ماده  کلسترول  است.  عصبی ضروری  سلولهای  عملکرد 
کورتیکوستروییدهاست.  و  استروژن، تستسترون،  برای ساخت 
کلسترول باال در بدن یک فرد نشانگر سالم بودن کبد فرد است.

و  شده  اشباع  »چربیهای  نموده:  بیان   George Mann دکتر 
کلسترول در رژیم غذایی علت و عامل بیماری عروق کرونر قلب 

نمیباشند.«
بعنوان  چیزی  و  بوده  پزشکی  مضنون  بزرگترین  کلسترول 

کلسترول بد دیگر وجود ندارد.
بدن ما برای متابولیسم روزانه به ۹۵۰ میلیگرم کلسترول دارد و 

کبد اصلیترین محل تولید آن است. 
گرفته  میخوریم،  که  غذاهایی  از  نیاز  مورد  کلسترول   %۱۵ فقط 
میشود. اگر محتوای چربی غذای ما کم باشد کبد بکار واداشته 
میشود تا ۹۵۰ میایگرم روزانه را تامین کند. پس اگر کلسترول 

بدن ما باالست، یعنی کبد ما درست کار میکند.
دیگر  خوب  یا  بد  کلسترول  بنام  چیزی  میگویند  متخصصین 

وجود ندارد.

قلعه نویی سرمربی 
جدید ذوب آهن شد

خداحافظی ستاره افسانه 
ای دو و میدانی جهان 

کلسترول دیگر دشمن بدن نیست 
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صرف میکند و در نتیجه، حرارت بدن باالتر میرود.
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محمود حجتی و محسن هاشمی در فینال رقابت برای تکیه زدن 
بر کرسی شهرداری تهران

چگونگی انتخاب شهردار تهران مشخص و نهایی شد
ایلنا؛ افشین حبیبزاده عضو  از  به گزارش نشریه ارمغان و به نقل 
اعضای  اکثریت  حضور  با  که  جلسهای  به  اشاره  با  جدید  شورای 
شد،  برگزار  مسجدجامعی  احمد  دفتر  در  پنجم،  شورای  منتخب 
گفت: با توجه به اینکه در جلسه گذشته شاخصههای شهردار آینده 
تصویب  را  شهردار  انتخاب  فرآیند  امروز  جلسه  در  شد،  تصویب 
و  فرآیند  این  جزئیات  تشریح  اینکه  به  اشاره  با  حبیبزاده  کردیم. 
شاخصهای انتخاب شهردار آینده به عهده رئیس سنی شورای پنجم 
مرتضی الویری خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد هر عضو شورا سه 
را به عنوان داوطلب برای شهرداری تهران معرفی و پیشنهاد  نفر 
کند. از میان کاندیداها هر کسی که حداقل ۵ رای کسب کند، وارد 

لیست اولیه کاندیدهای شهردار تهران خواهد شد.

محسن هاشمی: تدوین برنامه اولویت شوراست، انتخاب شهردار 
براساس رویکرد برنامه خواهد بود.

انتخاب   : گفت  جدید  شورای  عضو  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
اعضای  اکثریت  نظر  یا  اجماع  با  باید  که  است  شهردار موضوعی 
به  موضوع  کشاندن  دلیل  همین  به  و  شود  انجام  شهر  شورای 
رسانهها و ایجاد مباحث اختالفانگیز برای شهروندان مفید نیست.

منتخبین به تدوین پیشنویس برنامه مدیریت شهری برای تهران 
پنجم  شورای  اولویت  حاضر  حال  در  موضوعات  این  و  میپردازند 
انجام  انتخاب شهردار  فرایند  بایست  برنامه  این  بر اساس  است. 
شود که با توجه به همگرایی و فضای مناسب بین اعضا امیدواریم 
اولویتبندی  باشیم.  شاهد  را  اجرایی  قابل  و  دقیق  برنامه  تدوین 
مسائل به معنای نادیده گرفتن سایر حوزهها نیست بلکه به منزله 
نقشه راه برای حل معضالت شهر است و با هر نقشه راهی به مسیر 

متفاوتی خواهیم رسید. 

چگونگی انتخاب شهردار تهران مشخص و نهایی شد
ایلنا؛ افشین حبیبزاده عضو  از  به گزارش نشریه ارمغان و به نقل 
اعضای  اکثریت  حضور  با  که  جلسهای  به  اشاره  با  جدید  شورای 
شد،  برگزار  مسجدجامعی  احمد  دفتر  در  پنجم،  شورای  منتخب 
گفت: با توجه به اینکه در جلسه گذشته شاخصههای شهردار آینده 
تصویب  را  شهردار  انتخاب  فرآیند  امروز  جلسه  در  شد،  تصویب 
و  فرآیند  این  جزئیات  تشریح  اینکه  به  اشاره  با  حبیبزاده  کردیم. 
شاخصهای انتخاب شهردار آینده به عهده رئیس سنی شورای پنجم 
مرتضی الویری خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد هر عضو شورا سه 
را به عنوان داوطلب برای شهرداری تهران معرفی و پیشنهاد  نفر 
کند. از میان کاندیداها هر کسی که حداقل ۵ رای کسب کند، وارد 

لیست اولیه کاندیدهای شهردار تهران خواهد شد.
محسن هاشمی: تدوین برنامه اولویت شوراست، انتخاب شهردار 

براساس رویکرد برنامه خواهد بود.
انتخاب   : گفت  جدید  شورای  عضو  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
اعضای  اکثریت  نظر  یا  اجماع  با  باید  که  است  شهردار موضوعی 
به  موضوع  کشاندن  دلیل  همین  به  و  شود  انجام  شهر  شورای 
رسانهها و ایجاد مباحث اختالفانگیز برای شهروندان مفید نیست.

منتخبین به تدوین پیشنویس برنامه مدیریت شهری برای تهران 
پنجم  شورای  اولویت  حاضر  حال  در  موضوعات  این  و  میپردازند 
انجام  انتخاب شهردار  فرایند  بایست  برنامه  این  بر اساس  است. 
شود که با توجه به همگرایی و فضای مناسب بین اعضا امیدواریم 
اولویتبندی  باشیم.  شاهد  را  اجرایی  قابل  و  دقیق  برنامه  تدوین 
مسائل به معنای نادیده گرفتن سایر حوزهها نیست بلکه به منزله 
نقشه راه برای حل معضالت شهر است و با هر نقشه راهی به مسیر 

متفاوتی خواهیم رسید. 

از  کار  وزارت  مسئول  مقام  ارمغان،یک  نشریه  گزارش  به 
به  آموزشی  ۳۱۰ هزار ناموت شهریه  تا   ۲۵۰ ماهانه  پرداخت 
کارورزان در طول دوره آموزش خبر داد و گفت: تاکنون ۲۷۰ 

هزار نفر از فارغالتحصیالن مشمول ثبتنام کردهاند.
توسعه  و  سیاستگذاری  دفتر  مدیرکل  ازوجی،  عالءالدین 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با فارس، 
گذشته  هفتههای  از  که  کارورزی  طرح  جزئیات  به  اشاره  با 
تنها  طرح  این  داشت:در  اظهار  است،  شده  آغاز  دولت  در 

فارغالتحصیالن کارشناسی به باالتر مشمول طرح میشوند.
به  کارورزی  سامانه  در  ثبتنام  از  بعد  کارورز  افراد  افزود:  وی 
بنگاههای پذیرنده معرفی میشوند و پس از طی دوره 4 تا 6 

ماهه آموزشی، جذب آن بنگاه اقتصادی خواهند شد.

ازوجی با بیان اینکه جذب این افراد در بنگاههای اقتصادی 
به همراه مشوقهایی خواهد بود بهطوریکه سهم بیمه کارفرما 

توسط دولت به مدت دو سال پرداخت خواهد شد.
مشاور وزیر کار در پاسخ به این سوال که تا این لحظه چه 
گفت:  کردهاند،  ثبتنام  کار  وزارت  سامانه  در  کارورز  تعداد 

تاکنون 270 هزار نفر ثبتنام کردهاند.
وی افزود: قباًل پیشبینی شده بود تا 150 هزار نفر ثبتنام کنند 

اما این تعداد به 270 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
ازوجی با اشاره به اینکه کارورزان در طول دوره کارورزی حقوق 
ماهیانه 250 تا 310 هزار تومانی دریافت خواهند کرد، گفت: 
این مبلغ بر اساس مدرک تحصیلی آنان خواهد بود و در این 

دوره بیمه مسئولیت مدنی نیز خواهند شد.

آخرین گمانه زنیها درباره مستاجر جدید بهشت

محمود حجتی و محسن هاشمی در فینال رقابت برای تکیه 
زدن بر کرسی شهرداری تهران

ثبت نام 2۷۰ هزار نفر دانشگاهی در سامانه کارورزی

راهاندازی خط زندگی برای سالمندان و کودکان؛ خانوادههای سالمندان و کودکان میتوانند 
با تماس از طریق شماره ۴۳۲۷ و پس از ثبتنام عضویت، نیازهای خود را به صورت رایگان 

برطرف کنند.
به گزارش نشریه ارمغان، امید بهشتی مدیر اجرایی خط زندگی در این باره اظهار داشت خط 
زندگی با شماره ۴ رقمی ۴۳۲۷ شبکه هماهنگ، یکپارچه و رایگان ویژه سالمندان وکودکان 

است.
برای  شده  مناسبسازی  و  ویژه  خدمات  شبکه  زندگی،  خط  مرکز  از  حمایت  اعالم  با  وی 
سالمندان و کودکان اشاره کرد و گفت: متقاضیان به هرگونه خدماتی که نیاز داشته باشند 

میتوانند با شماره ۴۳۲۷ و خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
بهشتی افزود: هر نوع استفاده از خدمات خط زندگی موجب کمک به کودکان تحت پوشش 

موسسه خیریه عترت فاطمی میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به جمعیت ۱۰ درصدی سالمندان کشور، این شبکه به صورت رایگان 
نیازهای سالمندان و کودکان را پس از درخواست بررسی کرده و مراکز تخصصی و خدماتی 
معتبر را با هزینه کمتر، کیفیت باالتر و سهولت بیشتر در ارائه خدمات معرفی و نیاز آنان را 

برطرف میسازد، ضمن اینکه این شرکت هیچ هزینهای بابت این همیاری دریافت نمیکند.
مدیر اجرایی خط زندگی با بیان اینکه شبکه خط زندگی، نخستین شبکه خدمات یکپارچه 
بین  ارتباطی  پل  شبکه  این  افزود:  است،  کشور  در  کودکان  و  سالمندان  ویژه  هماهنگ  و 
سالمندان و کودکان با همه مراکز تخصصی و خدماتی است.  به طوری که با این سامانه در 
حداقل زمان و به طور رایگان خدمات تخصصی و فنی برایش ارسال می شود و سالمند فقط 

هزینه خدمتی که ارائه شده را پرداخت می کند نه هزینه ارسال و... 
وی با تأکید بر اینکه اکنون ۴۰ مرکز اعم از بیمارستان، نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی 
و کمیته امداد با شبکه خط زندگی ارتباط دارند، بیان داشت: خانواده سالمندان و کودکان 
با تماس از طریق شماره ۴۳۲۷ میتوانند پس از ثبتنام و عضویت تمام نیازهای سالمندان و 

کودکان خود را با هزینه کمتر برطرف کنند.
بهشتی همچنین به فعالیت این شبکه برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه اشاره کرد و 
گفت: زیرساختهای راهاندازی این مجموعه از ۴ سال پیش فراهم شد و این شبکه از ۳ ماه 

گذشته فعالیت خود را بهصورت پایلوت آغاز نموده است.
وی با بیان اینکه تماس با این سامانه در شهر تهران تنها با شماره ۴۳۲۷ میسر است ادامه 
داد: شهرستان های استان تهران نیز با افزودن  پیش شماره 021 می توانند به سامانه وصل 
و خدمات دریافت کنند. این نخستین شبکه رایگان ویژه سالمندان و کودکان و پل ارتباطی 
بین خانوادههای تهرانی و نیازمندیهای آنان است، بهطوریکه این شبکه نیازهای سالمندان و 
کودکان را پس از درخواست بررسی کرده و مراکز خدماتی معتبر را با هزینه کمتر و سهولت 

بیشتر در دریافت خدمات برطرف میسازد.
بهشتی خاطرنشان کرد: شبکه خط زندگی را سازمان بهزیستی، موسسه خیریه عترت فاطمی، 

سازمانهای امدادی، خیرین و نیکوکاران حمایت میکنند.
گفتنی ست: در حال حاضر 14 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و پیش 

بینی می شود ، 20 سال آینده تعداد سالمندان به 20 درصد افزایش یابد.

حرکت سالمندان 
روی خط زندگی

معصومه گنجی محقق و تحلیلگررسانه 
ساخت و تولید سریال های تلویزیونی ویژه ماه مبارک رمضان چند 
سالیست که جزء کونداکتور اصلی برنامه های تلویزیون قرار گرفته  ، 
اما هر سال کمیت و کیفیت تولید سریال های رمضانی فراز و نشیب 
هایی داشته ، چه بسا در برخی سال ها شاهد تولید 4 الی 5 سریال 
الف ویژه  با موضوع ماه مبارک رمضان در چندین شبکه تلویزیونی 
بودیم و در برخی سال ها بالعکس ، امسال تلویزیون نه تنها سریال 
کامال  دو سریال  تنها  بلکه  نکرد  و پخش  تولید  ویژه  رمضانی  های 
با موضوعی متفاوت و به دور از ماه مبارک رمضان ، دعا و نیایش 

تولید و پخش کرد
در حالیکه مخاطبان تلویزیون بر طبق عادت هایی که همین تلویزیون 
برایش ایجاد کرده د رماه مبارک رمضان از سریال ها استبال می کند 
و پای تلویزیون افطار می کنند .. عدم مدیریت در تولید سریال های 
مناسبتی امسال قطعا اعتماد مخاطبان را از رسانه ملی سلب می کند 

و تلویزیون کارنامه خوبی از خود در رمضان 96  ارائه نداد. 
تکرارخشونت کالمی و توهین به شخصیت زن درفیلم زیرپای مادر

سمانه یحیی پور- پژوهشگر مسائل زنان و خانواده؛
 امسال در ماه مبارک رمضان شاهد سریال« زیر پای مادر« هستیم 

که از شبکه یک سیما پخش می شود.
در ابتدا با شنیدن نام این سریال این تصویر درذهن نقش می بندد 
با گرامی  ارزش گرا و مفهوم گرا که متناسب  قرار است سریالی  که 
داشت مقام مادر در فرهنگ ایرانی اسالمی ماست پخش شود!! اما 

با پخش دو قسمت ازاین سریال آنچه که به چشم می خورد نمونه 
ای از هتک حرمت و نزول دادن شأن مادر درکارهایی ابتدایی است 
از زن و مرد در  که نه تنها هرمادر بلکه هر پرستار و هر فردی اعم 
جایگاه مراقبت می تواند از خود ایفا کند!! متاسفانه با پخش این 
سریال آنچه که بیشتر از همه به چشم می خورد, نحوه صحبت کردن 
پرخاشگرانه و توهین آمیز با کاراکترهای زن فیلم است که مدام از 

بازیگر نقش اول مرد« خلیل کبابی« دیده می شود!!
تکرارخشونت کالمی و توهین به کاراکترهای زن فیلم و القای صبر 
و تحمل و رفتار بزرگ منشانه از زنان در هنگام مواجه با پرخاشگری 
چیزی جز مشروعیت بخشیدن و مجاز دانستن خشونت مردانه در 

ذهن مخاطب عامه متبادر نمیکند!!؟
شایسته  زن  یک  کشیدن  تصویر  دربه  نیز  ها  دردیالوگ  آنکه  حال 
اولیه ی خانه داری اشاره می  در زندگی مکرر به بوی غذا و اصول 
شود که از بایسته های هر فرد اهل زندگی اعم از زن و مرد است. 
اما دردناک تر آن است که چنین سریال هایی در قالب ارزشگرایی 
دچار مغلطه ، افراط و اغراق می شوند و به جای آموزش اخالق نیک, 
خشونت و توهین و هتک حرمت را به تصویر می کشند و سکوت بر 

این سریال ها خطایی آشکار است....
همچنین پیشتر شاهد سریالی به نام » مادرانه« از همین نویسنده 
در ماه رمضان سال 1392 بوده ایم که نمونه ای کامل از قضاوت غیر 
منصفانه و پلیدانگاری یک مادر را با سناریوی خود به ذهن مخاطب 

تزریق کرد. 

صلح  جایزه  کانادایی  سرشناس  نویسنده  ؛  ارمغان  نشریه  گزارش  به 
ناشران آلمان در سال ۲۰۱۷ را دریافت می کند.

زندگی نامه مارگارت اتوود؛  شاعر، نویسنده و منتقد کانادایی در سال 
1939 در اوتاوای کانادا متولد شد. او فرزند دوم خانوادهای پنج نفره 
است. پدرش حشرهشناس بود و به همین دلیل بسیاری از سالةای 
اولیه زندگی مارگارت به خاطر تحقیقات علمی پدرش در شمال کبک 
)Quebec( سپری شده که بعدها این تجربیات کودکی اساس کاربرد 
فعالیت  اتوود  شد.  وی  آثار  برخی  در  حیواناتش  و  بیابان  استعاری 
یک  چاپ  با  و   1961 سال  یعنی  سالگی   19 سن  از  را  نویسندگیاش 
مجموعه شعر آغاز کرد. او آثار زیادی نگاشته و جوایز زیادی را نیز از 
آن خود کرده است. در 1987 نامزد جایزه بوکر انگلستان و جایزه ریتز 
همینگوی پاریس شد و جایزه آرتورسی کالرک را نیز به خاطر بهترین 
حیوانات  از:  عبارتند  او  آثار  برخی  کرد.  خود  آن  از  تخیلی  علمی  اثر 

باغ بود؟، 1969؛  در آن کشور، 1968؛ زن خوردنی، 1969؛ چه کسی در 
درخت،  باالی  1977؛   ،1815-1840 شورشیان،  روز  1974؛  خوشحالی،  تو 
در  قتل  1981؛  واقعی،  داستانهای  انسان، 1979؛  از  زندگی پیش  1978؛ 
تاریکی، 1983؛ بهشت در زمین، 1986؛ چشم گربه، 1988؛ استخوانهای 
قتلهای ساده، 1994؛ صبح در خانه  و  خوب، 1992؛ استخوانهای خوب 
سوخته، 1995؛ تروریست کور، 2000 که در همان سال برنده جایزه بوکر 
و در 2001 نامزد جایزه اورنج شد. آثار اتوود را با مضامین فمینیستی 
تلقی  فمینیستی  افکار  شاخص  را  آنها  و  میشناسند  اسطورهایاش  و 
و  طنز  میان  جریان  با  و  بوده  نمادین  اغلب  اتوود  ادبیات  میکنند. 
از  اتوود پس  است.  داده  را گسترش  رئالیسم سنتی  مرزهای  فانتزی 
تروریست کور در جدیدترین رمانش اوریکس و کریکی دوباره به تفکر 
بود  شده  بیان  مسنخدمه«  »ماجرای  در  بار  نخستین  که  ضداتوپیا 
با فضای  را متصور میشود که  آیندهای  اثر جدیدش  در  او  میپردازد. 
»ماجرای مستخدمه« یعنی فضا و فرهنگی که تحت سیطره نگاههای 
داستان  اینکه  محض  به  دارد.  تفاوت  کاماًل  است،  مذهب  به  سنتی 
به  چند  هر  که  میشویم  مواجه  آرمانشهری  ویرانههای  با  میشود  آغاز 
نابوده شدهاند.  و خالقیتش هم  رفته  فنا  به  اما  زیرکی طراحی شده 
نقشهایشان  تعيين  در  زنان  که  چالشهایی  و  کانادا  و هویت  فرهنگ 
با آن مواجهند از جمله مضامینی است که اتوود زیاد به آنها پرداخته 
است. او در کتاب »بقا« به این نتیجه رسید که هر کشوری در دل خود 
نمادی یگانه و وحدتبخش دارد و این نماد برای کانادا »بقا« است برای 
کاشفین اولیه، این بقا فقط بقای محض فیزیکی بود و بعدها، زمانی 
که انگلیس قدرت را به دست گرفت، برای فرانسوی کاناداییها معنای 

بقای فرهنگی میداد. 

دعا و نیایش حلقه گمشده سریال های 
رمضانی امسال تلویزیون 

جایزه صلح ناشران آلمان به مارگارت اتوود تعلق گرفت

فرهنگ و هنر
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صنعت  مهندسین  بود  قرار  که  روزها  ترین  ابتدایی  همان  از  شاید 
چنین  نمی کردند  هم  فکر  شوند،  صنفی  خانه  صاحب  ساختمان 
روزهای پر از فراز و نشیبی را در فعالیت های حرفه ای خود شاهد 

باشند. 
های  رشته  آموختگان  دانش  از  برخی  گمان  به   ،52-51 سال های   
یعنی  بود،  آنها  برای  ای  حرفه  های  فعالیت  نویدبخش  ساختمانی، 
تأسیس شورای  قانون   51 اسفند  در  که مجلس سنا  همان سالهایی 
عالی شهرسازی و معماری ایران و مجلس شورای ملی در روز آغازین 
خرداد 52 قانون نظام معماری و ساختمانی را تصویب کرد تا مهندسان 
ساختمان بر اساس آن صاحب یک خانه صنفی در مرکز استانداری و 
یا فرمانداری های کل به نام سازمان نظام معماری و ساختمان شوند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی در سال 1374، 
الیحه ارسالی از سوی دولت سازندگی را با اصالحاتی تصویب می کند 
تا مهندسان حرفه ساخت و ساز، این بار وارد یک کارزار حرفه ای تر 
و صنفی تر بشوند. قانونی که 10 هدف کلی و خط مشی اساسی ذیل 

را دارا بود:
1. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی
در  مهندسی  و  فنی  حرفه های  و  مشاغل  به  مربوط  امور  تنسیق   .2

بخشهای ساختمان و شهرسازی
3. تأمین موجبات رشد و اعتالی مهندسی در كشور

4. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به 
آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری.

اجرای  حسن  بر  نظارت  و  مهندسی  خدمات  كیفیت  بردن  باال   .5
خدمات.

6. ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.
7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، 
بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و كنترل آن در 
جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای 
شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع 

مواد و انرژی و سرمایه های ملی.
8. تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.

9. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی 
و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های 
تمام  و  بهره برداران  مهندسین،  سازندگان،  شهرداری ها،  دولتی، 
اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل 
حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری 
تشکل های  و  شهرداریها  شهرسازی،  و  مسكن  وزارت  میان  كامل 

مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان.
و صنوف  حرفه ها  و صاحبان  مهندسان  حرفه ای  مشاركت  جلب   .10

ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی كشور. 
نظام  قانون  تصویب  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  قانون گذاران 
مهندسی، مهندسان هفتگانه صنعت ساختمان را صاحب یک سازمان 
غیرانتفاعی کردند که طبیعتًا تحت پوشش مقررات حاکم بر مؤسسات 
هم  شاید  و  نامعلوم  دالیل  به  هیچ گاه  چه  اگر  گردید،  غیرانتفاعی 

معلوم، خأل حضور سیاسیون در این سازمان احساس نشد.
اگر از حضور و یا عدم حضور افراد سیاسی و اظهار نظرات مختلف و 
متضادی که در این مورد شده است، بگذریم، اعضای این سازمان از 
ابتدای تشکیلش تا کنون با مشکالت بسیار زیادی گریبان گیر بوده 
اند که البته در مورد حل این مشکالت تنها می توان گفت، هر سال 
موارد  از  بسیاری  در  آنها  تنها مشکالت  نه  که  چرا   - پارسال  از  دریغ 
بر  نیز  دیگری  اوقات مشکالت  از  ای  پاره  در  بلکه  است،  نشده  حل 
اعضای آن اضافه گردیده است. مشکالتی که هر  به  اساس شرایط 
سازمان  این  در  اساسی  فاجعه  یک  می تواند  تنهایی  به  آنها  از  یک 
و در نظام جمهوری اسالمی باشد که در ذیل به بخشی از آن اشاره 

خواهیم داشت:
فاجعه ١- شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی:

نحوه انتخاب اعضای این شورا یکی از فاجعه های اساسی در سازمان 
نظام مهندسی است که بر اساس اهمیت در ردیف اول فجایع این 
سازمان قرار می گیرد. نحوه انتخاب اعضای این شورا به گونه ایست 
که یک حقوق دان، یک قاضی به انتخاب ریاست محترم دادگستری و 
نیز 2 الی 4 نفر مهندس به پیشنهاد هیئت، با توجه به اینکه محوریت 
فعالیت این شورا صدور احکام تنبیهی برای مهندسان خاطی در زمینه 
شورای  در  حاضر  قاضی  استقالل  اواًل  آنهاست،  صنفی  و  ای  حرفه 
انتظامی کاماًل از دست می رود چرا که اگر بر اساس قانون و تشخیص 
وی مهندسی بی گناه باشد ولی نظر مهندسان منتخب هیئت مدیره 

بر صدور محکومیت برای وی باشد، برای آن مهندس حکم محکومیت 
صادر می شود و اگر نظر قاضی بر محکومیت فرد خاطی باشد ولی 
تبرئه  مهندس  آن  باشد،  قاضی  نظر  خالف  بر  حاضر  مهندسان  نظر 
می گردد که با توجه به اینکه مهندسان عضو شورای انتظامی منتخبان 
هیئت مدیره می باشند، بعید به نظر می رسد احکام صادره از جانب 
آنها بر خالف نظر اربابانشان در هیئت مدیره سازمان باشد و به نوعی 
این شبهه ایجاد می گردد که هیئت مدیره سازمان شورای انتظامی را 
چماقی برای ساکت نمودن منتقدان خود استفاده نمایند و قانون گذار 
باید سریعًا برای حل این فاجعه بزرگ اقدام نماید. پیشنهاد نگارنده 
اعضای  از  انتظامی  مهندسان شورای  انتخاب  این مسئله،  برای حل 
سازمان که کارشناسان رسمی دادگستری نیز می باشند و همچنین با 
امتحان ورودی و کسب نمره حد اکثری انتخاب گردند تا هم شبهه 
وامدار بودن آنها به هیئت مدیره برطرف گردد و همچنین این اعضا از 

باسوادترین های اعضای سازمان در این شورا قرار بگیرند.
فاجعه 2-نحوه انتخاب بازرسان سازمان 

است  ای  گونه  به  مهندسی  نظام  در سازمان  بازرسان  انتخاب  نحوه 
علي البدل  و  اصلي  بازرسان  تعداد  برابر  دو  اسامي  مديره  هیئت  که 
به  و  انتخاب  استان  مهندسي  نظام  اعضاي  بين  از  را  شرايط  واجد 
مجمع عمومي پيشنهاد مي نمايد. حائزان اكثريت آراء در مجمع به 

ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و 
انتخاب  بازرس علي البدل  به عنوان  نفر بعدي 

مي شوند؛ و از جمله وظایف بازرسان در 
ذیل  موارد  مهندسی  نظام  سازمان 

است:
صحت  درباره  نظر  اظهار  الف( 
و  دارايي ها  صورت  درستی  و 
و  عملكرد  دوره  صورتحساب 
مديره  هیئت  كه  ترازنامه اي 
عمومي  به مجمع  ارائه  براي 
تهيه  و  است  نموده  تهيه 
گزارش و تسليم آن به هیئت 

از  قبل  روز   )۱۵( مديره حداقل 
تشكيل مجمع عمومي. 

ب( اظهارنظر درباره صحت مطالب 
هیئت  كه  اطالعاتی  و  گزارش ها  و 

تنظيم  عمومي  مجمع  به  ارائه  براي  مديره 
نموده است. 

عملكرد  و  اقدامات  نمايند  حاصل  اطمينان  بايد  بازرسان  پ( 
و  بوده  آن  اجرايي  آئين نامه هاي  و  قانون  حدود  در  مديره  هیئت 
حقوق اعضاء در حدودي كه قانون و آئين نامه هاي آن تعيين كرده و 
به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هیئت مديره تخلف 
يا تخطي از قانون و آئين نامه داشته و يا اطالعاتي برخالف حقيقت 
در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلف هستند 

كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند. 
حال سؤال اینجاست بازرسانی که به پیشنهاد هیئت مدیره انتخاب 
می شوند آیا  به گونه ای وامدار هیئت مدیره محترم نیستند؟ایشان  
چگونه می توانند به وظایف ذاتی خود درست عمل کنند؟ به نظر این 
شبهه ایجاد میشود که در تصمیم گیری های خود، مواردی را به منظور 

پرهیز از اتهام نمک ناشناسی، لحاظ کنند!
فاجعه 3 - روند برگزاری مجامع

حضور اتوبوس های موجود در محل تشکیل مجامع اگر با همراهی 
لیدرهای فرصت طلب  ادغام گردد، باعث  تحریف روند اصلی مجمع 
و شاید دخل و تصرف در آرا خواهد شد. البته چنین مشکالتی صرفًا 
را در مجامع  آرای وکالتی چنین مشکالت  اینجا ختم نمی شود و  به 
این سازمان دو چندان می کند. نکته جالب توجه این که کسانی که 
طعم شیرین تخلف را زیر دندان های خود چشیده اند، بیشتر طمع 
نموده و بر خالف قانون که اجازه 2 رأی وکالتی را به هر عضو داده 
است، بعضًا با بیش از هفت توکن در این مجامع شرکت نموده اند 
که متأسفانه به دالیل نامعلوم وزارتخانه نیز در دوره های مختلف بر 
خالف مصلحت عمومی اعضا، مصلحت اندیشی یک تعدادی محدود 
متخلف را نموده  و به جای ابطال چنین مجامعی، سکوت کرده  است.

فاجعه 4 - برخی از انتخابات های سازمان 
نظام  سازمان  بازرسی  انتخابات  شاهد  نزدیک  از  که  کسانی  شاید 
مهندسی که در دوم خرداد 96 برگزار شد، بودند، حتی گذاشتن نام 
را نیز در این جریان، خنده دار بدانند، ریختن آرای دسته  انتخابات 

بازی های کودکانه  به جرزنی های  رأی بیشتر   به صندوق های  ای 
شباهت داشت تا برگزاری انتخابات در یک سازمانی همچون سازمان 
نظام مهندسی، بازی کودکانه ای که در پایان فاجعه ای مثال نزدنی 
ته  تعداد  از  بیشتر  صندوق  در  شده  ریخته  آرای  تعداد  و  زد  رقم  را 
البته عده ای هم معتقد  برگ های موجود در شعبه اخذ رأی بود و 
بودند حتی تعداد رأی های صادرشده بیشتر از تعداد حاضرین در این 
انتخابات بود، به گونه ای که برخی از نامزد ها درخواست مطابقت 
را  مهندسی  نظام  سامانه  در  موجود  امضای  با  ها  برگ  ته  امضای 
دادند، شاید ابطال این انتخابات و برخورد قانونی با متخلفین اعم از 
برگزار کنندگان این انتخابات و اعضای متخلف، جسارت بزرگی را برای 
مسئولین سازمان بطلبد چرا که طبیعتًا آنها در بین دوراهی آبروداری 

و حق الناس اعضا نشسته اند.
فاجعه 5 - امضا فروشی اعضای متخلف

از قدیم گفته اند، حرمت امامزاده به متولی آن است، وقتی برخی از 
اعضای سازمان حرمت خود را حفظ نمی کنند و با برگه فروشی و امضا 
واقع  در  می کنند،  را مخدوش  مهندسی  نظام  سازمان  فروشی چهره 
خواسته یا ناخواسته، قلم مهندسی خود را که باید در جهت سازندگی 
کشور و در رأس آن سازمان دهی و سازندگی سازمان خود به کار ببرند، 
بر  این سازمان،  را تبدیل به پتکی می کنند و ضمن تخریب  آن قلم 
سر اعضای کارآمد و درستکار این سازمان می کویند، 
حال سؤال اینجاست، شورای انتظامی که در 
برابر کوچک ترین انتقاد اعضا به هیئت 
و  می دهد  نشان  واکنش  مدیره 
صادر  محکومیت  منتقدان  برای 
می نماید، چرا به وظیفه ذاتی 
فروشان  برگه  برابر  در  خود 
حقیقی  فروشان  امضا  و 
نشان  واکنش  حقوقی  و 
آنکه  جای  به  و  نمی دهد 
در  را  وحشت  و  رعب 
عملکرد  به  منتقدین  بین 
چرا  بیندازد  مدیره  هیئت 
این  دل  در  ترسی  کوچک ترین 
مخدوش  باعث  که  فروشان  برگه 
شوند،   می  مهندسی  جامعه  ساختن 

ایجاد نمی کند؟
به  حقیقی  اعضای  فروشی  پروانه   -  6 فاجعه 

شرکت های حقوقی
همشهری  روزنامه  استخدام  های  آگهی  به  سری  روزانه  اگر  شاید 
برویم  ساختمان  هفتگانه  مهندسین  استخدام  سراغ  به  و  بیندازیم 
متوجه بشویم که این استخدام نه در جهت تولید اشتغال برای دانش 
آموختگان رشته های مهندسی بلکه در جهت اجاره مدرک تحصیلی 
آنها برای اخذ رتبه و یا پروانه اشتغال آنها برای اخذ کار های طراحی 
و نظارت پروژه های بزرگ ساختمانی است که در اصل راهی برای پر 
کردن جیب افرادی خاص است که بانفوذ خود کار های بزرگ را تور 

می کنند.
فاجعه 7 - عدم شفاف سازی کار های ارجاع شده توسط سازمان نظام 

مهندسی
باید به دوستانمان در ارجاع کارهای سازمان نظام مهندسی بگوییم، 

کسی که حسابش پاکه، از محاسبه چه باکه؟ 
واقعًا دلیل اینکه در ارجاع کارها شفافیت نیست غیر از این هست که 

پشت پرده این ارجاعات، دست هایی در کار است؟
به صورت شفاف و شیشه ای  را  کارها  ارجاع  اگر چنین نیست چرا 
نشان نمی دهید؟ و اگر چنین است به نظرشان وقت آن نرسیده است 
دست از فساد اقتصادی بردارند و بیش از پیش با آبروی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی بازی نکنند؟
دارای  اعضای  بازنشستگی  و  اجتماعی  تأمین  بیمه  عدم   -  8 فاجعه 

پروانه اشتغال مهندسی
رشته مهندسی شاید از معدود رشته هایی باشد که داخلش خود را 
و بیرونش مردم را می کشد، آنها در شرایطی حق عضویت می پردازند 
که  می دهند  سازمانشان  به  را  خود  های  فعالیت  سهم  از  بخشی  و 
حتی از کمترین حقوق اجتماعی یک شهروند، یعنی حق بیمه برخوردار 
نیستند  سؤال اینجاست، یک مهندس ناظر چه مقدار در سال حقوق 
می گیرد؟ و اگر قرار باشد در طول سال مشکالت بیماری به سراغ وی 
یا خانواده وی برود چه مقدار از آن درامد سالیانه را باید خرج درمان  

کار  این مهندس، چند سال می تواند  اینکه  کند؟ سؤال دوم  بیماری 
کند؟ و بعد از کهولت سن و یا خدایی ناکرده ازکارافتادگی احتمالی 
در کارگاه های خطرناک ساختمانی، هزینه های جاری زندگی خود را از 
کجا تأمین کند؟ آیا داشتن حق بیمه برای انها خواسته ای غیرمتعارف 
است؟ و دلیل عدم تمکین مسئولین نسبت به این خواسته چه چیزی 

می تواند باشد؟
فاجعه 9 - روابط عمومی سازمان 

برخی اعتقاددارند روابط عمومی یک سازمان قلب تپنده آن سازمان 
سازمان  آن  متفکر  مغز  را  عمومی  روابط  دیگر  های  برخی  و  است 
می دانند، عده ای هم به دلیل ارتباط بیشتر پرسنل و اعضا با روابط 
عمومی خود، آن را چهره یا پیشانی آن سازمان لقب می دهند، در این 
که روابط عمومی سازمان نظام مهندسی بزرگترین مشکل این سازمان 
تا 3:30  از ساعت 8 صبح  اما به هرحال وقتی  است یا خیر مرددیم 
پاسخگو  روابط عمومی  در  و کسی  تماس می گیریم  مکررًا  بعدازظهر 
نیست، به نظر با توجه به وظایف روابط عمومی ها، می توان این مورد 
را واقعًا نه تنها از فجایع بلکه از عجایب این سازمان دانست، از دیگر 
موارد که جز وظایف ذاتی روابط عمومی ها محسوب می شود ارتباط 
با خبرگزاری ها و نشریات و روزنامه هاست، دعوت از خبرگزاری های 
منتقد می تواند پلی دو طرفه فی مابین آن سازمان و مخاطبین خود 
ترجیح  بیشتر  مهندسی  نظام  روابط عمومی سازمان  اما  کند،  ایجاد 
می دهد حقایق را کتمان کند و به جای آنکه پذیرای منتقدین باشد 
و در راستای بهتر شدن سازمان تالش کند، ساز مخالفی با منتقدین 
میزند و حتی از حضور آنها جلوگیری میکند، که  قطعًا  این موضوع 

در انتها شدیدًا به ضرر سازمان تمام خواهد شد.
و باالخره فاجعه ١٠ - اعضاو  عدم مشارکت درست و حد اکثریشان  در 

مجامع و انتخابات ها
فاجعه دهم ماحصل فجایع فوق الذکر است و شاید یکی از اهداف 
از  با بیش  باال منفعت می برند. سازمانی  از فجایع  که  افرادی است 
نفر در مجامع شاید به دلیل  از 2 هزار  40 هزار عضو و حضور کمتر 
آن باشد که اعضا از بد اخالقی های موجود در مجامع که نتایجی از 
قبل تعيين شده را به دنبال دارد، دلگیر هستند، آنها وقتی می بینند 
صدایشان به جایی نمی رسد و برخی ها به جای آنکه منافع عمومی 
را ببینند صرفًا به فکر جیب خودشان و یا هم کیشان خویش هستند 
بی انگیزه می شوند و ... و تمام این مسائل باعث شده امروز ترجیح 
عدم  بدانند  انکه  بی  و  بگیرند  قرار  خاموش  اکثریت  گروه  در  دهند 
حضورشان تقلب و تخلف را برای عده ای خاص آسان می کند و یا 
حد اقل کم هزینه تر می نماید، ترجیح می دهند خود را درگیر چنین 
مسائل اجتماعی نکنند که این عدم انگیزه برای قشر تحصیل کرده ای 
که باید نه تنها در سازمان خود، بلکه در مسائل بزرگ ملی حضور فعال 
بزرگ ترین  و  است  بسیار خطرناک  باشد  و صاحب نظر  باشد  داشته 
فاجعه این سازمان می تواند باشد، اعضای سازمان باید بدانند، حل 
مشکالت سازمان مستلزم حضور تک به تک اعضاست و تا زمانی که 
های  مشارکت  و  ها  انتخابات  مجامع،  در  را  اکثری شان  حد  حضور 
صنفی دیگر شاهد نباشیم، نتایج نهایی انتخاب ها باهر روشی )چه 
مستقیم  انتخاب  روش  چه  و  مدیره  هیئت  انتساب  و  فعلی  قانون 
توسط اعضا و چه هر روش دیگر( تفاوتی نخواهد داشت و مشکالت 
تنها حضور  است  واضح  پر  نخواهد شد.البته  نیز حل  دیگر سازمان 
اعضا نیز مشکلی را حل نخواهد کرد و آنها باید ضمن انتخاب های 
بی  دهند،  قرار  خود  اولویت  در  را  گری  ،مطالبه  سنجیده  و  درست 
شک بی تفاوتی اعضا نسبت به سازمانشان احتمال خطای منتخبین 
نمونه  تنها  تومانی  میلیارد   40 وثیقه   . داد  خواهد  افزایش  را  آنها 
این موارد است که باعث ضرر و زیان به اعضا شده  و هنوز  از  ای 
است!!!  نشده  روشن مشخص  و  کامل  به صورت  آن  هم سرنوشت 
بود  انگلیس   منتقد   خبرنگاران  از  که  اورول  جورج  به  ،معروف  بلر 
مینویسد:  »مردمی که سیاستمداران فاسد را انتخاب می کنند قربانی 
نیستند شریک جرمند.« قطعا هر اشتباهی تاوانی دارد و اشتباه اعضا 
در انتخابهایشان باعث موارد اینچنینی خواهد شد و حضور آگاهانه 
در مجامع و انتخابات ها  میتواند تا حد قابل بیانی از مشکالت این 

سازمان بکاهد.
اگرچه بسیاری از اعضا معتقدند، سال ها می گذرد، فاجعه ها می آیند، 
ما به سازمان پر از فاجعه عادت داریم، لیکن ما معتقدیم، وقت آن 
رسیده اعضای سازمان نظام مهندسی و مسئولین محترم دست در 
دست هم مشکالت را رفع و در جهت هرچه بهتر شدن سازمان نظام 

مهندسی بکوشند.

سالها میگذرند، فاجعه ها می آیند

ما به سازمان پر از فاجعه عادت داریم!

کرام کل من علیها فان و یبیق وجه ربک ذو الجالل و اال

جناب اقای مهندس مقصودلو 
ــان  را   از  ــرایم  و مومنت ــده  گ ــت وال ــه درگذش ضایع
ــد  ــم. خداون ــرض یم کنی ــلیت ع ــب تس ــم قل صمی
)س(  زهــرا  فاطمــه  بــا   را  کــش  پا روح  متعــال 
ــل  ــر جزی ــدگان ص ــه بازمان ــد و ب ــور منای محش

ــد. ــت فرمای عنای
 مدیر مسئول و پرسنل نشریه ارمغان

انا هلل و انا الیه راجعون
ک  ــا ــار فرحن ــه به ــه ک ــق گرفت ــن  تعل ــر  ای ــی ب ــیت ال مش
ــن  ــن ، بارزتری ــیند و ای ــار  بنش ــه انتظ ــم زده ب ــزاین  مات ــدیگ را خ زن
تفســر فلســفه آفرینــش درفراخنــای یب  کــران هســی  و یگانــه 

ــت،  ــی اوس راز جودان

جناب  اقای  مهندس آباده
ــم و  ــرض میکنی ــلیت ع ــما تس ــت ش ــت وارده  را خدم مصیب
ــما  ــرای ش ــرت ، ب ــال مغف ــد متع ــوم  از درگاه خداون ــرای ان مرح ب

ــم .  ــل  خواهانی ــر جزی ــل و اج ــر جمی ــدگان ص ــایر بازمان و س
مدیر مسول و پرسنل نشریه ارمغان
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  و نوسازيباز سازي   تدریس خصوصی  قالیشویی   تعمیرات خودرو و موتور  تبلیغات  بیمه

  20520کد  –نمایندگی محمدپور  –بیمه ایران 

صدور انواع بیمه نامه ثالث، بدنه، عمر و پس انداز، آتشسوزي، 

  مسئولیت، مهندسی و...

  739پ –بعد از بهنود  –جیحون 

66197524 -09124962069  

  تحویل –چاپ  –طراحی 
  تراکت، سربرگ،فاکتور،ویزیت و...

  آخرین قیمت را از ما بگیرید
09194690758  

  اتوکلینیک خوش نام 
تعمیر تخصصی گریبک هاي اتومات،تعویض روغن گریبکس با 

،کره CVTدستگاه اتومات،انجام سرویس هاي ادواري،گریبکس هاي 

  اي، ژاپنی، اروپایی
  950پ - نرسیده به آذربایجان  –خوش 

66875419  

  قالیشویی مهدي
  کلیه خدمات

  شستشو و رفوگري
66054508 -66056997  

09124940568  

دکتر  -(کلیه مقاطع) ریاضیات 
دانش آموخته ممتاز دانشگاه ،یادگاري

  صنعتی امیرکبیر
09126355719  

  تعمیرات و باز سازي
  مشارکت در ساخت

  انجام کلیه خدمات ساختمانی

  باز سازي،نوسازي،تعمیرات

  توسط مهندسین مجرب

*تا پایان پروژه ،یک 

مهندس عمران و 

معماري همراه شما 

  خواهد بود*

09124923931

  فروشگاه آیدین
  چاپ انواع تراکت،کار ویزیت
  پرینت رنگی و لوازم التحریر

66880019  

  کامپیوتر با متد جدید آموزشی
  دکتر کبیريسال،12-6ویژه کودکان

09011821362  

  20520کد  –نمایندگی تاجداري  –بیمه ایران 

  مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
  420قصرالدشت ، بعد از بوستان، پ

66836507 -66881905 -66893378  

  تابلو نئون تهران
LEDفلکسی،چلنیوم،شبرنگ،چاپ،  

  پایین تر از سپه –یادگار جنوب 
66366333-09126355510  

  نقاشی- صافکاري
  دستگاه مدرن با

  152مرتضوي،بعد از رودکی،پ
66846901  

  موتورسیکلت نوین
  تعمیر انواع موتور سیکلت

  94مالک اشتر،نرسیده به دستغیب،پ
09128469850  

  فروش آپارتمان  کارواش

  تابلو سازي ماهان
  سازنده مدرن ترین تابلوهاي

  تبلیغاتی
  ثابت و روانLED،چلنیوم

  کاپوزیت
  و یادگار سپه غربی،بین جیحون

66358474 -09120871590  

  دکوراسیون داخلی
  کارواش شاهرخ

  روشویی،جاروبرقی،زیرشویی

  موتورشویی، واکس

  با مواد مخصوص(آب گرم،نانو)

  228کمیل نرسیده به سلسبیل،پ

09211385243  

  جیحون-مرتضوي

  فول امکانات- متري 47

  9124923931.-سال ساخت3

  595کد- حدادي- بیمه دانا
  ارائه خدمات بیمه ايمشاوره و 

  19امام خمینی،پاساژ جیحون،پ
66369055-09122150697  

  5786بیمه البرز،بیرجندي،

  صدور فوري انواع بیمه نامه

  خودرو،مسئولیت،عمر،آتشسوزي

  996پخوش،نرسیده به آذربایجان،

66873369-09124048894  

  کابینت و تزئینات گلستانی
  پارکت-هاي چوبی و تزئینی:کابینتطراحی،ساخت،اجرا، تعمیرات ،فروارده 

  لمینت، کاغذ دیواري

  مشاوره و بازدید رایگان،با مناسب ترین قیمت

66871017-09124784694-09128988940  

  جیحون –مرتضوي 

  طبقه اول -متر 57

  9124923931-سال ساخت3

  ساخت درب و پنجره آلومینیم
  توري در طرح هاي مختلف

  ساخت حفاط درب
  اسدي - 66864278

  20453–خانم قمی  - بیمه ایران
  مشاوره و صدور انواع بیمه نامه

  680مالک اشتر قبل از خوش،پ
66382935-0933955137  

  یدك خودرو -اسپورت  گوسفند زنده   امانت فروشی،سمساري  تعمیرات کیف و کفش

  20440کد  –کوثري  –بیمه ایران 
  مشاوره و صدور انوع بیمه نامه

  تلفنیبه صورت حضوري و 

  1238پ-نبش کاموز- بین یادگار و جیحون-خ سپه

66376422-09195304996  

  کفاشی سعید

  تعمیرات و سراجی
  کیف و کفش

  خوش،نرسیده به آذربایجان
09392292268  

  تخفیف ویژه براي انبوه سازان –کابینت مدرن 
  اداري و تجاري -دکوراسیون داخلی -طراحی و مجري انواع سیستم آشپزخانه 

  09193067922-66838881دفتري  –چوبی  –فلزي 

  سمساري کهن
  خرید و فروش کلیه لوازم

  66832644-منزل و اداري
09196853582  

  گوسفند زنده
  قصاب در محل

  09124439512-آشتیانی

  اسپورت نیما

  686قبل از خوشپ-مالک اشتر

66364334-09901218141  

  تاکسی سرویس  طراحی سایت  آشپزخانه
  نامه )نشریه (دوهفته 

  ارمغان
تومان دیده  5000فقط با 

  شوید
  )2(شعبه کبابی مبین  الکتریکی  تاسیسات  پیرایش

  7500چلو لقمه     

  7000چلو خورشت قیمه    

  7500چلو جوجه کباب    

  8000زرشک پلو با مرغ 

  7000چلو خورشت قورمه سبزي 

  یک عدد ماست و نوشابه رایگان –به ازاي هر پرس غذا 

  صورت حضوري  بهخرید فقط 

  699خوش نرسیده به دامپزشکی پ

  طراحی سایت 
  حرفه اي ، شرکتی
09194690758  

  تاکسی سرویس محمد
66835789-66876914  
66837337-66845248  

  جیجون

  پیرایش مردانه مهدي
  18پ- الزمان بعد از جیحون،صاحب

66389042-09396052681  

  لوله کشی عسگري

  بازسازي و تغییرات
چیلر،پکیج و  گاز،نصبلوله کشی 

آبگرمکن،لوله کشی فاضالب،لوله 
کشی آب گرم و سرد،تشخیص 

  ترکیدگی و تعمیر آن
66173614-09195917716  

  الکترومحمد
  سیم کشی ساختمان

  نصب دوربین 
  سرویس کولر –نصب آیفون 

نرسیده به -قصرالدشت
  260سپه،پ

66359429 -09382233979  

  88976610-09123031512    پوشاك

  سرچین چنگ
  229پمرتضوي بعد از خوش،

66873144  

  چاپ لباس آریا

  تاکسی سرویس آرین  09193149710
  با مجوز طرح ترافیک- 1096کد 

  مدیریت:میرفتاحی - شبانه روزي

66385635  

66385804  

66386737  

66387510  

66857441  

66857528  

  پیرایش مردانه برنا
  نرسیده به رودکی –مرتضوي 

  09191230757-108پ

  تاسیسات عامري
  173مالک اشتر،قبل جیحون،پ

66833274-09126355296  
  پرده سرا

  بچه محل،از تولید به مصرف
  الی...30000کتانی 

  خوش بعد از دامپزشکی
66833384  

  

  موسسه فنی علی
  لوله کشی،جوشکاري ،نم گیري

  294پ - مرتضوي بعد خوش
66356879-09364760080  

  ترمهپرده سراي 
  روبروي مسجد الهادي –مالک اشتر 

66886369 -09122762909  

  البا اسپورت
  833پ-انتهاي مرتضوي

66378258-9122049921  

  تاکسی سرویس ارابه
66876868-66876869 -6699008-66990082  

  نبش آذربایجان - خوش

  

جدول سودوكو


