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چرا زمان محاکمه احمدی نژاد فرا 
نمی رسد؟

سود سهام عدالت هفته آینده واریز میشود

عارف: حل مساله حصر 
مطالبه جدی جامعه 

است

 آیت اهلل مکارم شیرازی:

فعالیت نظام مهندسی در کشور نامعقول است
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معاون سازمان خصوصی سازی گفت: الیحه ساماندهی سهام عدالت تهیه و آزاد سازی 
این سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله طراحی و تدوین شده که 

پس از کسب نظر در این باره جهت تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.

نشست خبری رئیس جمهور با رسانه ها در نیویورک

ترك  را  مكه  الحجه  ذى   8 تاريخ  در  )ع(  حسين  امام 
و درتاريخ 2 محرم به سرزمين كربال رسيدند، در طول 
اين 24 روز در حدود 24 منزلگاه توقف داشتند و در اين 
موقف ها به تفصيل أهداف اين سفر را براى همراهان 
تبيين ، مى فرمودند تا حرف ناگفته اى باقى نماند، از 
هدف براى اصالح امت جدشان تا اراده كردن بر اجراى 
امر به معروف و نهى از منكر و بازگشت به سيره و روش 
رسول خدا و مولى على ))ع(.ایشان در طول اين مسير ، 
هر جا قافله اى يا خيمه گاهى يا قومى را از دور و نزديك 
مى يافتند قاصدانى را روانه مى فرمودند و با انها وارد 
مذاكره مى شدند و نهايت سعى خود را مى كردند تا 

ازروى خيرخواهى انها را همراه خود ساخته بلكه عاقبت 
بخير شوند.امام حسين )ع( هيچ گاه آغاز گر جنگ نبود 
و در هيچ شرايطى حاضر نگرديد از اخالق و جوانمردى 
دشمن  خيرخواهى  و  نصيحت  و  روشنگرى  و  مدارا  و 
سپاه  فرمانده  رياحى  ابن  ُحر  بردارد.اگر  دست  خود 
عبيداهلل ، كه اولين كسى بود كه راه را بر اصحاب امام 
امام نداد، پس  به  بازگشت  يا  اجازه پيشروى  بست و 
ركاب  در  و  شود  مى  متحول  آنچنان  كوتاهى  مدت  از 
حضرت به شهادت مى رسد قطعا بر اثر نهيب حضرت يا 
تهديد و لعن و نفرين يا ارعاب و ترس نبوده بلكه ، نگاه 
مهربان حضرت و سخنان خيرخواهانه امام باعث تحول 
وى و توبه كردن شد، البته حضرت تمام سعى خود را 
در جهت هدايت ساير گمراهان سپاه يزيد نيز بكار برد 
و ساعت ها عمربن سعد كه از يك طرف ترس از جان 
زن و بچه و مصادره اموال داشت و از طرف ديگر در دل 
طمع حكومت رى، را نصيحت فرمود بلكه هدايت شود.

به  عشق  خدا،  به  عشق  است،  عشق  مکتب  عاشورا 
ارزش ها، عشق به مردم، 

آموختن  قابل  فراوانی  درس های  مکتب  خانه  این  در 
پایداری و استواری و استقامت و صبر و  است، درس 

شکیبائی 
درس سازش ناپذیری ، ذلت گریزی و عزت مداری
درس وارستگی و پارسایی و حیا و نجابت و غیرت

درس آزادی و آزادگی و ادب و وفا
درس عدالت خواهی و عدالت جویی

درس خداترسی و پرهیزگاری 
درس ظلم ستیزی و ستم گریزی

در این دانشگاه، واحد های زیادی قابل عرضه است.
ایثار ، شجاعت، رشادت، خیرخواهی، وفاداری ، فداکاری 
، والیتمداری ، مروت، جوانمردی ، عزت، دوری از ذلت، 
صحرای کربال میدانی برای تقابل همه خوبی ها در برابر 

همه زشتی ها بود، تقابل حق در برابر باطل.
نبریم  است.گمان  دیکتاتوری  نوع  بدترین  دینی  تحجر 
که در کربال عده ای کافر و نا مسلمان در مقابل جنگ با 
سپاه امام حسین )ع( بر آمدند. یکی از افراد مقابل امام 
از فرماندهان  حسین )ع( شمر بن ذی الجوشن است، 

سپاه امام علی )ع ( كه در جنگ صفین جانباز و اهل 
نماز شب و نيايش بود. کسی که 16 بار با پای پیاده به 
سفر حج رفته بود، شمر و بسیاری از سپاهیان وی اهل 
نماز و روزه بوده و پیشانی  و زانوان ایشان براثر كثرت 

سجده پینه بسته بود.
مقابل  قد  تمام  افرادی  چنین  که  داد  رخ  اتفاقاتی  چه 
باید  که  است  درسی  این  ایستادند؟  خدا  رسول  فرزند 
از کربال بیاموزیم چرا که می تواند هشداری باشد برای 

امروز و فردای ما
از  است  روشنی  تفسیر  حججی  محسن  شهید  حادثه 
این پیام که کل يومًا عاشورا و كل ارض كربال ، در 1400 
سال قبل عده ای متحجر دینی ، در صحراى كربال ،سِر 
ُدردانه عالم خلقت را بریده و اکنون در صحرای سوریه 
مکتب  در  آموخته  درس  جوان  یک  سر  تبار  همان  نیز 

عاشورا را!!
آنها از قفا سربریدند و با شعار قربت الی اهلل و اینها از 

گلو سر بریدند و با شعار اهلل اکبر
باید بیاموزیم که کژ اندیشی دينى  عامل اصلی شکل 

گیری فاجعه کربال بود.
حادثه کربال نشان دهنده یک حقیقت بسیار تلخ است 
لبه  دو  چاقوی  یک  تاریخ  طول  در  دین  که  نحوی  به 
است. اگر درست درک شود انسان را به اعلی  عليين  مى 
رساند و اگر کج اندیشیده شود او را به اسفل السافلین 

می کشاند.
از بی دین مطلق  اندیش و بد فهم  خطر دین دار کج 

بسیار بیشتر است .
اردوگاه  به  حمله  فرمان  عاشورا  روز  در  سعد   بن  عمر 

سیدالشهدا)ع( را با این جمله صادر کرد:
 یا خیل اهلل ارکبى و بالجنه ابشرى  ، لشکر خدا سوار 

شوید و شما را بشارت به بهشت باد.
چندان  خوارج  و  شمر  و  یزید  و  معاویه  حرکات  درک 
سخت نیست .داعش و القاعده و طالبان نیز بعد 1400 

سال همان رویکرد را دنبال می کنند.
اعتقاداتشان  اما  بودند،  معتقد  کاماًل  افرادی  خوارج 
کاماًل کج و منحرف و ناصحیح بود و حتی خودشان هم 
اجازه بازاندیشی در عقایدشان را نداشتند و آماده بودند 

به راحتی براى همان اعتقادات جان و خون دهند.
رژیم   ، انقالب  از  قبل  رژیم  به  که  می کنیم  اشتباه  ما 
طاغوت میگوییم. طاغوت در قرآن مجید حاکم جائری 
است که به نام دین حکومت می کند و مردم به او ایمان 

می آورند و در راه او کشته می شوند
َكَفروا  َوالَّذيَن   ۖ ِه  اللَّ َسبيِل  في  ُيقاِتلوَن  آَمنوا  لَّذيَن  ا 

ُيقاِتلوَن في َسبيِل الّطاغوِت . 
دین بزرگ ترین نعمت برای بشریت است ، ولی همین 

دین مشابه باران است . 
باران که در لطافت طبعش خالف نیست .

در باغ الله روید و در شوره زار خس. 
در جامعه جاهلى و غیردینی ممکن است مردم مرتکب 
زشتی ها  بشوند ، اما خطر در جامعه دینی این است 
که دین ابزار توجیه زشتی ها می شود . کما اینکه پس از 
پیامبر این اتفاق افتاد. تمام دروغ ها به نام دین جایز 
حسین  امام  مقابل  در  دسته  سه   . شدند  واجب  بلکه 

ایستادند 
بد فهمان دینی ،تهديد شوندگان ، تطميع شوندگان

قتل  دينى حكم  عالم  بدوًا يك  كه  كنيم  فراموش  نبايد 
امام حسين )ع( را صادر كرد

یقین  به  داد«  فتوا  چنین  کوفه  رسمی  قاضی   ، شریح 
حسین بن علی بن ابی طالب موجب تفرقه در اجتماع 
مسلمانان شده و با امیرمومنان) ،یزید (مخالفت کرده 
من  نزد  امر  این  است.  گشته  خارج  جدش  دین  از  و 
او  کشتن  و  او  با  مبارزه  به  من  شده.  محقق  و  ثابت 

حکم می کنم !«
و بدین ترتیب خیلی ها با قصد قربت الی اهلل و به امید 
بهشت رفتن به اردوگاه سید الشهدا حمله کردند. این 

حادثه درس بزرگی برای همیشه تاریخ است.
شعور  به  حسینی  شور  همراه   ، کنیم  گم  را  راه  نباید 
از  بايد  ما  اينكه  كالم  ختم  اما  بپردازیم.و  حسینی 
اندازه  به  حداقل  )ع(  حسين  امام  معرفتى  اقيانوس 
از جاذبه هاى آن حضرت  فهم خود جرعه اى بنوشيم، 
بياموزيم، اينكه حتى با دشمنان خود مدارا مى فرمود 
و از روى خيرخواهى تا اخرين لحظه دست از نصيحت 
انها بر نداشت، ما بعنوان متوليان فرهنگى و مسؤلين 
با ادب و  با عزاداران حسينى  بياموزيم كه  بايد  هيأتها 
احترام برخورد كنيم ، از توهين و تحكم بپرهيزيم ، امور 
فرهنگى با چماق و بخشنامه حل نمى شود ، اگر ماخود 
را معيار حق مطلق بدانيم و هرجا مخالف سليقه خود 
بيابيم با چماق ضد واليت فقيه ، جنبشى ، ضدانقالب  
و غيره بر سرشان بكوبيم يك جاى كار اشكال دارد، اگر 
بدون دليل جوانان هيأتى را دروغگو خطاب كنيم ، يك 
جاى كار اشكال دارد، اگر بانوان محترم كه ميهمان امام 
حسين )ع( شده اند رابه بهانه بدحجابى ، پلشت و بى 
انها بخواهيم  بندوبار خطاب كنيم و با پشت كردن به 
ارشادشان كنيم ، يك جاى كار اشكال دارد ، اگر مدعى 
از  فراز  اين  به  حداقل  هستيم  َفِقيه  واليت  از  تبعيت 

فرمايش مقام معظم رهبرى پاي بند باشيم :
می  دارد  چشمش  از  هم  اشک  بدحجاب«؛  »خانم 
است؟  کنید؟ مصلحت  ردش  کنیم؟  کار  ریزد. حاال چه 
جان،  است؛  جبهه  این  به  متعلق  دل،  نه،  است؟  حق 
دلباخته ى به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصى 
دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى 
این حقیر باطن است؛ نمى بینند. »گفتا شیخا هر آنچه 

گوئى هستم / آیا تو چنان که مینمائى هستى؟«

 جاذبه هاى حسينى
به قلم مدیر مسئول :
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رییس فراکسیون امید با هشدار به افرادی که با برخی اظهارنظرها به 
دنبال نادیده گرفتن هویت اصالح طلبی هستند، تاکید کرد: فعاًل برای 
برابر برخی اظهارنظرهایی که به  حفظ انسجام جریان اصالح طلب در 
دنبال عبور از هویت اصالح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند، 
اهداف  به  نسبت  مطمئنًا  آن  تداوم  صورت  در  ولی  می کنم  سکوت 

این گونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.
محمدرضا عارف در دیدار با اعضای تشکل دانشجویی انجمن وفاق و 
توسعه دانشگاه شیراز با اشاره به جایگاه دانشگاه شیراز در فعالیت های 
دستاوردهای  حفظ  ضرورت  بر  اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  سیاسی 
ارزشمند این دانشگاه تاکید کرد و گفت: نقش جوانان و دانشجویان در 
عبور از بحران هایی که جریان اصالح طلب در ادوار گذشته با آن رو به 

رو بود نقشی ویژه و ماندگار است که باید قدردان تالشهای آنان بود.
وی افزود: در اوایل دهه ۹۰ که جّو ناامیدی بر جریان اصالحات حاکم 
از  جلوتر  سیاسی  مناسبات  در  خود  موقع  به  حضور  با  جوانان  بود، 

نخبگان اصالح طلب باعث شکسته شدن جّو ناامیدی شدند.

بسیار  کار  کرد:  تاکید  اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورای عالی  رییس 
ارزشمند جوانان در سال های اخیر عبور از خواسته های جریانی به نفع 
منافع ملی و تالش برای حاکمیت شعار آرامش، اخالق و عقالنیت بود.

ذات اصالح طلبی با تحریم و کنار کشیدن از انتخابات میانه ای ندارد
انتخابات  در  اصالح طلب  جریان  از  بخشی  عملکرد  یادآوری  با  وی 
مجلس نهم که به عدم حضور انتخابات روی آورده بودند، گفت: ذات 
اصالح طلبی با تحریم و کنار کشیدن از انتخابات میانه ای ندارد؛ راهبرد 
ما در دهه ۹۰ حضور فعال و جدی در انتخابات مهم است و به هیچ وجه 

با صندوق رأی قهر نخواهیم کرد.
عارف با بیان اینکه جوانان اصالح طلب در راه رسیدن به آرمان های خود 
هزینه های بعضًا سنگین متحمل شدند، به انصراف خود در انتخابات 
سال ۹۲ که مورد سؤال یکی از حاضران در جلسه بود، اشاره کرد و گفت: 
گفتمان  ظرفیت  بیانگر  شد؛  گرفته   ۹۲ سال  انتخابات  در  که  تصمیمی 
اصالحات بود و نباید آن را معطوف به فرد خاصی کرد؛ البته آن تصمیم 

در شرایط برد گرفته شد که تصمیم منطقی و درستی بود.
شورا عالی سیاست گذاری اصالح طلبان باعث تقویت احزاب 

شد
جریان  انسجام  و  وحدت  اینکه  بیان  با  امید  فراکسیون  رییس 
فضای  در  جریان  این  حضور  ادامه  برای  مهم  اصل  یک  اصالح طلب 
جبهه  داخل  از  صدا  یک  باید  کرد:  خاطرنشان  است،  ایران  سیاسی 
اصالحات شنیده شود؛ به همین دلیل در انتخابات مجلس دهم تصمیم 
آقای  مشورتی  شورای  اصالحات،  جبهه  هماهنگی  شورای  شد  گرفته 
شورای عالی  کار  و  ساز  قالب  در  امید  گروه  مشورتی  شورای  و  خاتمی 
سیاست گذاری اصالح طلبان فعالیت کنند که شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان بر خالف تصور برخی دوستان نه تنها باعث تضعیف احزاب 
احزاب  برخی  و  کرد  فراهم  احزاب  تقویت  برای  را  فرصتی  بلکه  نشد؛ 

اصالح طلب با توسعه و گسترش فعالیت های خود رو به رو شدند.
شورای عالی  فروپاشی  دنبال  به  گفتمان ها  برخی  جعل  با 

هستند
وی بر ضرورت تشکیل احزاب فراگیر در کشور تاکید و گفت: در دور اول 
فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تالش زیادی برای 

توقف فعالیت این شورا از طریق تهدیدهای مختلف صورت گرفت ولی 
از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی داشتیم به فعالیتمان ادامه دادیم. 
در مقطع فعلی متاسفانه با جعل برخی گفتمان ها به دنبال فروپاشی 
شورای عالی اصالح طلبان هستند که البته موفق نخواهند شد و جریان 
اصالحات با ساز و کاری که اندیشیده می شود باید انسجام و وحدت 

خود را حفظ کند.
برای حفظ انسجام جریان اصالح طلب فعال سکوت می کنم

عارف با هشدار به افرادی که با برخی اظهارنظرها به دنبال نادیده گرفتن 
هویت اصالح طلبی هستند، تاکید کرد: فعاًل برای حفظ انسجام جریان 
اصالح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت 
اصالح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت می کنم ولی 
در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها سخن 

خواهم گفت.
به  انتخابات مجلس دهم  دوم  دور  در  به سفرهای خود  اشاره  با  وی 
استانها، تصریح کرد: سفرهای صورت گرفته صرفًا برای تبلیغ کاندیداها  
نبود چرا که استقبال صورت گرفته در آن سفرها نوعی رفراندوم مردمی 

برای گفتمان اصالحات بود.
نظرخواهی از نخبگان برای ادامه فعالیت شورای عالی سیاست گذاری

رئیس فراکسیون امید تاکید کرد: ترکیب شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان و ساز و کار آن وحی منزل نیست به همین دلیل عالوه 
بر تعيين کارگروه ارزیابی عملکرد و پیشنهاد اصالح در ساختار و روند 
فعالیت ها از حدود ۶۰ نخبه اصالح طلب که بعضا از منتقدان شورای 
عالی بودند در قالب پرسشنامه هایی نظرخواهی شده است که تداوم 
از  استفاده  با  آن  کار  و  در ساز  احتمالی  تغييرات  و  این شورا  فعالیت 

تجمیع این نظرات انجام خواهد شد.
تقدیر از نقش خاتمی و هاشمی رفسنجانی در پیروزی های 

جریان اصالح طلب
در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  و  خاتمی  آقای  کلیدی  نقش  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  اصالحات  جریان  اخیر  سال  چند  پیروزی های 
منتخبان مردم در مجلس شورای اسالمی و شورای شهر و روستا باید 
به وعده های خود عمل کنند؛ به ویژه اصالح طلبانی که در این دو نهاد 

مردمی حضور دارند، بدانند که عملکردشان زیر ذره بین است.
عارف با اشاره به لیست شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان برای 
انتخابات مجلس دهم، گفت: در انتخابات مجلس دهم رویکرد اصلی 
ما همراهی با جریان حامی دولت بود به همین دلیل در آن انتخابات 
قابل  اینکه  علی رغم  بودیم،  دولت  حامی  جریان  با  ائتالف  دنبال  به 
پیش بینی بود که برخی از افراد حاضر در لیست در مجلس راه شان را 
از ما جدا خواهند کرد ولی پیش بینی نمی کردیم که برخی از آن ها در 

مجلس رودروی ما قرار بگیرند.
چرا به مردم توهین می کنید؟!

امید شورای شهر  لیست  به  تعابیری که نسبت  برخی  از  انتقاد  با  وی 
تهران صورت گرفت، گفت: مردم به احترام گفتمان اصالحات به تمامی 
۲۱ نفر لیست امید رأی دادند؛ چرا با برخی اظهارنظرها به مردم توهین 

می کنید و زمینه بی اعتمادی به گفتمان اصالحات را فراهم می کنید؟
با  و  کرد  اشاره  فراکسیون  این  عملکرد  به  امید  فراکسیون  رییس 
اصلی  جهت گیری  امید  فراکسیون  فعالیت  اول  سال  در  اینکه  بیان 
به  امید  فراکسیون  فعالیت  دوم  سال  در  گفت:  بود،  انسجام بخشی 
تا  مردم هستیم  به  داده شده  وعده  برنامه های  کردن  عملیاتی  دنبال 
افکار  به  ارئه  برای  قبولی  قابل  کارنامه  دهم  فعالیت مجلس  پایان  در 

عمومی داشته باشیم.
عارف با اشاره به بخشی از عملکرد فراکسیون امید، یادآور شد: حضور 
نمایندگان فراکسیون امید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، هیات نظارت 
برای  انتخابات شوراها دستاورد کمی  بر  بر مطبوعات و هیات نظارت 
جریان اصالح طلب نیست؛ چه بسا در نبود افراد عضو فراکسیون امید 
در این مجامع مجوز برخی احزاب اصالح طلب، مطبوعات و رسانه های 
مرتبط با این جریان و نیز صالحیت کاندیداهای اصالح طلب با چالش 

جدی رو به رو می شد.
حل مساله حصر مطالبه جدی جامعه است

وی با تاکید بر اینکه فراکسیون امید باید از سرمایه اجتماعی به دست 
از جوانان خواست در مجامع مختلف و در فضای  آمده مراقبت کند، 

مجازی مطالبات جدی و منطقی از فراکسیون امید را مطرح کنند.
سوالی  به  پاسخ  در  پایان  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
درخصوص مساله حصر، گفت: اگر جریانات سیاسی به دنبال امتیازگیری 
از حل مساله حصر باشند، باید بگویم در حل این موضوع که مطالبه 
جدی جامعه است، موفق نخواهیم شد. فعالیت های خوبی برای رفع 
حصر در فضای غیررسانه ای صورت گرفته است که امیدوارم با حل این 
مساله نگرانی هایی که برای سالمتی محصوران در میان بزرگان و بدنه 

جامعه وجود دارد، رفع شود.

را برای  ایران   از برجام  دست  امریکا  روحانی: خروج 
اتخاذ هر تصمیمی باز می کند.

رئیس جمهور با شرکت در کنفرانس خبری با رسانه ها 
با  روابط  این سفر توسعه  از  نیویورک گفت: هدف  در 
برقراری  و  مناسب  فضای  ایجاد  و  دوست  کشورهای 

روابط با کشورهای مختلف است.
وی افزود: پس از برجام میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
ایران  فضای  و  است  گرفته  صورت  ایران  در  خارجی 

امیدواری مردم به آینده است.
نشان  مرکزی  بانک  نظرسنجی  افزود:  روحانی  آقای 
در  است.  آینده  سال   4 به  مردم  امیدواری  دهنده 
7%رشد  گذشته  سال  به  نسبت  امسال  اول  ماهه  سه 
اقتصادی داشته ایم و بخش مسکن از رکود خارج شده 
قرار  رشد  و  توسعه  مسیر  در  ها  بخش  همه  و  است 
آرامش همبستگی  و  امنیت  با  توسعه  اند.البته  گرفته 

و پیوستگی دارد.
روحانی ادامه داد: ایران در عمل نشان داد: برای مبارزه 
با تروریسم بسیار جدی است و این مورد اذعان عراق 
و سوریه و لبنان است. شهرهای بزرگ عراق و سوریه و 
با کمک ایران و ترکیه و روسیه از دست داعش خارج 
شده است و به آرامش نسبی رسیده است. پس این 
اهداف برای ما دارای اهمیت است و همه تالش ما هم 

در همین زمینه هاست.
میانمار  در  آسیا  بعدی  فاجعه  اما  افزود:  ادامه  در  وی 
بوده است که ناچار شدند به بنگالدش مهاجرت کنند. 

800 هزار نفر آواره شدند. 
این  در  که  بود  ما  ازاهداف  میانما  مردم  به  کمک 

سفردنبال شد. 
بعد از صحبت های آغازین رئیس جمهور در نشست 
خبری با رسانه ها رئیس جمهور به سواالت خبرنگاران 

از رسانه ها پاسخ داد.
آسوشیتد  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
ایران  که  فرمودید  خود  سخنرانی  در  پرسید  که  پرس 
از برجام خارج خواهد  اولین کشوری نخواهد بود که 
شد حال پاسخ خود را به ما بگویید که چگونه پاسخ 
خواهید داد؟ گفت: برجام توافق بین 7 کشور است. 
کل اتحادیه اروپا هم نمایندگانی در این توافق داشته 
که  بوده  توافقی  اند.  بوده  توافق  این  حامی  هم  اند 
به دلیل اهمیت و دقت در تدوین بندها طوالنی شده 
است و همه کشورها به این توافق دست یافته اند و 
کرده  تایید  را  توافق  این  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
اهمیت   جهانی  جامعه  امنیت  در  توافق  این  است. 
دارد.  هرکشوری که این توافق را نقض کند بی تردید 
راه انزوا را برای خود انتخاب کرده است. در نطق های 
سازمان ملل دیده اید و در روزهای آینده نیز خواهید  

دید که به جز دو نفر با این توافق موافق نبوده اند، بقیه 
خواهند  اعالم  را  خود  موافقت  توافق  این  با  کشورها 
کرد بنابراین نمی دانم اگر کشوری از این توافق خارج 

شود چه سودی جز رسوایی خواهد داشت.
توسط  شود  خارج  توافق  از  امریکا  اگر  افزود:  وی 
و  شد  خواهد  محکوم  جهانی  جامعه  و  اروپا  اتحادیه 
کرد.  نخواهند  حمایت  امریکا  از  نیز  امریکا  متحدین 
بجز رژیم منفور صهیونیست هیچ  کشوری خوشحال 
این  در  و  توافق خارج شود  از  امریکا  نخواهد شد که 
زمینه قدم بردارد ولی اگر تحت هر شرایطی امریکا از 
این توافق خارج شود معنای آن این است که دست 
برای هر  باز  گذاشته خواهد شد  توافق  این  ایران در 
از  موانع  و  بدانیم  کشورمان  مصلحت  به  که  اقدامی 
پیش روی ما برداشته خواهد شد. اگر مقامات امریکا 
تصور می کنند که خروج از برجام موجب فشار به ایران 
خواهد شد اشتباه کرده اند چون هیچ فشاری به ایران 
جامعه  فشار  تحت  امریکا  دولت  و  شد  نخواهد  وارد 
انجام  را  بینی های الزم  ما پیش  بود.  جهانی خواهد 

داده ایم و دست ما کامال باز است. 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  روحانی  آقای 
پرسم  می  شما  از  من  گفت:  تروریسم  زمینه  در  اتهام 
اوردند؟  بوجود  را  طالبان  و  القاعده  کشورهایی  چه 
داعش  از  را  سوریه  شده  غصب  نفت  کشورهایی  چه 
را  عراق  موزه  اشیای  کسانی  چه  اند؟  کرده  خریداری 
در مقابل  کرده است؟ چه کسانی  از داعش خریداری 
داعش  از دست  را  عراق  و شهرهای  ایستادند  داعش 
چه  تا  امریکا  جمهور  رئیس  پاسخ  اند؟  داده  نجات 
برای  بگوید  امریکا  است؟  نزدیک  حقیقت  به  اندازه 
مردم  منطقه چه کار کرده است؟ امریکا بعد از حادثه 
های  ناامنی  و  تروریسم  پرورش  جز  سپتامبر  یازده 
است؟  آورده  ارمغان  به  مردم  برای  چیزی  چه  بیشتر 
و  گروههای  به منطقه لشکر کشی می کند  کسی که 
نیست  جایگاهی  در  است  داده  پرورش  را  تروریستی 
ما  پاسخ دهد.  ایران  به  باید  بزند.  اتهام  ایران  به  که 
روز  از  که  ملتی هستیم  ما  ایم.  بوده  تروریسم  قربانی 
اول با تقاضای مردم و دولت عراق و سوریه به کمک 
آنها شتافتیم و در خط اول مبارزه با تروریسم بوده ایم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار سی بی اس که 
پرسید آیا اگر دولت ترامپ تمایل داشته باشد با شما 
مذاکره کند آیا واقع بینانه است یا خیر؟ پاسخ داد: این 
واقع بینانه نیست. ما سالها مذاکره داشته ایم . امروز 
بگیرند  فاصله  توافق  از  دارند  اصرار  ها  امریکایی  که 
چه لزومی  دارد که با آنها مذاکراتی  داشته باشیم و 
به  دوباره  زدن  حرف  نیست.  صحبت  برای  موضوعی 
معنای اتالف وقت خواهد بود . ما منتظر هستیم که 

آقای ترامپ از مردم ایران عذرخواهی کند.
یعنی  داشتند  حضور   5+1 مذاکرات  در  که  دوکشوری 
همگی  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  انگلیس  و  فرانسه 
بود  قراردادها  نوع  بهترین  از  برجام  داشتند  تاکید 
مشکل  این  برای  برجام  غیر  دیگری  حل  راه  هیچ  و 
به  را  نظراتشان  به صراحت  و  نداشت  وجود  پیچیده 
برجام  به  واشنگتن  خواستندکه  و  کردند  اعالم  امریکا 

پایبند بماند.
در پاسخ به اینکه اگر آمریکا از برجام خارج شود، آیا 
اروپاییان در برجام باقی می مانند یاخیر ؟ روحانی گفت 
: اکنون زود است راجع به اینگونه سواالت بحث کنیم 
فعال تقدم همه بر این است که در برجام بمانندولی در 
الزم  تصمیمات  مقتضی  زمان  دز   ، این  از  غیر  شرایط 

گرفته می شود.
جاده  در  مهمی  ایستگاه  خیلی  ایران   : گفت  روحانی 
مخمل یا همان جاده ابریشم است و درباره این طرح 
برای  را  خود  عالقمندی  و  داشتیم  مذاکراتی  چین  با 
این  و  کردیم  اعالم  ابریشم  جاده  در  سهمی  داشتن 
امر می تواند موجب تحول اقتصادی در ایران باشد و 
مذاکرات خود را در این باره با چین ادامه خواهیم داد.

خروج  صورت  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  روحانی 
آمریکا از برجام چه آپشن هایی دارید گفت: ایران در 
بخش  و  دارد  مختلفی  های  گزینه  موضوع  این  برابر 
بزرگی از آن بستگی به عکس العمل اتحادیه اروپا دارد.

آمریکا در زمان کلینتون هم سعی داشت قانون فرامرزی 
را درباره ایران اجراکند اما اتحادیه اروپا مقاومت کردو 
آمریکا شکست خوردو اروپائیان در صنعت نفت و گاز 
در  بسیار  اروپائیان  پس  کردند  گذاری  سرمایه  ایران 

تصمیمات ما تاثیر گذار هستند. 
المیادین  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
ر سازمان ملل  د  پرسید گفت: معموال  درباره یمن  که 
مشابه  انسانی  موضوعات  در  مختلف  کشورهای  و 
در  بمبی  اگر  است.  متفاوت  نظرها  اظهار  دنیا  در  هم 
خاورمیانه  و  امریکا  یا  اروپا  در  یا  شود  منفجر  آسیا 
دچار  متاسفانه   ما  است.  متفاوت  ها  گیری  موضع 
مثال  هستیم.  جهان  در سطح  چندگانه  استانداردهای 
اگر فاجعه ای که در میانمار رخ داده در کشوری اروپایی 
برای  اما  بود  ای دیگر  به گونه  رخ  میداد واکنش ها 
ما انسان از هرکجا و هرقبیله و مذهبی باشد یکسان 
است و فرقی ندارد. درباره یمن نیز در این سفر بحث 
کردیم . در یمن گروههای تروریستی مثل القاعده فعال 
هستند، بین خود یمنی ها نیز اختالف  نظر وجود  دارد 
و مسئله مهم این است که مردم یمن زیر بمب های 
عربستان هستند و صدای آنها به گوش جامعه جهانی 
از بین  بیماری های خطرناکی هم در حال  نمی رسد، 
بردن مردم یمن است. سعی ما بر این است که جنگ 
متوقف شود و مذاکرات یمنی یمنی تشکیل شود. در 
جاههای دیگر مثل فلسطین نیز مشکالتی وجود دارد 
که باید پیگیر باشیم. ما فعالیت نوعدوستانه را انجام 

داده ایم و انجام خواهیم داد. 
شدن  عوض  درباره  سوالی  به  پاسخ  جمهوردر  رئیس 
تاریخ ضرب االجل ها گفت: موضوع برجام پایان یافته 
توافق  این  به  برگشتی  و  بازگشت  هیچگونه  و  است 

شده  بحث  آن  کلمه  کلمه  برسر  دوسال  بود.  نخواهد 
است، روزها، هفته ها و ماهها بحث شده است و به 
زمان معقولی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته رسیده 
آجری  اگر  که  است  ساختمانی  مانند  توافق  این  ایم. 
از آن کشیده شود تمام ان فرو می ریزد. اصالحیه ای 

دربرابر این برجام صورت نخواهد گرفت. 
رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما 
تقاضای  به  جلسه  بار  چند  معموال  گفت:  نیویورک  در 
برخی کشورها رد سطح وزرا تشکیل می شود و امروز 
نیز جلسه 1+5 در سطح وزرا تشکیل خواهد شد. ما گله 
داریم چون هنوز سهولت در امور بانکی انگونه که مورد 
نظر ماست اجرا نشده است. نطق دیروز رئیس جمهور 
امریکا کامال در تباین با بند 29 برجام است و کشورهای 
کنند.  مخالفت  و  کند  ایجاد  مشکلی  ندارند  حق   5+1
رابیان  خود  نظرات  دارند  حضور  که  هم  دیگری  افراد 
خواهند کرد انتظار ما این است که همه اعضای 5+1 
باشند و  پایبند  به تعهد خود  ایران صد در صد  مانند 
اگر نقصی وجود دارد الزم است آن را جبران کنند و به 

تعهدات خود در برجام عمل کنند.
رئیس جمهور در ادامه درباره انتظارات ایران از اقدامات 
ارتش  گفت:  چیست؟  میانمار  درباره  ملل   سازمان 
ارتش  و  افراطیون  دربرابر  سکوت  حال  در  که  میانمار 
است و مردم را از کشور خود خارج کرده و می کشند. 
از  جلوگیری  برای  میانمار  ارتش  گوید  می  بنگالدش 
را مین گذاری کرده  برگشت مردم به میانمار مسیرها 
است ما نگران شرایط بوجود آمده در منطقه هستیم. 
همه کشورها امادگی خود رابرای کمک به مردم میانمار 
اعالم کرده اند و سازمان ملل باید تصمیمات جدی در 
این باره اتخاذ کند. به نظر من این از نظر انسانی برای 

همه ما مهم است که جلوی این جنایت را بگیریم. 
متعدد  دفعات  که  سوالی  به  پاسخ  در  حمهور  رئیس 
فرمودید که اگر امریکا از برجام خارج شود دست ایران 
باز خواهد بود آیا راه اندازی سانتریفیوژها خواهد بود؟ 
بیشتری  شناخت  شما  ترامپ  آقای  به  نسبت  گفت: 
ها  آپشن  فعال شدن  که  است  این  مهم  نکته  دارید. 
رفتن به سمت سالح هسته ای نیست. ما به صراحت 
می  خود  دین  برخالف  ای  هسته  سالح  که  ایم  گفته 
کرده  تحریم  را  ای  هسته  سالح  انقالب  رهبر   . دانیم 
اند و درباره آن فتوا  داده اند. حرفی که آقای ترامپ 
روز  گذشته گفتند تهمتی آشکار بود. بحث ما سر غنی 
سازی است نه بمب اتم. ژاپن هم غنی سازی می کند. 
ما هم راکتور هسته ای داریم و سوخت آن را از روسیه 
خریداری می کنیم زمان رو به اتمام است چون دوره ده 
ساله است که قرارداد داریم. ما به سمت سالح هسته 
ای نمی رویم و به  دنبال آن نیز نخواهیم رفت اما یکی 
از آپشن ها شروع دوباره غنی سازی خواهد بود مثل 
قبل که غنی سازی 20 درصد و 6/3 است برای بوشهر.

اقتصادی  همکاری  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
بسیاری  با  بانکی  روابط  برجام  از  بعد  گفت:  اروپا  با 
از کشورها و اتحادیه ا روپا آغاز شد. بین بانکهای ما 
دادن  مشکل  دارد  وجود  رابطه  اروپایی  های  بانک  و 
اعتبارات بزرگ است. آنها برای خود نکاتی را مد  نظر 
دارند که در مجموع شرایط ما به گونه ای است که در 

از کشورهای   . اعتباراتی هستیم  گرفتن  در حال  آسیا 
اروپایی نیز اعتباراتی خواهیم  گرفت. نمونه آن توتال 
میلیارد   5 گذاری  نفت یک سرمایه   زمینه  در  که  بود 
اصلی  فقط موضوع  است  داشته  ایران  در  را   دالری  
بانک ها هستند که صد  در صد به تعهدات خود عمل 

نکرده اند. 
در  که  دوکشوری  افزود:  ادامه  در  جمهور  رئیس 
انگلیس  و  فرانسه  یعنی  1+5 حضور داشتند  مذاکرات 
و دیگر کشورهای اروپایی همگی تاکید داشتند برجام 
دیگری  حل  راه  هیچ  و  بود  قراردادها  نوع  بهترین  از 
نداشت  وجود  پیچیده  مشکل  این  برای  برجام  غیر 
و  کردند  اعالم  امریکا  به  را  نظراتشان  صراحت  به  و 

خواستندکه واشنگتن به برجام پایبند بماند.
برجام  از  آمریکا  اگر  اینکه  به  پاسخ  در  روحانی  آقای 
خارج شود، آیا اروپاییان در برجام باقی می مانند یاخیر 
؟ گفت: اکنون زود است راجع به اینگونه سواالت بحث 
کنیم فعال تقدم همه بر این است که در برجام بمانند 
ولی در شرایط غیر از این، در زمان مقتضی تصمیمات 

الزم گرفته می شود.
جاده  در  مهمی  ایستگاه  ایران  گفت:  روحانی  آقای 
مخمل یا همان جاده ابریشم است و درباره این طرح 
برای  را  خود  عالقمندی  و  داشتیم  مذاکراتی  چین  با 
این  و  کردیم  اعالم  ابریشم  جاده  در  سهمی  داشتن 
امر می تواند موجب تحول اقتصادی در ایران باشد و 
مذاکرات خود را در این باره با چین ادامه خواهیم داد.

خروج  صورت  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  روحانی 
ایران  گفت:  دارید؟  هایی  آپشن  چه  برجام  از  آمریکا 
در برابر این موضوع گزینه های مختلفی دارد و بخش 
بزرگی از آن بستگی به عکس العمل اتحادیه اروپا دارد.

آمریکا در زمان کلینتون هم سعی داشت قانون فرامرزی 
را درباره ایران اجراکند اما اتحادیه اروپا مقاومت کرد 
و آمریکا شکست خورد و اروپائیان در صنعت نفت و 
گاز ایران سرمایه گذاری کردند پس اروپائیان بسیار در 

تصمیمات ما تاثیر گذار هستند.
رئیس جمهور در پایان به سوال خبرنگار المانیتور پاسخ 
داد: در قسمت اول که گفته اید که اتحادیه اروپا تالش 
خواهد کرد تا امریکا را قانع کند به توافق پایبند بماند 
شکی نیست چون اتحادیه اروپا گفته است سعی خود 
را خواهد کرد اما این به این معنی نیست که ماندن 
امریکا  با  ایران  مذاکرات  به  منوط  برجام  در  امریکا 

خواهد بود.
ایران  در  افرادی  بگویم  باید  شما  دوم  سوال  درباره 
امریکا  ایرانی هستند و در  افرادی هم  زندانی هستند 
زندانی هستند این ها به عهده قوه قضائیه است اما 
شود  می  نقض  قانون  جایی  در  که  ببیند  دولت  اگر 
زندانیان  آزادی  ما  آرزوی  داد.  را خواهد  تذکرات خود 
بجز زندانیانی است که نمی شود آزاد شوند. در مسائل 
درحالی  شود  می  اجرا  مختلف  استانداردهای  انسانی 
که باید به حقوق زندانیان رسیدگی شود و نباید مسائل 
را سیاسی کرد. به طول کلی باید برای مسائل حقوق 
که  افرادی  نفع  به  و  کنیم  تالش  ها  انسان  و  انسانی 

استحقاق دارند کمک های خود را انجام دهیم.

نشست خبرى رئيس جمهور 
با رسانه ها در نيویورک؛
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سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری شفقنا، سخنانی 
را بیان کردند که با توجه به جایگاه حقوقی ایشان، در چند روز گذشته 
واکنشهای متعددی به همراه داشته است. یکی از موضوعات پرابهام 
مجلس  انتخابات  از  خمینی  سیدحسن  صالحیت  ماجرای  به  مربوط 
خبرگان بود. آقای کدخدایی درباره این ماجرا میگوید: »آقای سیدحسن 
خمینی رد صالحیت نشدند، ایشان در آزمون علمی شرکت نکردند، پس 
سهم او را گردن ما نگذارید، چون ایشان دعوت به آزمون شدند ولی 

برای آزمون تشریف نیاوردند«. 
از  خمینی  سیدحسن  کنارگذاشتن  ماجرای  خود  سخنان  در  کدخدایی 
مجلس  علمی  آزمون  که  گویی  میدهد  جلوه  بهگونهای  را  انتخابات 
بوده  خبرگان  مجلس  داوطلبان  صالحیت  تشخیص  راه  تنها  خبرگان، 

است! بنابراین برای تنویر افکار عمومی نکاتی به عرض میرسد:
بررسی  از  پس  است؟  شده  صالحیت  رد  خمینی  سیدحسن  آیا  الف( 
صالحیت  یا  سرانجام  نگهبان  شورای  انتخابات،  داوطلبان  صالحیت 
داوطلب را محرز و حکم به تأیید صالحیت او میکند یا صالحیت فرد را 
محرز ندانسته و با رد صالحیتش به او اجازه حضور در عرصه انتخابات 
را نمیدهد؛ حال جناب کدخدایی که میگوید: »آقای سیدحسن خمینی 
رد صالحیت نشدند« توضیح دهند که آقای خمینی سرانجام تأیید یا 

رد صالحیت شدند؟ 
البته حالت سومی هم متصور است که ظاهرا نظر جناب سخنگو این 
بوده که درباره سیدحسن خمینی همین راه سوم طی شده است و آن 
انصرافدادن از داوطلبی مجلس خبرگان است و به دالیلی که در ادامه 
ذکر خواهد شد، این راه قطعا درباره سیدحسن خمینی وجود نداشته 

است. 
سیدحسن  که  گفتهام  بنده  بگوید  سخنگو  آقای  جناب  است  ممکن 
خمینی رد صالحیت نشده است و منظورم این بوده که درباره او حکم 
به عدم احراز صالحیت شده نه رد صالحیت! و میان رد و عدم احراز 

صالحیت تفاوت است. پاسخ به این احتمال روشن است؛ زیرا اوال چه 
قائل به رد صالحیت شوند یا حکم به عدم احراز صالحیت دهند، در 
نتیجه امر تفاوتی حاصل نمیشود چراکه صالحیت داوطلب برای حضور 
در عرصه انتخابات مردود شده است و ثانیا صراحت کالم و اصرار آقای 
کدخدایی بر این بوده که چون جناب آقای سیدحسن خمینی در آزمون 
شرکت نکرده پس تلقی انصراف میشود و نوبت به بررسی صالحیت 
نمیرسد تا چه رسد كه  به عدم احراز منجر شود و روشن است که عدم 

احراز، فرع بررسی صالحیت است. 
ب( تنها در یک صورت است که عدم شرکت در آزمون علمی میتواند 
راه  تنها  آزمون علمی  این است که  آن  و  تلقی شود  انصراف  به منزله 
تشخیص صالحیت باشد و روشن است که براساس ضوابط و قوانین 
»آزمون علمی« نهتنها راه تشخیص و نه راه متعین و ضروری برای همه 

داوطلبان بوده است. 
ج( مرجع تشخیص صالحیت داوطلبان: در آییننامه انتخابات مجلس 
خبرگان، در کنار چهار شرط عمومی، شرط »اجتهاد در حدی که قدرت 
بتواند ولی فقیه واجد  و  باشد  را داشته  استنباط بعض مسائل فقهی 
اساسی  و  پنجم  شرط  بهعنوان  دهد«  تشخیص  را  رهبری  شرایط 

داوطلبان ذکر شده است. 
همه  تشخیص  مرجع  رهبری،  خبرگان  مجلس  انتخابات  نخستین  در 
درس  معروف  استادان  با  انتخابات،  در  شرکت  داوطلبان  شرایط 
خارج حوزههای علمیه بود ولی در انتخابات بعدی ]پس از اصالحات 
صورتگرفته[، تشخیص شرایط و صالحیت این داوطلبان ]چه صالحیت 

علمی و چه غیرعلمی[ به فقهای شورای نگهبان واگذار شد. 
علت  بارها  خود  در سخنان  مؤمن  و  هاشمیرفسنجانی  آیات  حضرات 
تفویض مسئولیت بررسی صالحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای 
شورای نگهبان را به تکلف و سختی نیفتادن بزرگان بوده است نه اینکه 

آنها فاقد صالحیت تشخیص باشند. 
عالوه بر تبصره اصالحی فوق، در تبصره دوم همین ماده برای تشخیص 
است:  شده  بیان  نیز  دیگری  راه  داوطلبان  )اجتهاد(  علمی  صالحیت 
تأیید  را  آنها  اجتهاد  یا ضمنا  انقالب صریحا  معظم  رهبر  که  »کسانی 
کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند 

داشت«.
د( راههای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان: آیتاهلل مؤمن در توضیح 
توسط  داوطلبان  علمی  صالحیت  و  اجتهاد  تشخیص  دیگر  راههای 
شورای نگهبان، به پنج راه اشاره میکند: »درباره احراز اجتهاد نامزدها، 
یک راه همان تأیید رهبری است، اما اگر در مورد کسی تأییدی از جانب 
رهبری نبود، راههای دیگری در نظر گرفته شده است: یکی اینکه اکثر 
فقهای شورای نگهبان، اجتهاد کسی را تأیید کنند. راه دیگر این است 
که کاندیداها خودشان رسالههای علمی و فقهی که دارند عرضه کنند، 
آن  در  نظر خودشان هم  که  به صورتی  البته   - تقریرهای درس خارج 
آشکار باشد، نه اینکه فقط صرف رونویسی و دفترپرکردن باشد- تا بتوان 
از آن تقریرات، نظر تقریرکننده را فهمید و اجتهادش را احراز کرد. راه 

دیگر امتحانگرفتن است«.
آیتاهلل مؤمن در ادامه در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان در تشخیص 

صالحیت علمی داوطلبان همچنان از نظر استادان و بزرگان حوزه نیز 
استفاده میکنند یا خیر، به دو راه دیگر تصریح میکند: »گاهی هم معلوم 
است که او یک مدرس خارج یا سطح عالی دروس حوزوی است، یا 
او شهادت میدهند.  اجتهاد  به  علمای صاحب صالحیت،  گاهی  اینکه 

اینها راههایی است که ما طی میکنیم«. 
راه  آخرین  که  نیست  تشخیص صالحیت  راه  تنها  علمی«  »آزمون  ه( 
را نیز به صراحت بیان کرده  تشخیص است؛ آقای مؤمن این مطلب 
است: »اگر از این راهها نشد، آن وقت نوشتههای علمی را میخواهیم و 

نهایتا هم امتحان شفاهی و کتبی«. 
حال جناب آقای سخنگو توضیح دهند که آن همه اصرار به اینکه تنها 
راه احراز صالحیت علمی داوطلبان، »آزمون علمی« بوده، براساس کدام 

قانون بوده است؟ 
اوج اعجاب آنجاست که وقتی توجیهات جناب سخنگو مورد سؤال و 
اشکال مصاحبهگر قرار میگیرد، وی تصریح میکند: »ما ]اعضای شورای 
ما  نام  به  که  این سهمی  زیرا  کنیم،  کم  را  باید سهم خودمان  نگهبان[ 
مینویسید، میخواهم بگویم به نام ما نیست«. آقای کدخدایی میافزاید: 
از  چرا  جریان هستند،  یک  از  فقط  بردید،  اسم  شما  که  افرادی  »این 
جریان مقابل نام نمیبرید؟ اسامی آنها را من بگویم؟!«. مسئله، مسئله 
میکند  فرقی  چه  و  است  حقالناس  مراعات  و  انصاف  و  قانون  رعایت 

سیدحسن خمینی باشد یا هر فرد دیگر و از هر جناحی که باشد؟ 
در این نکته دانسته شد که آزمون علمی نه بهعنوان تنها راه تشخیص 
است؛  داوطلبان  علمی  صالحیت  تشخیص  راه  آخرین  بهعنوان  که 
بنابراین روشن است که عدم حضور در آزمون علمی هرگز نمیتواند به 
و  راهها طی شده  زیرا وقتی همه  تلقی شود؛  آزمون  از  انصراف  منزله 
به احراز صالحیت نینجامیده، دیگر انصراف بیمعنا و باید حکم به رد 

صالحیت داوطلب داد. 
بپذیریم  آقای سخنگو  ادعای  و مطابق  قانونی  برخالف ضوابط  اگر  و( 
که خودداری سیدحسن خمینی از حضور در »آزمون علمی«، به منزله 
انصراف بوده و در نتیجه شورای نگهبان ایشان را رد صالحیت نکرده 

است، دو سؤال مهم مطرح میشود: 
آثار  همه  که  خواسته  ایشان  از  آزمون،  از  پس  نگهبان  شورای  چرا   .1
علمی خود )اعم از جزوات درسی، صوت شش سال دروس خارج اصول 
به  علمی  صالحیت  بررسی  برای  را  و...(  علمی  کتابهای  متن  فقه،  و 
شورای نگهبان تحویل دهد؟ و آقای سیدحسن خمینی نیز در پی این 
درخواست همه آثار علمی و متن و صوت دروس خارج خود را تحویل 
داده و تصریح کردهاند که دیگر چیزی برای ارائه وجود ندارد. حال اگر 
از عدم حضور ایشان در آزمون  بحث »انصراف« تلقی شورای نگهبان 
بوده، پس چرا از شخصی که کأّن انصراف داده، ارائه آثار علمی برای 
آثار  این  نگهبان  شورای  اگر  وانگهی  میشود؟  بررسی صالحیت، طلب 
رد صالحیت  را  او  پس  نرسیده،  احراز صالحیت  به  و  کرده  بررسی  را 
کردهاند؛ و اینجاست که باید به جناب سخنگو گفت که چرا از پذیرش 

مسئولیت کاری که انجام دادهاید، شانه خالی میکنید؟
میکنید، چگونه  منتسب  داوطلب  به خود  را  »انصراف«  بحث  اگر  اما 
کسی که اختیارا انصراف داده، تالش میکند تا با ارائه همه آثار علمی 

کند؟  کمک  بهاحرازرسیدن  در  نگهبان  شورای  فقهای  به  بتواند  خود، 
درثانی این چه انصرافی است که بعد از اعالم نتایج بررسی صالحیتها، 
او به نتیجه اعالمشده اعتراض کرده و شورای نگهبان، مجددا صالحیت 
را بررسی کرده است؟ و در این فرض نیز قطعا سخنان جناب  ایشان 

حقوقدان مبنی بر انصراف نه رد صالحیت، غیرواقعی است. 
از جناب کدخدایی که درسخوانده حقوق در دانشگاههای انگلستان و 
انتظار  14 سال عضویت بهعنوان حقوقدان در شورای نگهبان هستند، 
نمیرود که این حق را برای داوطلبان قائل نباشند که آزمون علمی برای 
اما  خویش،  صالحیت  اثبات  برای  است  حق  توسیع  یک  داوطلبان 
ایشان تصریح میکند که چون در آزمون شرکت نکردهاند، پس شورای 

نگهبان آنان را رد صالحیت نکرده بلکه گویی انصراف دادهاند!!! 
 2. اگر »آزمون علمی« تنها راه احراز صالحیت داوطلبان خبرگان رهبری 
بوده و عدم شرکت در آزمون علمی به منزله انصراف تلقی شود، جناب 

سخنگو بفرمایند که: 
علمی  آزمون  به  پیامک!  از طریق  که  داوطلبان  سایر  برخالف  چرا  اوال 
عمل  به  هم  پیامکی  ولو  دعوتی  هیچگونه  ایشان  از  شدند،  دعوت 
نیامد؟! و ادعای برخی افراد پس از برگزاری آزمون علمی، مبنی بر دعوت 
از ایشان، که توسط برخی رسانهها با شانتاژ گسترده همراه بود، همان 
ادعاي مزبور  با واکنش صریح سیدعلی خمینی و تکذیب قاطع  زمان 
مواجه شد. حال اگر پذیرفتیم که آزمون تنها راه بوده اما به داوطلب از 
هیچ طریقی اطالع داده نشده که باید در آزمون شرکت کند، این کار 

شبهات جدی به وجود میآورد! 
و ثانیا آیا همه داوطلبان تأییدصالحیتشده توسط شورای نگهبان، در 

آزمون علمی شرکت کرده بودند؟!
نشان  خبرگان  مجلس  انتخابات  مختلف  دورههای  تاریخی  بررسی 
تأیید  آزمون،  در  شرکت  بدون  افرادی  دورهها  همه  در  که  میدهد 
مجلس  اخیر  انتخابات  در  که  میدانند  همه  و  شدهاند  صالحیت 
خبرگان در سال 94 نیز همچون روال گذشته 9 نفر از داوطلبان با وجود 
صالحیت  تأیید  نگهبان  شورای  توسط  علمی  آزمون  در  شرکتنکردن 
شدهاند؛ تأییدات علمی صورتگرفته برای آیتاهلل سیدحسن خمینی هم 
از حیث تعداد و هم از لحاظ اعتبار و کیفیت مؤیدین، نه در انتخابات 

اخیر که در تاریخ مجلس خبرگان بیسابقه بوده است. 
تنویر  برای  که  میشود  پیشنهاد  نگهبان  شورای  به سخنگوی  پایان  در 
اذهان عمومی و ثبت در تاریخ به چند سؤال پاسخ دهد: 1. حال که 
گفتهاید شورای نگهبان سیدحسن خمینی را رد صالحیت نکرده، صریحا 
ایشان،  یا رد صالحیت  برای تأیید  آیا در شورای نگهبان  بفرمایید که 
رأیگیری صورت نگرفته است؟ 2. فرض کنید که اعضای شورای نگهبان 
را  آنها  بگیرند  تصمیم  یا  نبینند،  را  داوطلبی  علمی  آثار  دلیلی  هر  به 
مطالعه نکنند، یا اینکه اصال آزمون را برگزار نکنند، یا در صورت برگزاری 
آن  بگویند  نتیجه  در  و  و...  نکنند  تصحیح  را  داوطلبان  اوراق  آزمون، 

داوطلب احراز صالحیت نشد! داوطلبان چه باید بکنند؟
3. و در آخر اینکه آقای سخنگو! چرا سعی میکنید در زمینه رد صالحیت 

سیدحسن خمینی در مقام پاسخگویی برآیید؟ 
منبع:شرق

در ششوبش  احمدینژاد  محمود  که  ایامی  در  درست 
تبرئه از هفت حکم قطعی دیوان محاسبات علیه خود 
یا مشغول زیر سوال بردن صالحیت دادگاه حمیدرضا 
است،  شود؛  برگزار  است  قرار  روزها  همین  که  بقایی 
خاطرهگویی قاضی سابق پرونده احمدینژاد در دادگاه 
بار دیگر پای این پرونده قدیمی را به رسانهها باز کرد.

روز گذشته سيامك مديرخراساني، قاضي سابق پرونده 
احمدينژاد در گفتوگويي با تسنيم با تشريح جزییاتي 
ناگفته از پرونده احمدينژاد گفته است: عقيده داشتم 
و دارم، با تخلفات افراد تا وقتي در رأس قدرت هستند 

 92 سال  آذرماه  كه  مديرخراساني  شود.  برخورد  بايد 
بود، گفته است:  كرده  احضار  دادگاه  به  را  احمدينژاد 
»واقعا بااعتقاد به اينكه بايد به تخلفات افراد مسوول 
در زمان مسووليتشان رسيدگي شود، آقاي احمدينژاد 

را احضار كردم.
خودم هم ميدانستم تبعات دارد و حتما يك جنجالي 
پا ميشود. «رییس سابق شعبه 76 دادگاه كيفري  به 
اضافه  گفتوگو  اين  در  فعلي(   6 )شعبه  تهران  استان 
كرده كه »هيچ تخلفي از ناحيه دادگاه در اين پرونده 
اظهارات شكات  بود.  قانوني  ما  اقدامات  تمام  و  نبود 
و داليل را گرفته بوديم و بعد از اينكه همه اين كارها 
جرايم  اين  كرد  اعالم  كشور  عالي  ديوان  و  كرديم  را 
عادي رییسجمهور و در صالحيت شعبه 76 است، وارد 

رسيدگي شديم.«
مطروحه  شكايتهاي  درباره  همچنين  مديرخراساني 
شكايتها  برخي  ميشود  گفته  اينكه  و  پرونده  اين  در 
است:  گفته  نداشت؛  رییسجمهور  به  ارتباطي  اصال 
به  اصال  و  داديم  برائت  و  كرديم  رد  را  اينها  »همه 
ايشان ربطي نداشت. شكايتهايي كه ماند، شكايتهاي 
اساسي و با مدرك بود. او موارد شكايتي مانند آسيب 
ديدن يك فرد حين سفر استاني احمدينژاد يا ادعاي 
يا شكايت يك  بر طرح كد رهگيري  نفر  مالكيت يك 
كاشاني از احمدينژاد به دليل توهين او به كاشانيها را 
اما گفته  جزو شكاياتي دانست كه همه رد شدهاند. 
داشت.  اساس  ماندند  باقي  كه  شكايتهايي  است: 
مثل شكايت مجلس شوراي اسالمي. «به گفته او: در 
اين شكايت مجلس معتقد است احمدينژاد در بحث 
بودجه، تشكيل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو كه 
مجلس يك ميليارد دالر براي تهران و يك ميليارد دالر 
براي شهرستانها مصوب كرده بود در چارچوب قانون 
كميسيون  شكايت  بنابراين  و  است.«  نكرده  حركت 

اصل 90 از احمدينژاد به قوت خود باقي مانده است.«
تنها دادگاه بینتیجه احمدینژاد در سال ٩٢

احمدينژاد چه مراحلي  از  پرونده شكايت مجلس  اما 
طي كرده و به كجا رسيده است؟ بعد از آذرماه سال 
حاضر  دادگاه  در  قانون  خالف  بر  احمدينژاد  كه   92
پاسخ  در  قوهقضاییه  سخنگوي  محسنياژهاي  نشد، 
به خبرنگاران در اين باره گفت: در مورد پرونده آقاي 
وكيل  و  نشدند  دادگاه حاضر  در  احمدينژاد خودشان 
قاضي  لذا  است؛  نكرده  مراجعه  دادگاه  به  هم  او 
را  وي  بنابراين  خير؛  يا  است  موجه  عذرش  نميداند 
دوباره در تاريخ 16 ديماه به دادگاه احضار كرده است. 
به سوالي  پاسخ  در  ماه 92 هم  16 دي  محسنياژهاي 
بر  مبني  قبلي شما  اعالم  وجود  با  چرا  اينكه  بر  مبني 
رسيدگي به پرونده احمدينژاد در اين روز وي مجددا در 
دادگاه حاضر نشده است، گفت كه وقت اعالم شده، 
وقت نظارتي بوده است. گاهي پرونده معد رسيدگي 
است يعني همه مسائل براي رسيدگي آماده است. در 
اين مورد وقت را تعيين ميكنند و به فردي كه بايد در 
دادگاه حاضر شود، ميگويند شما در فالن روز به دادگاه 
رسيدگي  آماده  پرونده  نظارتي،  وقت  در  اما  بيایید؛ 
نيست. مثال استعالمي شده يا كسي را به عنوان مطلع 

دعوت كردهاند.
روزهاي ناتمام »وقت احتیاطي« پرونده

اما از آن تاريخ به بعد همچنان در پرونده احمدينژاد 
شهريورماه  دوم  در  اينكه  تا  نداد  رخ  تازهاي  اتفاق 
كيفري  دادگاههاي  سرپرست  افتخاري،  محسن   93
احمدينژاد  پرونده محمود  اعالم كرد كه  تهران  استان 
در وقت احتياطي قرار دارد. پس از آن 24 فروردينماه 
95 هم يك بار ديگر محسن افتخاري درباره وضعيت 
پرونده محمود احمدينژاد به ايسنا گفت: پرونده وي 
مختلف  مراجع  از  استعالم  مرحله  در  حاضر  حال  در 
اين  به  رسيدگي  روند  شدن  طوالني  دليل  دارد.  قرار 

پرونده پاسخهايي بود كه ما از مراجع مختلف تقاضا 
كردهايم. محتويات پرونده ايشان باعث طوالني شدن 
روند رسيدگي شده است و اين طوالني شدن ارتباطي 

به سمت ايشان ندارد.
آخرین وضعیت پرونده احمدینژاد چیست؟

در  مجلس  حقوقي  نماينده  ملكافضلي،  مجتبي  اما 
البته تا سال  پرونده شكايت از محمود احمدينژاد كه 
داشته  عهده  بر  را  پرونده  اين  پيگيري  95 مسووليت 
دارم همچنان  خبر  كه  تا جايي  ميگويد:  »اعتماد«  به 
از آذرماه سال 92 كه جلسه دادگاه بدون حضور آقاي 
احمدينژاد برگزار شد پرونده شكايت از ايشان به وقت 
احتياطي  از وقت  آن موقع هنوز  از  و  رفت  احتياطي 
زماني  مدت  احتياطي«  »وقت  است.  نشده  خارج 
بنا بر تشخيص خودش براي  است كه قاضي پرونده 
بازبيني محتويات پرونده تعيين ميكند. و مدت زمان 

آن هم به تشخيص قاضي پرونده متغير است.
مورد  در  زمان همچنان  اين  ميگويد  افضلي  ملك  اما 
پرونده آقاي احمدينژاد به سرانجام نرسيده است. او 
ميگويد تا سال 95 كه پيگير اين پرونده بوده، دادگاه 
است.  احتياطي  وقت  در  پرونده  گفته  او  به  بار  سه 
رسيدگي  روند  توضيح طوالني شدن  در  افضلي  ملك 
به پرونده احمدينژاد ميگويد: فكر ميكنم مدعيالعموم 
شايستهاي  پيگيري  و  نكرد  عمل  خودش  تكليف  به 
پيگيري  هيچگونه  مجلس  اگر  حتي  چراكه  نداشت. 
ديگري هم نميكرد جرايم منتسب به آقاي احمدينژاد 
داراي جنبه عمومي هستند و نياز به شاكي خصوصي 
دادستان  را مدعيالعموم و شخص  موارد  اين  ندارند. 
قرار  پيگرد  را تحت  متهم  و  كند  پيگيري  بايد شخصا 
قضايي  دستگاه  بوديم  شاهد  متاسفانه  اما  بدهد. 

تمايلي براي پيگيري اين پرونده نداشت.
اما گذشته از دستگاه قضايي نقش مجلس در پيگيري 
اين پرونده چه بود؟ آنطور كه ملكافضلي به »اعتماد« 
اصوال  و  است  جرم  اعالمكننده  فقط  مجلس  ميگويد 
مجلس در پرونده احمدينژاد هم شاكي خصوصي نبود 
بلكه اعالمكننده جرم بود. لذا براي پيگيري واجد سمت 
حقوقي نبود اما پيگيريهاي آن ميتوانست تاثير زيادي 
داشته باشد. كه تمايل به پيگيري هم تحت تاثير تغيير 
شرايط سياسي مجلس كمرنگ شد. او ادامه ميدهد: 
نهم مطرح شد  در مجلس  اين شكايت  اينكه  از  بعد 

گويا مجلس با اعالم اين جرايم به دستگاه قضايي به 
يك ارضاي نسبي رسيده بود. و شاهد بوديم چندان 
در  مديريتها  از  برخي  تغيير  ويژه  به  نميشد.  پيگيري 
مجلس هم در عدم پيگيري اين موضوع بيتاثير نبود. 
شاهد بوديم خيلي از اين مسائل و پيگيريهاي قضايي 
زماني بود كه معاونت نظارت مجلس را مهندس باهنر 
اين سمت در كمرنگ  بر عهده داشت. و شايد تغيير 

شدن پيگيريها موثر بود.
آقاي  پرونده  موضوع  حال  هر  به  ميكند:  تاكيد  او 
حرف  آن  درباره  كسي  و  رفته  سكوت  به  احمدينژاد 
نشده  منصوب  كسي  من  جاي  به  هم  االن  نميزند. 
است تا اين پرونده را پيگيري كند. البته همانطور كه 
دستگاه  قانون  بود.  جرم  اعالم  مجلس  وظيفه  گفتم 
قضايي را موظف كرده با اعالم جرم مجلس موضوع 
به مجلس  را  نتيجه  و  كند  كرده، رسيدگي  پيگيري  را 
عمل  خودش  تكليف  به  مجلس  اگرچه  كند.  اعالم 
به  بايد  قضايي  دستگاه  اما  كرد،  جرم  اعالم  و  كرد 
را  كار  اين  متاسفانه  كه  ميكرد  رسيدگي  اين موضوع 
نكرده است و مجلس هم تكليف قوه قضاییه به ارايه 
آییننامه  در  چون  نكرد.  پيگيري  هيچوقت  را  پاسخ 
داخلي مجلس در موارد متعددي قوه قضاییه موظف 
به پيگيري موضوعات و اعالم نتيجه به مجلس شده 

است. كه متاسفانه اين كار انجام نشد.
هیچ اتفاق تازهاي نیفتاده است

محسن افتخاري، سرپرست دادگاه كيفري يك استان 
درباره  »اعتماد«  متعدد  سواالت  درباره  هم  تهران 
كوتاه  پاسخهاي  احمدينژاد  پرونده  وضعيت  آخرين 
اتفاق  هيچ  ميگويد:  باره  اين  در  او  دارد.  يكساني  و 
شكايت  است.  نيفتاده  ايشان  پرونده  در  تازهاي 
است.  نرسيده  ما  دست  به  مجلس  از  هم  تازهاي 
همهچيز در همان وضعيت سابقي است كه بود. يعني 
پرونده ايشان االن در وقت احتياطي است و منتظريم 
برسد.  به دستمان  استعالماتي كه خواستيم  پاسخ  تا 
اما آيا يك پرونده قضايي ميتواند تا مدت نامشخصي 
بماند؟  باقي  احتياطي«  »وقت  وضعيت  در  همچنان 
پاسخ افتخاري به اين سوال اين است: »تا زماني كه 
پاسخ استعالمات ما به دستمان برسد، پرونده ميتواند 
در وقت احتياطي باشد. و اين پاسخها هنوز به دست 

ما نرسيده است.«

نقدي بر سخنان كدخدایي درباره صالحيت سيدحسن خميني/صریحا بگویيد راى گرفتيد یا نه؟

چرا زمان محاكمه احمدى نژاد فرا نمى رسد؟



معاون سازمان خصوصی سازی گفت: الیحه ساماندهی 
قالب  در  سهام  این  سازی  آزاد  و  تهیه  عدالت  سهام 
و  طراحی  معامله  قابل  گذاری  سرمایه  های  صندوق 
باره جهت  این  در  نظر  کسب  از  پس  که  شده  تدوین 

تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی در 
گفتوگو با فارس، گفت: حدود 61 درصد از جمعیت کشور 
معادل 49 میلیون ایرانی مشمول دریافت سهام عدالت 
مالکیت  گسترش  از  حاکی  موضوع  این  که  هستند 

بخش خصوصی در سطح کل اقتصاد دارد.
گذشته  ماه  از شش  کمتر  افزود: طی  حسن محمدتبار 
در  عدالت  سهام  مشموالن  از  نفر  میلیون   30 از  بیش 
را  خود  بانکی  حساب  شبای  شماره  سهام  این  سامانه 

ثبت کردهاند.
این  گفت:  عدالت  سهام  سازی  آزاد  زمان  درباره  وی 
 49 سهام  کنون  تا  که  بوده  شرکت   61 به  متعلق  سهام 
در  و  است  یافته  انتقال  عدالت  سهام  سبد  به  شرکت 
مجامع  از  دریافتی  نقدی  سود  نخستین  آینده  هفته 
برگزار شده برخی از این شرکت ها به حساب مشموالن 

واریز خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، مجموع کل سود دریافتی از 
سرمایهگذاری  سبد  در  حاضر  شرکتهای  امسال  مجامع 
سهام حدود 4 هزار و 150 میلیارد است که حدود 350 
میلیارد ناموت آن تاکنون از شرکتها دریافت شده است.

 31 تاریخ  در  را  سهام  این  کرد:  تصریح  محمدتبار 
شهریورماه سال 1387، به شرکتهای سرمایه گذار استانی 
اعطا کردیم، اما آن چنان مدیریت ضعیفی بر آن اعمال 
دیگری  مصوبه   88 اسفند   29 در  دهم  دولت  که  شد 
تحت عنوان مدیریت مجدد این سهام توسط شرکتهای 

مادر تخصصی را به هیات وزیران اعطا کرد.
خصوصی  سازمان  سهام  امور  و  واگذاری  معاون 
و  بهادار  اوراق  بورس  با همکاری سازمان  سازی گفت: 
الیحه  بر  مبنی  طرحی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
ساماندهی سهام عدالت تعریف و آزاد سازی این سهام 
در  معامله  قابل  گذاری  سرمایه  های  صندوق  قالب  در 
نظر  کسب  از  پس  که  شده  تدوین  و  طراحی  بورس 
مجلس  به  نهایی  تصویب  جهت  مورد  این  در  رهبری 

ارسال خواهد شد.

سیستمهای  به  اشاره  با  الکترونیکی  بانکداری  حوزه  کارشناس  یک 
پرداخت آفالین آنها را یک سیستم کارا و پرسرعت در انجام پرداختهای 

خرد روزانه شهروندان عنوان کرد.
که  این  بیان  با    - الکترونیکی  بانکداری  کارشناس   - جاللیان   محمد 
زیرساختهای تکنولوژیکی برای تجمیع کارتهای هوشمند در کشور وجود 
دارد، گفت: کارتهای هوشمند قابلیت پذیرش اپلیکیشنهای مختلف و 
متنوعی را دارند که میتوان از آنها برای اهداف خاص استفاده کرد، اما 
آن چیزی که مانع از تجمیع کارتها در یک کارت واحد در کشور میشود، 
نهادها در کنترل یک کارت مخصوص است. چرا که  بحث هماهنگی 
بانکها خود را ملزم به حراست و حفاظت از اعتبار و سپردههای افراد 

در نزد خود میدانند.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  اخیر  صحبتهای  به  اشاره  با  وی 
درباره ضرورت تجمیع همه کارتهای جاری در کشور در قالب کارت ملی 
هوشمند گفت: اساسا در همه جای دنیا کارتهای هویتی افراد مختص 
احراز هویت و مسائل و الزامات حاکمیتی و امنیتی است؛ در حالی که 
دو  این  است.  جداگانهای  مساله  بانکی  کارتهای  یا  پرداخت  کارتهای 

مقوله جدا از هم است که هر یک بهتر است در جای خود قرار بگیرد.

او با بیان این که میتوان تمهیداتی برای اینکه تنها یک نهاد صادرکننده 
کارت در کشور وجود داشته باشد، اظهار کرد: در عمل اما اتفاق نظری 
بین نهادها و شرکتهای مختلف صادرکننده کارتها وجود ندارد، چرا که 
هر صادرکننده خود را در قبال کارتی که ارائه کرده است مسئول میداند.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به آخرین تکنولوژیهای روز 
دنیا در فضای پرداخت آفالین گفت: برخی از برنامههای اندرویدی روی 
تلفن همراه قابلیت نصب و ایجاد یک فضای امن برای پرداختهای خرد 
میکنند به گونهای که یا تجمیع کارتها در قالب یک برنامه واحد امکان 
ارائه خدمات همه بانکها در قالب یک ابزار واحد را فراهم میآورند؛ هر 
چند در آن فضا نیز همه بانکها خدمات خود را به صورت جداگانه صادر 

میکنند.
مساله  به  گذشته  سالهای  در  مرکزی  بانک  پرداختن  به  اشاره  با  وی 
این  از  بانک مرکزی پیش  الکترونیکی در کشور، اظهار کرد:  کیف پول 
طرح »سپاس« را ارائه کرد اما به خاطر تحوالت تکنولوژیکی که همان 
تاخیر  به  را  هوشمند  کارتهای  ایده  است  جدید  اندرویدی  برنامههای 
پرداخت  خدمات  قبال  در  دوباره  هزینه  به  مجبور  تا  است  انداخته 

آفالینی نباشد.

موجهای  تجمیع  شاهد  آینده  در  که  این  بیان  با  پایان  در  جاللیان 
ابزار  چند  از  ما  نیست  قرار  که  گفت  بود  خواهیم  مختلف  پرداخت 
یا سامانه پشتیبان  ابزار  از یک  قرار است  بلکه  کنیم  استفاده  مختلف 
پرداختهای آنالین و آفالین را مدیریت کنیم. پرداختهای خرد را میتوان 

در یک بستر آفالین انجام داد.
گسترش کارتهای پالستیکی در اوایل دهه ۵۰ میالدی آغاز شد. هزینه 
پایین این کارتها که از جنس پلی وینیل کلراید )PVC( بودند باعث شد 
تا به سرعت جای کارتهای کاغذی که تحمل تنشهای فیزیکی و تغييرات 
آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط 
Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به 
جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستورانها و هتلها هم به 
استفاده از این نوع کارتها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها 
به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد میشد اما امروزه کارتهای هوشمند 
یا کارتهای شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها 
به کار گرفته شدند. این کارتها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به 
صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم میآورند که 

هم در سرعت و هم هزینهها موجب صرفه جویی میشوند.

که  بخشی  در  دادگاه  ماه   شهریور   27 روز  جلسه  در  زنجانی  بابک 
مربوط به شفافسازی در خصوص اظهارات حمید فالح هروی و مهدی 
من  تقصیر  بگویند  همه  اینجا  گفت:  قاضی  به  خطاب  بود  شمس 

است، من قبول دارم؛ آخرش برای من اعدام است.  
به فساد نفتی  پرونده موسوم  اتهامات دو متهم  به  جلسه رسیدگی 
بانک  نفت،  شرکت  وکالی  و  زنجانی  بابک  حضور  با   9:45 ساعت 

مسکن، تامین اجتماعی در شعبه 28 دادگاه انقالب آغاز شد.
ماده  اساس  بر  پرونده،  متهمان  اتهامات  بیان  مقیسه ضمن  قاضی 
354 قانون آئین دادرسی کیفری به حاضران در جلسه از باب حفظ 
دلیل  به  هروی  فالح  حمید  کرد:  اعالم  وی  داد.  تذکر  دادگاه  نظم 
اینکه حالش بد شده در حال حاضر در دادگاه حاضر نیست. وکیل 
رسیدگیکننده  قاضی  میکند.  قرائت  را  دفاعیه  و  دارد  حضور  ایشان 
دارد  که جا  عنوان شد  قبل مطالبی  در جلسه  پرونده گفت:  این  به 
بابک زنجانی در این جلسه به بیان نقش حمید فالح هروی و مهدی 
شمس بپردازد. قاضی مقیسه از بابک زنجانی خواست تا در جایگاه 
فالح  در خصوص مشارکت حمید  او خواست  از  و  کند  پیدا  حضور 
هروی در بانک اف آی آی بی و فروش بانک اف آی آی بی به بانک 
ملت و مبلغی که از بانک ملت به فالح هروی تعلق گرفت، توضیح 
خصوص  در  اینکه  به  نیازی  قطعا  کرد:  اظهار  زنجانی  بابک  دهد. 
خودم صحبت کنم ندارم، ولی مدارکی به دست من رسیده و آن را 

به دادستان ارسال کردم و در جلسات اول هم به شما اعالم کردم.
قرار  و  کردی  ارائه  دادستان  به  را  مدارک  یادآور شد:  مقیسه  قاضی 
است بررسی شود. االن به عنوان مطلع و مسئول تشکیالت در دادگاه 
حضور دارید و این جلسه، دادگاه شما نیست؛ بنابراین به سواالتی که 

پرسیده میشود جواب دهید.
بابک زنجانی گفت: ماه 4 سال 91 با وزارت نفت شروع به کار کردیم. 
قبل از این تاریخ ما فعالیت را با آقایان شمس و فالح در موردهای 
مختلف داشتیم. در حقیقت از سال 88 هر دو با من کار می کردند. 
آقای شمس در خصوص هواپیما و خرید کشتی در سال 90 یعنی یک 
سال قبل از حضور وزارت نفت، با من همکاری میکرد و این موضوع 
هیچ ربطی به وزارت نفت ندارد. قاضی مقیسه با طرح این سوال که 
فالح در چند درصد از هلدینگ شریک بوده است و چه مدت عضو 

بوده، از بابک زنجانی خواستار توضیح شد.
متهم ردیف اول پرونده در پاسخ گفت: حدودا از سال 89 تا سال 91 
با وزارت نفت شروع کنم، این همکاری  را  زمانی که میخواستم کار 
کنار  را  ایشان  که  خواست  اطالعات  وزارت  اینکه  تا  داشت  وجود 
بگذارم. قاضی مقیسه ادامه داد: ... که استخاره گرفت و خوب آمد 
که کنار تو بماند. بابک زنجانی با تایید این حرف ادامه داد: اینکه می 
گویند بانک را 4 میلیارد فروختند کذب محض است. بانک دو قسمت 
دارد. الیسنس را 4 میلیون دالر خریدیم، وقتی خواستیم با بانک ملت 
مشارکت کنیم آن را 7 میلیون دالر به مشارکت گذاشتیم. 90 میلیون 
دالر شامل ساختمان بانک و حسابها می شود. اینکه سهم 60 درصدی 
را واگذار کردیم به این معنی است که 60 درصد اموال موجود مثل 

پول نقد، دو ساختمان، ماشین، پولهایی که در بانک روسیه، بانک 
را شامل میشود و کل سود ما 3  بوده  تاجیکستان  بانک  و  تجارت 

میلیون دالر بوده است.
نفتی  کارهای  از  کدام  هیچ  در  هروی  فالح  کرد:  خاطرنشان  وی 

دخالت نداشت.
فروش  و  خرید  مبلغ  این  از  که  سوال  این  طرح  با  مقیسه  قاضی 
توضیح  زنجانی  از  کردهاید،  پرداخت  فالح هروی  به  را  میزانی  چه 

خواست و زنجانی خاطرنشان کرد: سه میلیون یورو به فالح دادم.
قاضی مقیسه پرسید: به چه منظور این مبلغ را دادید؟

بابک زنجانی پاسخ داد: به دلیل اینکه کار می کرد.
قاضی مقیسه پرسید: چه کاری انجام می داد؟ این مبلغ را آن زمان 

به چه دلیل به او دادید؟
بابک زنجانی ادامه داد: به این دلیل که با من همکاری و کار میکرد.

در  کرد:  اظهار  زنجانی  به  خطاب  پرونده  به  رسیدگیکننده  قاضی 
داده  او  به  که  خانهای  و  شده  داده  فالح  به  که  هدایایی  خصوص 
ای بگو که در چه موقعیت مکانی قرار دارد و ارزش مالی آن چقدر 
است؟ خانه تهران چقدر ارزش دارد؟ ویالی کیش به چه منظور داده 

شده است؟
متهم ردیف اول گفت: اوال این هدایا بابت کارکرد و تجارتهایی بوده 
که با وزارت نفت داشتیم که سال 89 تا 90 من آنها را به او دادم. فالح 

هروی از زمانی که کار کرد قرار بود 3 درصد از سود را به او بدهیم.
قاضی مقیسه افزود: شما گفتید هدیه دادم.

بابک زنجانی خاطرنشان کرد: خانه شهرک غرب را به او فروختم.
نام  به  کجا  دارید؟  قرارداد  فروختید؟  پرسید:  تعجب  با  قاضی 

کردهاید؟ آیا در ازای فروش پولی دریافت کردید؟
زنجانی پاسخ داد: پولی نگرفتم ولی آن را به نام زدم.

قاضی مقیسه از بابک زنجانی پرسید: در حال حاضر ارزش آن خانه 
چه اندازه است؟ 50 میلیارد؟

زنجانی خطاب به وی پاسخ داد: چرا دنبال این موارد هستید؟
قاضی مقیسه گفت: شما ویالی کیش را دادید و پول نگرفتید.

ایشان  به  14 میلیارد و 800 میلیون  داد: جمعا  پاسخ  زنجانی  بابک 
هدیه کردم.

داده  او  به  و زحمات  به خاطر همکاری  اینها  پرسید:  قاضی مقیسه 
از  ادعا کردی 25 میلیارد  شده است؟ ما هم حرفمان همین است. 

بیمارستان پارسیان گرفته است.
بیمارستان  ما  نگفتم،  من  گفت:  اعتراض  حالت  به  زنجانی  بابک 
پارسیان را خریداری کردیم و پس از آن متوجه شدیم سند بیمارستان 
جعلی است. دادستان ادعا کرده که 25 میلیارد را آقای فالح هروی 

بردهاند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده با بیان اینکه در خصوص فالح هروی 
بگویید علت تماس شبانه شما با او برای اینکه از مشهد حرکت کند و 

پیش مرتضوی تامین اجتماعی برود چه بوده است؟
تامین  به  ربطی  هیچ  ایشان  داد:  پاسخ  پرونده  اول  ردیف  متهم 

امارات،  در  اش  بازداشت  موضوع  به  اشاره  با  وی  ندارد.  اجتماعی 
مدعی شد: در تهران با وزیر نفت آن زمان تماس گرفتم، ایشان نیز 
 FIIB بانک  نیاید.  امارات مشکلی پیش  در  تا  تماس هایی داشتند 
تماس گرفتند و به من گفتند ظرف مدت 15 روز سیستم ها قطع می 
شود و تمام پول ها بلوکه می شود. این موضوع را با وزیر نفت وقت 
در میان گذاشتم، به او گفتم 4 میلیارد در بانک مسکن برای خریداری 

شرکت گذاشتهام.
قاضی مقیسه پرسید: چه کسی شرکت را شناسایی کرد؟

هروی  فالح  از  و  کردم  شناسایی  خودم  داد:  پاسخ  زنجانی  بابک 
خواستم که کارشناسی کند. او کارشناسی کرد و گفت در میان شرکت 
سودده  بقیه  اما  نیست،  مناسب  مورد  سه  دو  شده  معرفی  های 
هستند. در این میان آقای مرتضوی امروز و فردا می کرد. با ایشان 
و  ها  توافقنامه  یا  بازگردانید  را  یورو  میلیارد   4 یا  که  گرفتیم  ارتباط 
این 4  از  وزیر نفت وقت گفت بگویید  کنید.  را مشخص  قراردادها 
پول  روز   15 این  در  اینکه  از  قبل  تا  بدهند  ما  به  میلیارد   2 میلیارد، 
نفت  از  خرید  میلیارد   3 میلیارد،   4 جای  به  و شما  بلوکه شوند  ها 

انجام دهید.
وی گفت: با فالح تماس گرفتم و به او اطالع دادم که با نفت توافق 
شده است که یک فقره از چکها را امضا کند. از شرکت خواستیم برای 
فالح نامه زدند و او پیش مرتضوی رفت و گفتند چک آماده است. 
آن زمان به نفت گفتم به جای یک فقره چک چند فقره چک به او 
بدهید. آقای فالح هروی در آنجا به دستور من گفته که 4 تا 5 فقره 
چک بنویسید. در نتیجه چک ها را دریافت می کند. به او گفتم چک 

ها را به شخصی که من به او اطمینان داشتم تحویل دهد.
قاضی مقیسه پرسید: شخص مورد اطمینان شما چه کسی بود؟

زنجانی با نام بردن از شخصی، گفت: من بازداشت بودم. در آن زمان 
به آقای مرتضوی گفته شد اسم شرکت را عوض کنید و در آن بازه 

زمانی آقای مرتضوی را بازداشت کردند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده خطاب به بابک زنجانی گفت: چرا 

نگذاشتید چک ها نزد آقای فالح هروی بماند؟
زنجانی پاسخ داد: احساس کردم پیش آقای »م« بماند بهتر است.

قاضی مقیسه گفت: ادعای شمس این است که خودتان شرکت فال 
را به دستور شما فروخته و شما نحوه  را مشخص کردهاید و نفت 
اینکه در مورد پول شرکت نفت دستور  فروش را مشخص کردید و 
دادید لزومی ندارد آن را به شرکت نفت بدهد و به جای آن هواپیما 
بخرید. از شما هم وکالت دارد که 49 درصد از آن را به نام خود کند.

بابک زنجانی پاسخ داد: مهدی شمس اجازه نداشت پولی که از بابت 
نفت از هر جایی که دریافت می کند به وزارت نفت بدهد. ایشان 
نفت  وزارت  اینکه  دوم  نکته  نفت.  وزارت  نه  بود  طرف حساب من 
شده  معرفی   HK شرکت  فروشنده  آن  در  که  کرده  تنظیم  قراردادی 
 HK است. در آنجا گفته شده پول حاصل از نفت به حساب شرکت
را به بانک FIIB واریز می کند. این یعنی نفت هر جا فروخته شود 

ربطی به آقایان ندارد. ده بار که پولش را نمی گیرند.
قاضی مقیسه از متهم ردیف اول پرسید: شرکت فال را خودت انتخاب 

کردی؟
زنجانی پاسخ داد: در ترکیه بودم شخصی به من مراجعه کرد و گفت 
که من در کار نفت هستم. او را نمی شناختم. با شمس تماس گرفتم 

که با او جلسه بگذارد.
قاضی مقیسه مجدد پرسید: فال را خودت شناسایی کردی یا نه؟

بابک زنجانی عنوان کرد: در دیداری مه بین شمس و آن فرد بود، 
این شرکت معرفی شد.

بازدید  با هم  را  فال  است شرکت  داد: شمس مدعی  ادامه  مقیسه 
کردید.

زنجانی خاطرنشان کرد: نه، من این را نگفتم. آن فرد کارهای اولیه 
را انجام می دهد، بار را به شرکت فال ارسال می کند و شرکت فال 
می گوید دریافت کردند. شمس به من می گوید در آنجا حسابدار 
گذاشتم، گفتم به دبی می روم تا فال را از نزدیک ببینم. این اقدام 
انجام شد. فال به ظاهر مناسب می آمد. پس از آن شنیده شد که 

شرکت فال ورشکسته شده است.
در این میان شمس نامهای را به بابک زنجانی داد که بیانگر همراهی 

زنجانی با او در بازدید از شرکت فال بود.
واکنش زنجانی نسبت به نامه ارائه شده از جانب شمس این بود که 

این نامه را آقای شمس برای من فرستاده است.
 شمس مدعی شد: شما برای من فرستادید.

قاضی مقیسه ادامه داد: نامه حکایت دارد شما او را به فال معرفی 
کردید و شما دستور دادید که با فال قرارداد ببندد. شما اظهارات او 

را قبول دارید؟
او  به  قاضی  که  داشت  پاسخگویی  دادن سر قصد  تکان  با  زنجانی 

گفت: با سر جواب ندهید با زبان؛ یا اقرار کنید یا انکار.
نامه چیزی  این  در  داد:  پاسخ  نفتی  پرونده فساد  اول  ردیف  متهم 
من  را  فال  باشد.  اصال  نیست،  چیزی  چنین  است.  نشده  نوشته 

معرفی کردم. شما اجازه نمی دهید من اظهاراتم را بخوانم.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده افزود: محاکمه شما تمام شده است، 

آقایان ادعاهایی کردند که ما باید ببینیم واقعیت دارد یا نه.
زنجانی خطاب به قاضی گفت: اصال همه بگویند تقصیر من است، 

نهایت اش برای من اعدام است.
قاضی مقیسه عنوان کرد: به چه علت باید شمس وکالت 49 درصد را 
داشته باشد؟ و به چه منظور همه آن را از فروش نفت پرداخت کرده 

است؟ شما می گویید شمس دروغ میگوید؟
است. شما  گفته  دروغ  نگفتم شمس  داد: من  پاسخ  زنجانی  بابک 
میخواهید به حقیقت برسید؟ به شمس بگویید تو دروغ میگویی. به 
زنجانی بگویید تو دروغ می گویی. من معتقدم پرونده ما دو جبهه 

دارد. بانکی وجود دارد که 1 میلیارد و 967 میلیون یورو پول دارد.
قاضی مقیسه گفت: 8 هزار میلیارد پول ملت دست شماست.

آقایان متعهد  به  بانک نسبت  عنوان صاحب  به  داد:  ادامه  زنجانی 
هستم و باید آن را پرداخت کنم.

مقیسه گفت: خب، پرداخت کنید.
زنجانی پاسخ داد: هنوز نمیشود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده به حالت کنایه گفت: زودتر پرداخت 
می کردید.

بابک زنجانی با حالت اعتراض عنوان کرد: شما ما را 4 ماه زودتر ...
قاضی مقیسه با اشاره به اینکه در خصوص شمس ابهاماتی وجود 
به  که  گفت  است  بوده  نفت  پول  با  فروشش   FIIB اینکه  و  دارد 

توضیحات شما نیاز داریم.
متهم ردیف اول عنوان کرد: مهدی شمس به من ایمیل داد که مبلغ 
فالن  برای  مبلغ  فالن  و  است  شده  پرداخت  پول  دالر  میلیون   502
کار پرداخت شده است. در نتیجه صورت های مالی را لیست کرده 
است. در خصوص اونر ایر به شمس گفتم می خواهم در ترکیه آن را 

خریداری کنم. مسئولیت رفتنش با شماست.
قاضی مقیسه گفت: پول را چه کسی پرداخت کند؟

زنجانی پاسخ داد: خودم.
چگونه  را  هواپیما  فروند   20 پول  پرداخت  بدون  افزود:  مقیسه 

خریداری کند؟  
در این میان شمس گفت: سال 89 بحث ما خرید هواپیما بود.

قاضی مقیسه عنوان کرد: به قدیم کار نداریم.
زنجانی به حالت اعتراض گفت: حرف ما این است که این موضوعات 

برای قدیم است.
اشاره شده  که  داریم  قرارداد  ایر  اونر  برای  کرد:  نشان  شمس خاطر 
است در برابر باری که در اختیار گذاشتیم اعتبار بگیریم. بعد از این 

اقدامات فهمیدیم که بار را فروختهاند.
قاضی مقیسه خطاب به زنجانی گفت: شمس به عنوان اعتبار از فال 

آن را پرداخت کرد.
زنجانی پاسخ داد: این درست نیست که شما از هر جایی یک بخشی 

را می گویید.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: قبول ندارید شمس پول را از 

اونر ایر پرداخت کرده است؟
بابک زنجانی پاسخ داد: خیر.شمس برای من صورت مالی فرستاده 
را  اونرایر  قرار شد شرکت  است.  بوده   89 سال  برای  اینها  که  است 

خریداری کنیم.
در  گرفته  اساسی  چه  بر  را  میلیون چک   235 گفت:  مقیسه  قاضی 

حالیکه مدعی شده نگرفته است.
گرفتهای؟  نداری  قبول  شما  گفت:  شمس  به  خطاب  زنجانی  بابک 
چک های مدت دار گرفته است. بعد گفته که آنها را نقد کنید. آن 
اما چک ها پاس  کند  بیمه می  را  آنها  برد.  بانک می  گارانتی  به  را 
نشده است. 235 میلیون دالر پرداخت کردیم و بیمه طلبکارمان شده 
و چکهایش  است  داده  بلکه چک  نداده  پول  به شمس  فال  است. 

پاس نشده است.
قاضی مقیسه افزود: قبول دارید پول نفت برای خرید هواپیما مصرف 

شده است؟
بابک زنجانی پاسخ داد: یک پول را چند بار باید به حساب ریخت؟

در این میان نجفی نماینده دادستان با بیان اینکه بابک زنجانی می 
گوید به بانک خارجی پول را داده است، باید گفت بر اساس قرارداد 

تعهد داشته همین وجوه را برای نفت بریزد.
زنجانی پاسخ داد: اینها ساختگی است.

نماینده دادستان گفت: اینها به درد نمی خورد.
بابک زنجانی گفت: همه چیز شما به درد میخورد برای ما به درد نمی 
خورد؟ اگر پول شرکت نفت پاس نشده است، من باید پول را بدهم.

شما  بنشینید.  شما  گفت:  زنجانی  بابک  به  خطاب  مقیسه  قاضی 
نیامده بودید از خودتان دفاع کنید.

بزنم.  نگذاشتید من حرف  داد: شما  پاسخ  معترضانه  زنجانی  بابک 
باید کمک کنید کارها را انجام دهیم.

ها  ده  گفت:  قاضی  به  نفت خطاب  وکیل شرکت  مهدوی  ادامه  در 
نمی  هم  حقیقت  کلمه  یک  زنجانی  آقای  از  شود  برگزار  هم  جلسه 

شنوید.
بابک زنجانی به این گفته مهدوی معترض شد و این اتفاق منجر به 
مشاجره لفظی شد و در نهایت قاضی مقیسه برای حفظ نظم جلسه 

دادگاه، زنجانی را از جلسه اخراج کرد.

صدور  سامانه  شدن  اجرایی  با  رسد  می  نظر  به  گفت:  کشور  کل  دادستان 
یکپارچه الکترونیکی دسته چک )صیاد( در شبکه بانکی کشور، شاهد کاهش 

چشمگیر جرایم مالی از جمله چک باشیم.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  منتظری  جعفر  محمد  المسلمین  و  السالم  حجت 
همراهی  همچنین  و  سامانه  این  دقیق  اجرای  داشت:  اظهار  ایرنا  اقتصادی 
از بانک مرکزی، بانک ها و مردم در به نتیجه رسیدن  و تعهد همه ذینفعان 

اهداف ترسیم شده برای اجرای این سامانه موثر خواهد بود. 
وی اظهار داشت: از سوی دیگر به دلیل نو بودن این سامانه، باید منتظر راه 

اندازی کامل آن باشیم و این طرح به مرور می تواند اصالح و ارتقا یابد. 
از  نتیجه گیری سریع مانع  انتظار  و  با شتابزدگی  نباید  منتظری تصریح کرد: 

ورود این فناوری های نو در شبکه بانکی شد. 
به  اجرای چنین طرح هایی که  از  بر حمایت همه جانبه  دادستان کل کشور 

شفافیت و امنیت بیشتر شبکه بانکی کمک می کند، تاکید کرد. 
یکپارچه  هدف  با  که  )صیاد(  چک  دسته  الکترونیکی  یکپارچه  صدور  سامانه 
هفته  است،  شده  سازی  پیاده  بانکی  های  چک  دسته  صدور  فرایند  سازی 

گذشته رونمایی شد. 
این سامانه به سفارش بانک مرکزی و با هدف متمرکزسازی درخواست های 
دسته چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا طراحی شده است و 
از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صالحیت و بد سابقه جلوگیری می کند. 
همچنین با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک در این سامانه، 
استعالم و پیگیری وضعیت چک تسهیل و اعتبار دسته چک در تبادالت مالی 

کشور بیشتر می شود. 
سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده، یک بانک اطالعاتی یکپارچه 

و مدون از سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد می کند. 
دریافت شناسه  و  از ثبت درخواست در سامانه صیاد  بانک های کشور پس 
را  متقاضیان  برای  دسته چک  اجازه صدور  برگ چک(  هر  ازای  )به  استعالم 

پیدا می کنند. 
این سامانه با مشارکت همه بانکها به بهرهبرداری میرسد و از نیمه اردیبهشت 
ماه سال 1397 پذیرش دسته چکهای صادر شده پیشین در چکاوک متوقف و 

تداوم ارایه خدمت فقط به بانک صادرکننده محدود میشود. 
به گفته ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، یکی از ویژگیهای 
اصلی این سامانه این است که ابعاد چک های مختلف بانک های دولتی و 
خصوصی یکدست و استاندارد می شود زیرا اکنون بانک ها، دسته چک های 
خود را در رنگ ها و اندازه های مختلف صادر می کنند که احراز اصالت این 

نوع چک یک مشکل شده است. 
آمار،  افزود:  است  متمرکز  سامانه  یک  صیاد  سامانه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اطالعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته چک باشد از طریق یک سامانه 
را برای گرفتن  متمرکز در صیاد استعالم می شود و در صورتیکه اهلیت الزم 

دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی اتفاق می افتد. 
در این سامانه یک شماره منحصر به فرد روی هر برگ چک درج می شود که 
دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال 
کند و در همان لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته یا نه و آیا 

حساب او مسدود شده است یا نه و یا قبال چک برگشتی داشته یا نه؟ 
در آیین رونمایی از این سامانه اعضای شورای پول و اعتبار از جمله ولی اله 
سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی 

حضور دارند.
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سردردها ـ شاید از نظر ما ـ بدون هیچ 
بسیار  میتوانند  و  میشوند  آغاز  دلیلی 
آزاردهنده باشند. براساس اعالم سازمان 
یکبار  بزرگسال  فرد  هر  بهداشت،  جهانی 

در سال سردرد را تجربه میکند.
سردردها دالیل متعددی دارند و آشنایی 
سردردمان  با  کمکمیکند  دالیل  این  با 

برخورد درستتری داشته باشیم.
کمبود آب بدن

ـ  خفیف  کمآبی  حتی  ـ  آب  کمبود 
میتواند عامل بروز سردرد باشد. این نوع 
با مصرف  و  نیست  نگرانکننده  سردردها 

آب بیشتر بهبود مييابد.
عفونت سینوسی

عوامل  از  آنفلوآنزا  یا  سینوسی  عفونت 
که  سردردها  این  هستند.  سردرد  بروز 
معموال در پیشانی، اطراف بینی، چشمها، 
احساس  باالیی  دندانهای  یا  گونهها 
درمان  با  و  نیستند  نگرانکننده  میشوند، 

عفونت برطرف میشوند.
قرصهای ضدبارداری

مصرف  براثر  که  میگرنی  سردردهای 
میکنند،  بروز  ضدبارداری  قرصهای 
شوند،  همراه  بصری  عالئم  با  اگر  بویژه 
اگر  باشند.  مغزی  سکته  عامل  میتوانند 
دچار سردرد  قرص جدید  از مصرف  بعد 
شدید، درمورد ادامه مصرف آن با پزشک 

مشورت کنید.
ترک مصرف قهوه

دلیل سردرد  میتواند  قهوه صبحانه  ترک 
مورد  در  نگرانی  برای  دلیلی  باشد.  شما 
این  ندارد.  وجود  سردردها  نوع  این 
کافئین  متعادل  مصرف  با  سردردها 
ترک  به  تصمیم  اگر  اما  میشود.  برطرف 
روز  چند  است  کافی  دارید  قهوه  مصرف 

این سردردها را تحمل کنید.
اوردوز دارو

سردرد  رفع  برای  که  داروهایی  اوردوز 
نوع  این  ایجادکننده  میشوند،  مصرف 
سردردها هستند. در این نوع اوردوز، از 
سردرد  عود  باعث  دارو  تاثیر  رفتن  بین 
میشود و فرد به مصرف داروهای بیشتر 
نیاز پیدا میکند. این سیکل، سردردهای 
ناشی از اوردوز دارو را درپی دارد. پیش 
پزشک  با  است  بهتر  مشکل  تشدید  از 

مشورت کنید.
برخی مواد غذایی

کالباس،  برخی مواد غذایی خاص مانند 
عامل  میتوانند  گلوتن  و  پنیر  شکالت، 
سردردها  این  باشند.  سردرد  بروز 
خطرناک نیستند، اما قطعا میتوانند آزار 
دهنده باشند. بهتر است با مواد غذایی 
تحریککننده میگرن آشنا شوید و مصرف 

آنها را قطع کنید.
فعالیت فیزیکی

یا  مانند قدمزدن  فیزیکی  گاهی فعالیت 
باالرفتن از پلهها باعث تشدید سردردهای 
میتوانند  سردردها  این  میشود.  میگرنی 
نگرانکننده  اما  باشند،  شدید  بسیار 

نیستند.
استرس

سردردهای  ایجادکننده  میتواند  استرس 
با  که  سردرد  نوع  این  باشد.  تنشی 
همراه  سر  طرف  دو  در  فشار  احساس 
است، نگرانکننده نیست و تنها راه درمان 

آن مدیریت استرس است.
خستگی چشم

دید ضعیف یا دوگانگی دید میتواند عامل 
بهتر  موارد  این  در  باشد.  سردرد  ایجاد 
بیناییسنجی،  متخصص  کمک  به  است 

دید چشمتان را بررسیکنید.
کمبود خواب

تعادل  همزدن  به  با  خواب  کمبود 
سردرد  بروز  عوامل  از  بدن  در  هورمونها 
با  سردرد  نوع  این  است  طبیعی  است. 

جبران کمبود خواب برطرف میشود.
برهم خوردن ریتم بدن

ساعتهای  در  خوابیدن  یا  خوردن  غذا 
غیر معمول، با برهم زدن ساعت زیستی 
بدن میتواند یکی از عوامل تحریککننده 

سردرد باشد.
کمخونی فقر آهن

سالمت  کلید  مناسب  خون  گردش 
کمشدن  باعث  آهن  کمبود  است.  بدن 
خون  ضعیف  گردش  و  خون  گلبولهای 
یکی  میتواند  سردرد  و  میشود  بدن  در 
غذایی  مواد  مصرف  باشد.  آن  عالئم  از 
سرشار از آهن به بهبود این نوع سردردها 

کمک میکند.

یک مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، با اشاره به اینکه 
دانشآموزان باید پنج وعده غذایی مصرف کنند، شایعترین کمبودهای 
ویتامینی در کودکان مدرسه ای را کمبود ویتامین A و D و شایعترین 

کمبودها را امالح، کمبود ید، آهن و کلسیم بیان کرد.
محمد کاظم زاده با اشاره به اینکه سالهایی که کودک در مدرسه ابتدایی 
میگذراند، از نظر تغذیه دوره مهمی است، اظهار داشت: رشد کودک در 
این سنین ادامه دارد، اگرچه سرعت رشد او کمتر از سالهای اول زندگی 

است، ولی باید توجه داشت که هر مرحله از رشد، وابسته به مرحله قبل 
بوده و مرحله بعد را تحت تاثیر قرار میدهد.

افزود:  این سنین  در  غذایی  تنوع  و  تعادل  بودن  مهم  به  اشاره  با  وی 
اصوال دانشآموزان به سه وعده غذایی اصلی و دو میان وعده در طول 
روز نیاز دارند و باید از همه گروههای غذایی شامل شیر، لبنیات، گوشت، 

حبوبات، سبزیجات، میوه جات و گروه نان و غالت مصرف کنند.
بر نقش موثر وعده صبحانه در سالمت جسمی و  تاکید  با  زاده  کاظم 
فکری دانشآموزان اظهار کرد: به دنبال نخوردن غذا در طی خواب شب، 
اگر دانشآموز صبحانه نخورد، به دلیل پایین افتادن قند خون، توانایی و 

شرایط الزم را برای یادگیری مطالب در مدرسه نخواهد داشت.
و  خسته  دقت،  کم  نمیخورند،  صبحانه  که  دانشآموزانی  افزود:  وی 
بیحوصله هستند و نمیتوانند کمبود انرژی، ویتامینها و امالح معدنی را 
با خوردن وعدههای غذایی دیگر جبران کنند. بنابراین مادران باید هر 
روز صبح، صبحانه کودک خود را قبل از اینکه به مدرسه برود، آماده کنند.

وی با اشاره به اهمیت تهیه میان وعدههای مناسب و مغذی گفت: در 
گرسنگی،  این  و  گرسنه شود  است  ممکن  کودک  ظهر،  نزدیک  ساعات 

نشستن سر کالس را برای او غیر قابل تحمل می کند.
غذاهای مضر

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان، افراط 
در مصرف شکالت و شیرینی را موجب بی اشتهایی و سیری کاذب در 
کودکان برشمرد و اظهار کرد: استفاده از موارد یاد شده دانش آموز را 
از مصرف غذاهای اصلی بازداشته و موجب اختالل رشد در آنها خواهد 

شد.
وی توصیه کرد: بهتر است در منزل،رشکالت و شیرینی نگه ندارید تا به 
این ترتیب، دسترسی دائمی کودکان به این نوع مواد کاهش یابد. از 
دادن شکالت و شیرینی به عنوان جایزه یا تغذیه به کودکان خودداری 

کنید.
کاظم زاده، مصرف بی رویه تنقالت کم ارزش را یکی دیگر از مشکالت 

دانشآموزان بیان کرد و افزود: متاسفانه بعضی از تنقالت تجارتی مانند 
دانشآموزان  و  کودکان  سوی  از  بیرویه  طور  به  چیپس  و  پفک  انواع 

مصرف میشوند.
کاظم زاده یاد آور شد: مصرف پفک به ویژه قبل از وعدههای غذایی به 
باید  از خوردن غذاهای اصلی که  را  ایجاد سیری کاذب، کودکان  دلیل 
مواد مغذی مورد نیاز رشد کودک تامین کنند، باز میدارد. از سوی دیگر 

نمک، ذائقه کودک را به خوردن غذاهای شور عادت میدهد.
به مصرف  را  کودکان  که  میکنیم  توصیه  والدین  به  افزود: همواره  وی 
تنقالت سنتی مثل نخودچی و کشمش، گردو، بادام،پسته، گندم برشته، 
برنجک، عدس برشته شده، توت خشک، انجیر خشک و برگهها تشویق 
استفاده  دوغ  از  خانواده  افراد  برای  نوشابه،  به جای  و سر سفره  کنند 

کنند.
مواد غذایی الزم

کاظم زاده، میزان انرژی مورد نیاز کودکان مدرسه ای را به علت تفاوت 
در اندازه بدن، میزان تحرک و سرعت رشد، متفاوت برشمرد و اظهار کرد: 
اگر انرژی مورد نیاز کودکان از طریق کربوهیدرات و چربی تامین نشود، 
پروتئینی که باید صرف رشد و ترمیم بافت های بدن شود، برای تامین 

انرژی به مصرف میرسد.
وی شایعترین کمبودهای ویتامینی در این دوران را کمبود ویتامین A و 
D و شایعترین کمبودهای امالح، کمبود ید، آهن و کلسیم بیان و تاکید 
کرد: هویج، منبع ارزانی از ویتامین A است و والدین میتوانند از آن در 

برنامه غذایی روزانه کودک شان استفاده کنند.
کاظم زاده به اهمیت دریافت مقادیر کافی کلسیم از طریق برنامه غذایی 
و  استخوانها  تراکم طبیعی  برای حفظ  بلوغ  و  در سنین مدرسه  روزانه 
بستنی  افزود:   و  کرد  اشاره  بزرگسالی  در  استخوان  پوکی  از  جلوگیری 
و شیر پاستوریزه، منبع خوبی از کلسیم هستند و مصرف آنها در میان 

وعده کودکان در تامین بخشی از کلسیم مورد نیاز کودکان موثر است.
 این مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، نان و پنیر را میان 

وعده مناسب دیگری برای تامین کلسیم برشمرد که همراه سبزی، گوجه 
فرنگی، خیار یا گردو، یک میانوعده سالم و مغذی برای دانش آموزان 

به شمار میرود.
کاظم زاده با اشاره به نقش پر اهمیت خانوادهها در تامین تغذیه دانش 
آموزان اظهار کرد: تغذیه دانشآموز از هر جا که تهیه شود، نوع و کیفیت 
آن مهم است. این کیفیت تنها مربوط به مدرسه نیست. تغذیه چه در 
خانه، چه در مدرسه و چه در راه مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد و این 

مسئله تنها از طریق آموزش صحیح به خانوادهها امکان پذیر است.
توجه به تغذیه فرزندان از مهمترین وظایف والدین است، زیرا فرهنگ 

و عادات غذایی در خانه شکل می گیرد و در مدرسه تثبیت می شود.
نمیتوان  کرد:  تاکید  بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  مواد  بر  نظارت  مدیر 
کودکان را از خرید مواد خوراکی در راه مدرسه منع کرد، ولی میتوان آنها 
را متقاعد کرد تا از مصرف مواد مضر برای بدن شان خودداری کنند که 
این امر میتواند با عرضه غذاهای مناسب بر سر سفره در خانه آغاز شود 

و در مدرسه ادامه یابد.
بوفه مدرسه مهم است

ادامه به بوفه مدارس اشاره کرد و گفت: بهداشت بوفه  زاده در  کاظم 
مدارس، سالمت فروشندگان بوفه و مواد غذایی موجود در آن موضوعی 
است که در سالمت دانشآموزان که در واقع مشتریان بوفهها هستند، 
تاثیر زیادی دارد و توجه به آن، در واقع توجه به سالمت نسل جوان و 

آینده ی کشور است.
استاندارد،  بوفه  خصوصیات  از  والدین  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
ویژگیهای خوراکی هایی که در آن عرضه میشود و یا اینکه بوفهها چه 
باید داشته باشند اطالعی ندارند، افزود: بوفه قسمتی از تشکیالت یک 
مدرسه است، پس نظارت مدیر مدرسه روی این بخش ضروری است. 
مدارس  به  بهداشت  ماموران  فرستادن  با  بهداشت  وزارت  همچنین 
میتواند از بسیاری از بیماریهایی که ممکن است از طریق مواد غذایی 

ناسالم به دانشآموزان سرایت کند، جلوگیری به عمل آورد.

شروع فصل درس و مدرسه مهمترین بخش از سال تحصلی جدید برای کودکان و نوجوانان به 
شمار میآید و رعایت نکات ضروری از جانب دانشآموزان، والدین و اولیای مدرسه برای داشتن 
سالی پربار و سرشار از علم آموزی ضرورتی است که اگر طبق اصول سالمت محور پیش رود 

میتواند در تربیت نسل پویا برای آینده کشور نقش مهم و انکارناپذیری را ایفا کند.
برای  آموزان  دانش  شرایط  کیفیت  ارتقاء  مدارس  بازگشایی  و  پاییز  فصل  به شروع  توجه  با 
داشتن جسم و روحی سالمتر و شادابتر ضرورتی انکار ناپذیر به نظر میرسد و توجه به کیفیت 
خواب، تغذیه، مراقبتهای الزم بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماریها در میان دانش آموزان 

از مواردی است باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
خواب نامنظم تمرکز و یادگیری دانش آموزان را کاهش میدهد

تحصیلی  سال  آغاز  در  آموزان  دانش  خواب  درباره  روانپزشک  متخصص  مهدوی،  رضا  سید 
میگوید: در طول تابستان نباید نظم خواب کودک به هم بریزد؛ دانش آموزان برای مطالعه و 
یادگیری نیاز به تمرکز باال دارند و به هم ریختن سیکل خواب و نامنظم شدن آن اولین تاثیرات 
و  تنش  ایجاد  باعث  میتواند  که  شکلی  به  میگذارد  فرد  یادگیری  و  تمرکز  حافظه،  روی  بر  را 

اضطراب شود.
به گفته این روانپزشک در تحقیقات مشخص شده خوابهای نامنظم تمرکز و یادگیری را پایین 
میآورد و اضطراب و عصبانیت را افزایش میدهد همچنین درست کردن سیستم به هم ریخته 
خواب کار راحتی نیست و اینکه والدین فکر کنند که کودک در طول تابستان میتواند تا دیر 
وقت بیدار باشد سپس در ابتدای پاییز به دنبال تغيير خواب فرزند به شکل سابق باشند اشتباه 
است، به این دلیل که ممکن است تنظیم خواب دانش آموز برای بازگشت به حالت طبیعی دو 

تا سه ماه طول بکشد.
این  غیر  در  کنند  آغاز  را درست  دانشآموزان سال تحصیلی  کنیم  باید تالش  مهدوی میگوید: 

صورت ممکن است تا پایان سال تحصیلی تاثیر منفی در یادگیری دانش آموز داشته باشد.
در  همبرگر  و  آنها  فرآوردههای  و  کالباس  و  سوسييس  قندی،  مواد  حاوی  آدامسهای  فروش 

بوفههای مدارس ممنوع
از سویی تغذیه مناسب از ارکان سالمت بشری به شمار میآید و در این بین تغدیه سالم کودکان 
و نوجوانان به ویژه در سال تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است در این باره ایرج حریرچی 
غیرمجاز  و  مجاز  غذایی  مواد  به  اشاره  با  دیروز  خبری  نشست  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
است،  غیرمجاز  ما  نظر  از  مدارس  بوفههای  در  وجودشان  که  موادی  گفت:  مدارس  بوفههای 
شامل انواع چیپسها، غالت حجیم شده، انواع یخمک، نوشابه های گازدار، ماء الشعیر، دوغ 
گازدار، آدامس های حاوی مواد قندی، سوسييس و کالباس و فرآوردههای آنها، همبرگرهای 
و  بندی  آلوچه بدون بسته  و  آلو  لواشک،  انواع  الویه،  انواع ساالد  از ۷۰ درصد گوشت،  کمتر 
فاقد مجوز وزارت بهداشت، فالفل، سمبوسه، پیراشکی، بستنی یخی، پاستیل، خیارشور و انواع 

سسها است.
انواع  سخنگوی وزرارت بهداشت میگوید: در عین حال مواد غذایی مجاز نیز شامل خشکبار، 
آجیل، شیر و فرآوردههای آن، نوشیدنی هایی مانند آب معدنی، دوغ بدون گاز، آبمیوه بسته 
بندی شده، انواع میوهها، بیسکویت های بدون کرم، انواع لقمه سالم و انواع آش، سوپ، سمنو 
و غیره است، البته به شرط اینکه پخت آنها به صورت روزانه و بهداشتی باشد و در ظروف یک 

بار مصرف و بر پایه گیاهی سرو شوند و بالفاصله بعد از پخت هم توزیع شوند.
حریرچی در خصوص نحوه نظارت و بازرسیهای وزارت بهداشت روى اغذیه فروشىها، تصریح 
به  تعزیرات و صنف مربوطه  بازرگانى،  بهداشت و گروه هاى صنفى شامل وزارت  کرد: وزارت 

وضعیت اغذیه فروشىها و رستورانهاى مجاز نظارت مىکنند و تذکرات الزم داده مى شود.
وی در این خصوص افزود: در حوزه نظارتها مشکل وجود دارد، چراکه برخى از رستوران ها و 
مواد غذایى موجود، از نظر بهداشتى مشکل دارند و برای مصرف خوراکی هایی همچون فست 
فودها، نوشابهها و انواع سوسیس و کالباس ها با وجود مضر بودن، از نظر مقرراتی نمی توان 
منعی قائل شد. اما در خصوص غذاهای دیگر همچون ساالد و برنج، نظارت بهداشتى صورت 

مى گیرد.
بیماریهای شایع دوران مدرسه

معصومی درباره بیماریهای شایع در ابتدای فصل پاییز و به هنگام بازگشایی مدارس نیز گفت: 
در ابتدای سال تحصیلی دو گروه از بیماریهای عفونی قابل انتقال هستند که شامل بیماریهای 

تنفسی از جمله سرماخوردگی، گلو درد چرکی، آنفلوآنزا و اوریون میشوند.
به گفته یک گروه دیگر از بیماریهای عفونی که شیوع بیشتری دارند شامل بیماری گوارشی مانند 
اسهال است که دو نوع ویروسی یا میکروبی در دانش آموزان را شامل میشود؛ برخی بیماریهای 
انگلی مانند انگل شیاربیا فرد به فرد قابل انتقال است که ممکن است در صورت رعایت نکردن 

بهداشت، فرد تا چند ماه اسهال داشته باشد. 
و  آرامش  موجبات  میتواند  اینکه  بر  عالوه  که  است  مهمی  موارد  از  مناسب  کفش  همچنین 

آسایش فرد و به ویژه دانشآموزان را فراهم کند و در غیر این صورت مشکالت متعدد جسمی 
و روحی را برای آنان در پی خواهد داشت که نکته قابل توجهی برای والدین موقع خرید کفش 

برای کودکان و نوجوانان به شمار میآید.
پرهیز از خرید کفش با سایزهای بزرگتر برای دانش آموزان

 عبدالحسین مهدی نسب، متخصص اورتوپد به خبرنگار سینا درباره ویژگیهای کفش مناسب 
برای دانش آموزان میگوید: به دلیل انعطاف پذیری پای کودک، کف و پاشنه کفش نباید با 
یکدیگر هم سطح باشند، بنابراین کفش باید مقداری حالت خم شدگی و نرمی داشته باشد تا 

انعطاف پذیری پا حفظ شود همچنین جلوی پا هیچگاه نباید تنگ و باریک باشد.
مهدی نسب ادامه میدهد: کفشهای دارای جلوی باریک به تدریج باعث انحراف شصت پا به 
سمت بیرون میشوند پس باید پنجه پا پهن و جادار باشد تا فشاری به پا وارد نشود به این 

دلیل که فرد در آینده دچار درد پا و میخچه میشود.
به  نسبت  بهتری  کاربرد  و  پا هستند  برای  بهتری  ورزشی محافظ  اینکه کفشهای  بیان  با  وی 
کفشهایی با پشت باریک دارند، میگوید: به شکل طبیعی ارتفاع پاشنه کفش نسبت به کف 
برای کودکان حدود ۲ سانت  اینچ )۲.۵۴ سانتی متر( باشد به شکل طبیعی  باید یک  کفش 

کفایت میکند همچنین باید از خرید کفش تنگ یا گشاد برای کودک پرهیز کرد.
بازگشایی  از کوله پشتی برای دانش آموزان به هنگام  اورتوپد درباره استفاده  این متخصص 
مدارس نیز گفت: از نظر وزن کل محتویات کوله پشتی نباید بیش از یک چهارم وزن بدن فرد 

باشد و هنگام استفاده کودک باید بنشیند و کوله پشتی بر روی کتف نوجوان قرار گیرد.
به گفته مهدی نسب معمواًل وسایل داخل کوله پشتی باید به شکلی چیده شوند تا همه چیز 
به شکل قرینه باشد و وزن به شکل مساوی تقسیم شود همچنین کوله پشتی دارای یک بند 
برای حمل وسایل سبک است و نباید وزن زیاد متحمل شود در غیر این صورت فشار زیادی به 
کودک وارد میشود و اگر سنگین باشد ممکن است کودک خود را به یک سمت دیگر متمایل 
کند که باعث کمر درد شود اما بهترین نوع کوله پشتی از نوع دو بند آن است تا بر روی دو 

کتف قرار گیرد.
دانش آموزان را برای ورود به مدرسه آماده کنیم

از طرفی 3 ماه دوری از مدرسه و ورود کالساولی ها کودکان و نوجوانان را برای سازگار شدن 
با شرایط و محیط مدرسه بیش از پیش دچار استرس و نگرانی خواهد کرد در این باره مریم 
کوشا، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان در گفتوگو با سینا ابراز کرد: باید بتوانیم فضای 
خوبی از مدرسه را برای دانش آموزان به ویژه کالس اولیها توصیف کنیم تا واهمهای از حضور 

در مدرسه نداشته باشند.
به گفته این روانپزشک بسیاری از مواقع نگرانی کودک از این است که نمیداند در مدرسه چه 
اتفاقاتی قرار است رخ دهد اما باید برای کودک شرایط مدرسه، وجود معلمان و دوستان جدید 
بر این موضوع که »که ما در کنار تو هستیم و به تو  را توضیح داد همچنین والدین کودک 
کمک میکنیم« تاکید کنند تا با این روش کودک به مدرسه عادت کند بهتر است والدین فرزند را 
پیش از آغاز به این مدرسه ببرند تا با محیط آن آشنا شود؛ البته در این زمینه مدارس نیز چند 

روز زودتر برای کودکان کالس اولی جشن برپا میکنند تا آنان برای شروع مدرسه آماده باشند.
در پایان باید ابراز کرد: شروع فصل درس و کالس در اول مهرماه مهمترین بخش از سال تحصلی 
در موضوعات  نکات مهم و ضروری  رعایت  و  میآید  به شمار  نوجوانان  و  برای کودکان  جدید 
مختلف از جانب دانشآموزان، والدین و اولیای مدرسه برای داشتن سالی پربار و سرشار از علم 
آموزی ضرورتی است که اگر طبق اصول سالمت محور پیش رود میتواند در تربیت نسل پویا 

برای آینده کشور نقش مهم و انکارناپذیری را ایفا کند.
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زنان  چرا  که  باشد  عجیب  برایتان  شاید 
همراه  ما  با  اند.  بوده  فربه  و  چاق  قاجاری 

شده تا علت این موضوع را بدانید.
حتمًا تا به حال تصاویر زیادی را از زنان دوره 
شاید  و  دیدهاید  ناصری  دوره  بویژه  قاجار 
این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که 
چرا آن زنان تا این حد چاق و فربه بودهاند. 
چاق  زنان  به  مردان  عالقه  دالیلش  از  یکی 

بوده!
طایفه قاجار، آخرین سلسه ترک تبار حاکم بر 
ایران بودند که حکومت آنها به دست رضا 
خان پهلوی برانداخته شد. در زمان قاجار نیز 
حکومت  زمامدار  ترک  طوایف  سایر  مانند 
و  زیبایی  مالکهای  از  یکی  چاقی  ایران، 
دلربایی زن به شمار میرفت! البته این مسئله 
مردان  و  رسید  اوج خود  به  قاجار  زمان  در 
قاجار بیش از سایر سلسلههای ترک به این 

موضوع اهمیت میدادند.
در زمانهای قدیم )پیش از رنسانس( چاقی 
در کشورهای غربی نشان از ثروت و مکنت 
چاق  افراد  که  میشد  تلقی  طور  این  و  بود 
شدن  چاق  و  خوردن  خوب  توانایی  است، 

مسئله  این  دارند.  ثروتمندی،  واسطه  به  را 
حائز  غرب  اشراف  طبقه  میان  در  جایی  تا 
از  پس  ثروتمندان  و  حکام  که  بود  اهمیت 
صرف غذا به عمد )مثال با بردن انگشت به 
حلق( کل غذای خورده شده را برمیگردانند تا 
معده خالی شود و از نو به خوردن بپردازند!

 یکی از دالیل چاقی زنان قاجار عالقه مردان 
به زنان چاق بوده

الغر  و  نحیف  هیکلهایی  فقرا،  مقابل  در 
و  مالی  بضاعت  عدم  از  ناشی  که  داشتند 
اما چاقی  تلقی میشد  صرف غذای مناسب 
در میان قاجاریان، نوعی زیبایی برای زنان به 
شمار میرفت. چنان که با دقت در عکسهای 
تعداد  درمييابیم،  دوره  آن  از  مانده  جا  به 
بوده  فربه  از مردان  بیشتر  زنان چاق بسیار 

است.
ایرانیان مالک زیبایی زن را به جای صورت، 
به چاقی او می دانستند و همواره زنان فربه، 
از محبوبیت بیشتری در دربار شاهان قاجار 

برخوردار بودند.
کارال سرنا، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی 
الدوله در سال ۱۲۹۴  با انیس  از دیدار  پس 

وی  درباره  خود  خاطرات  در  قمری،  هجری 
می نویسد:

غذای  و  است  اندام  درشت  و  چاق  بسیار 
به من خورده می  زیادی می خورد… حتی 
گیرد و الغر و خشکیدهام… می گوید مردان 
و هر چه  دارند  را دوست  زنان چاق  ایرانی 
و  تر  عزیز  شوهرش  نزد  باشد  تر  فربه  زنی 

مقرب تر است…
از  یکی  روزی  که  اند  کرده  نقل  همچنین 
شاه  از  باب  این  در  اروپائی  زادگان  اشراف 
قاجار سوال می کند و جویای علت می شود 
که چرا زنان چاق در دید او زیباترند و شاه 

قاجار در پاسخ می گوید:
شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می 

ستانید یا استخوان!؟
شکم  بر  عالوه  چاق،  زنان  همین  میان  در 
بزرگ، داشتن غبغب یکی از مهم ترین زینت 
باز نقل  های زن به شمار می رفته است و 
می کنند انیس الدوله )که زیباترین زن عهد 
رفته(  می  شمار  به  زمان  آن  معیار  با  قاجار 
دارای غبغبی بسیار بزرگ و به اصطالح هفت 

طبقه بوده است.

گفتگویی  در  سال   ۱۵ از  بعد  مدیری  مهران 
زنده گفت که به دلیل ممنوعالفعالیتی، بازی 
مسعود  »ضیافت«  فیلم  اصلی  نقش  در 

کیمیایی را از دست داده است.
ستاره  زنده  برنامه  مهمان  مدیری  مهران 
همراهی  و  کثیریان  کیوان  اجرای  با  سینما 
امیر پوریا بود. این برنامه که به صورت زنده 
و با حضور تماشاگران در پردیس سینمایی 
سینمایی  فیلم  اکران  از  پیش  و  کوروش 
»ساعت 5 عصر« اجرا شد مدیری پاسخگوی 

سواالت مجریان برنامه بود.
ابتدای  در  تلویزیون  و  سینما  کارگردان  این 
حرفهایاش  فعالیت  شروع  به  صحبتهایش 
از  پیش  »من  گفت:  و  کرد  اشاره  تئاتر  از 
ورودم به تلویزیون هم در تداتر و هم رادیو 
فعالیت میکردم. آن زمان یک متن از برشت 

را برای اجرا ارائه کردم که با مشکالتی مواجه 
تا  کردند  متهم  بودن  به چپ  را  من  و  شد 
را  من  و  آمد  وحدت  تاالر  حراست  جاییکه 
انقالب  اوائل  آن موقع  زدند.  و کتک  بردند 
بود و هیچ کس سر جای خودش نبود و این 

اتفاقها میافتاد.«
به  زنده  گفتگوی  این  در  مديرى  مهران 
و  کرد  اشاره  نیز  جنگ  جبهه  در  حضورش 
درباره  کثیریان  کیوان  سوال  به  پاسخ  در 
حضورش در جبهه توضیح داد: »از سال 66 
تا 68 یعنی تا پایان جنگ در جبهه بودم و در 
عملیت مرصاد و حلبچه هم حضور داشتم. 
مىآمد  بر  دستم  از  كارى  هر  هم  جبهه  در 
انجام میدادم و چند ماه قبلتر یعنی حدود 
سالهای 65 هم در جبهه براى رزمنده ها در 
سنگرها نمایش بازی میکردیم. از راه دور به 

دشمن سنگ هم میزدیم، آرپیجی هم میزدم 
و مدتی هم راننده آمبوالنس بودم.

درباره  صحبتهایش  از  بعد  و  ادامه  در  او 
دوارن ممنوعالکاری خودش و گروه »ساعت 
خوش« بعد از پخش این مجموعه توضیح 
همه  و  من  خوش«  »ساعت  از  بعد  داد: 
شدیم،  ممنوعالکار  فنی  عوامل  حتی  بچهها 
راه  هم  تئاتر شهر  به  را  من  تاجاییکه حتی 
فیلم  در  بود  قرار  من  موقع  آن  نمیدادند. 
بازی  کیمیایی  »ضیافت« مسعود  سینمایی 
کنم، گریم شدم و مقابل دوربین هم رفتم اما 
از ارشاد آمدند و گفتند اصال چرا مدیری را 
سر کار راه دادید! من قرار بود در این فیلم 
بازی  را  کرد  بازی  عربنیا  فریبرز  که  نقشی 

کنم.«

بازیگران  سجادی  شایسته  و  جابری  ماهور 
فروغی  صدف  کارگردانی  به  »آوا«  فیلم 
در  شرکت  برای  که  بود  قرار  که  هستند 
جشنواره فیلم تورنتو به کانادا سفر کنند اما 
این جشنواره  به دلیل صادر نشدن ویزا در 

حضور نخواهند داشت.
داشتم  »دوست  گفت:  باره  این  در  فروغی 
آنها  با  را  فیلم  جهانی  نمایش  نخستین  که 
دلسردی  مایه  نبودشان  که  بگیریم  جشن 
سخنگوی  میان  این  در  است.«  آزردگی  و 
جشنواره تورنتو درباره حضور نیافتن آنها در 
جشنواره گفت: »جشنواره فیلم تورنتو نامه 
را  شایسته سجادی  و  جابری  ماهور  ویزای 

فرستاده بود. ما دوست داشتیم آنها کنار ما 
در جشنواره باشند. هر چند که امکان حضور 
پیدا نکردند اما با نمایش فیلم صدایشان به 
گوش میرسد و میدرخشند.« سجادی که از 
طریق سفارت کانادا در ترکیه درخواست ویزا 
است:  روبهرو شده  پاسخ  این  با  بود،  کرده 
پایان  در  که  کنید  قانع  را  ما  »نتوانستید 

اقامت موقت از کانادا خارج خواهید شد.«
ماهور جابری نیز در موردی مشابه به همین 
این  در  او  بگیرد.  ویزا  که  نشد  موفق  دلیل 
باره گفت: »حضور در جشنواره شانس بزرگی 
برای ما بود تا فیلم را کنار تماشاگران ببینیم 
در  فیلم  نمایش  فرصت  آن  از  مهمتر  اما 

جشنوارهای به این اعتبار است.«
مایه  را  حرکت  این  هالیوودریپورتر 
در  و  میداند  کانادا  دولت  سرافکندگی 
مایه  حرکت  »این  است:  نوشته  باره  این 
سرافکندگی دولت کانادا و به ویژه جاستین 
که  است  کشور  این  وزیر  نخست  ترودو 
میداند.  ترامپ  دونالد  مقابل  نقطه  را  خود 
ایرانی به کانادا در  بازیگران  ممنوعیت سفر 
حالی روی میدهد که کارگردان فیلم علیرغم 
کشور  شش  اتباع  سفر  ممنوعیت  قانون 
چندی  آمریکا  به  ایران  جمله  از  مسلمان 
کرده  سفر  آمریکا  به  مشکل  بدون  پیش 

است.«

گفت:  اسالمی  علوم  فرهنگستان  اسالمی  گروه  رئیس 
ما  نیست.  یکدیگر  بر  غلبه  ادیان  گفت وگوی  از  ما  تفسیر 
برای گفت وگو تعریف درک متقابل یکدیگر از ادیان را قائل 

هستیم.
روز  داماد  محقق  سیدمصطفی  آیت اهلل  ایسنا،  گزارش  به 
دینی  گفت وگوی  دور  هفتمین  در  شهریورماه(   ۲۷( دوشنبه 
عنوان  تحت  اتریش  با  تمدن ها  و  ادیان  گفت وگوی  مرکز 
»انسان، طبیعت و آزادی«  که با حضور علما و اندیشمندانی 
از این دو کشوردر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار 
شد، با بیان اینکه ایران از سال ۱۹۹۲ آغازگر گفت وگوی بین 
ادیان بوده اظهار کرد: دور ابتدایی گفت وگوها با ارتودکس 
یونان بود. به نظر بنده از نظر تاریخی پیشنهاد گفت وگوی 

ادیان به پیامبر اسالم )ص( می رسد.
وی گفت: اسالم سایر ادیان و مذاهب را به احترام به یکدیگر 
دعوت کرده است. چگونه می شود که وقتی این دین آسمانی 
همه ادیان را به احترام دعوت می کند ولی گروه هایی شکل 
اختالف  بزنند؟  برهم  را  سایرین  آرامش  بخواهند  که  بگیرد 
این  ولی  خود،  جای  به  فقهی  مکتب های  و  گروه ها  بین 

اختالفات نباید به دشمنی و عداوت تبدیل شود.
کرد:  تأکید  اسالمی  علوم  فرهنگستان  اسالمی  گروه  رئیس 
و خون می ریزند  اسلحه می برند  به  امروز دست  که  آنهایی 
ما آن ها  ندارند.  ادیان آسمانی  از  به هیچ یک  ربطی  هیچ 

دین  می شود  چگونه  نمی بینیم.  ادیان  پیرو  و  متدین  را 
بودایی که حتی احترام مورچه را نیز دارد در صدد آواره کردن 
انسان ها برآید و یا پیامبری که به مهر و محبت در کل ادیان 
معروف است چگونه در دین این پیامبر انسان ها را به کشت 
و کشتار می رسانند و به نام پیامبر اسالم )ص( خون دیگران 

را می ریزند.
محقق داماد گفت: در گفت وگوی ما بحث و غلبه بر دیگری 
مطرح نیست. ما برای گفت وگو این ارزش را قائل هستیم و 

این تعریف را داریم که گفت وگو یعنی درک یکدیگر.
زیاد  بسیار  زیست  محیط  و  طبیعت  قبال  در  ما  مسئولیت 

است
سفیر  شولتز«،  »اشتفان  گفت وگوها  از  دور  این  ادامه  در 
اتریش در تهران ضمن ابالغ سالم وزیر خارجه اتریش و با 
اشاره به تاریخ تمدنی دو کشور گفت: این گونه نشست ها 
گفت وگوی  تاریخ  می شوند.  بشری  جامعه  هدایت  سبب 
ایران و اتریش ۲۵ ساله است و همواره در این گفت وگوها به 
مفاهیم دینی اشاره شده است. مسئولیت ما در قبال محیط 
زیست و طبیعت زیاد است و این مسئولیت غیرقابل انکار 

است.
وی ادامه داد: انتخاب این عنوان برای این دور از گفت وگوها 
افکار  تبادل  و  است  آینده نگری  و  طرفه  دو  انتخاب  یک 
ادیان در این زمینه باعث می شود که به فرهنگ طبیعت که 
اصل و ریشه انسان است، برگردیم. ما در قبال طبیعت یک 
مسئولیت جهانی داریم و در این نشست ها و گفتمان ها با 
ارائه دیدگاه های خود باید به یک اندیشه و نظر متقابل از 
حقوق انسان، طبیعت و آزادی برسیم تا از این طریق صلح و 

عدالت در جهان محقق شود.
سبب  گفت وگوها  این  داد:  ادامه  تهران  در  اتریش  سفیر 
می شود که ما به راه حل های مناسبی برسیم و در این عرصه 
وزارت  بین  در سال ۲۰۱۵  و ممارست هستیم.  نیازمند صبر 
اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  و  اتریش  خارجه  امور 

یک یادداشت تفاهمی برای توسعه گفتمان دینی امضا شد و 
از همین رو امروز جوامع جهانی نگاه شان را به پیروان ادیان 
تغيير داده اند و این نشست ها تأثیرات قابل توجهی داشته 
و  است  ساله   ۵۰۰ رابطه  یک  اتریش  و  ایران  رابطه  است. 
این رابطه ساختارمند و هدفدار است. مسئولیت ما در قبال 

طبیعت و محیط زیست بسیار زیاد است.
به  رسیدن  برای  ارتباطی  راه  یک  ادیان  بین  فرهنگی  تنوع 

تعامل است
در ادامه این نشست استفان هامر، مسئول گفت وگوی ادیان 
اتریش بسیار قدیمی  ایران و  اینکه گفتمان  با بیان  اتریش 
است، اظهار کرد: یکی از سواالتی که در این گفتمان ها مطرح 
پاسخگوی  می تواند  چگونه  دین  که  است  این  می شود، 
مشکالت باشد و ما از طریق دین و ادیان می توانیم معضالتی 
که اکنون در جوامع انسانی به وجود آمده است را رفع کنیم. 
مهمی  مسائل  جمله  از  عدالت  و  آزادی  انسانی،  ارزش های 
بوده است که در گفت وگوهای دور قبل به آن اشاره شده و در 
این دور از گفت وگوها ما در صدد تفهیم سه مفهوم ارزشمند 
و  هستیم  آزادی  و  طبیعت  انسانیت ،  یعنی  انسان ها  برای 
می خواهیم در این عرصه به ضرورت توجه دین و منابع آن 
دقت کنیم. موضوع امروز نسبت به سایر گفت وگوها بسیار 
به روزتر است. این کنفرانس باعث می شود که فرصت ها و 
این  بگیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  طبیعت  و  آزادی  چالش های 
سفر همچون گذشته به ما نشان داد که ایران و اتریش از چه 

غنای فرهنگی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند.
ادیان  سایر  فرهنگی  تنوع های  دیدن  با  انسان  گفت:   وی 
نباید به جدایی فکر کند بلکه این تنوع ها باعث ارتباط بیشتر 
درک  یک  تنوع ها  این  از  ما  باید  و  می شود  انسان ها  بین 
متقابل داشته باشیم. در قرآن آمده که ای مردم ما شما را 
از تیره ها و قبایل مختلف  از یک مرد و یک زن آفریدیم و 
تا یکدیگر را بهتر بشناسید. همین سخن قرآن می تواند در 

بسیاری از عرصه ها و مسائل فرهنگی راهگشا باشد.

چرا زنان 
دوره قاجار 
چاق بودند؟؟

خاطرات 
مهران مدیرى 

از رانندگى 
آمبوالنس در 
جبهه تا كتک 
خوردن از 

حراست تاالر 
وحدت

دولت كانادا به 
دو بازیگر زن 
جوان ایرانى 

براى حضور در 
جشنواره فيلم 

تورنتو ویزا نداد

اختالف ميان مکاتب  
فقهى نباید به 

دشمنى تبدیل شود

برنامه  اینکه نقد عالمانه خط قرمز خاصی ندارد، گفت: در  با بیان  تهیهکننده برنامه »زاویه« 
»زاویه« دیدگاههای عالمانه مطرح میشود و جای جنجالهای سیاسی و رقابتهای جناحی نیست.

نوروز و سپس  برنامههای  کنداکتور  تغيير  دلیل  به  از وقفهای چند ماهه  »زاویه« پس  برنامه 
بار دیگر به آنتن شبکه چهار سیما  اواخر تیر ماه  از  انتخاباتی و مناظرهها،  برنامههای  پخش 

بازگشت.
حسین مروی ـ تهیهکننده برنامه »زاویه« ـ در گفتوگو با ایسنا درباره تاثیراتی که این وقفه 
نسبتًا کوتاه مدت بر این برنامه داشته است، گفت: طبیعتًا این وقفه تا اندازهای روی »زاویه« 
اثر گذاشت و ارتباط مخاطبان با برنامه را تحت شعاع قرار داد. در طول مدت این وقفه تالش 
کردیم تا در اتاق فکر برنامه روی موضوعات مختلف تمرکز و با افراد مختلف در این باره مشورت 
برنامه  در  میخواستیم  که  رسیدیم  موضوعاتی  از  کلی  ارزیابی  یک  به  هم  نهایت  در  که  کنیم 

»زاویه« به آنها بپردازیم.
او که پیشتر پرداختن به موضوعات روز و مورد نیاز قشر فرهیخته و نخبه جامعه و دعوت از 
نمایندگان طیفهای مختلف و افراد صاحبنظر را از مهمترین اهداف برنامه »زاویه« برشمرده بود، 
درباره تحقق این اهداف توضیح داد: تالش کردیم در این مدت هرچه بیشتر به این اهداف 
نزدیک شویم. هنوز هم یکی از مهمترین هدفهای ما این است که از دیدگاههای مختلف برای 

حضور در برنامه دعوت کنیم تا بتوانیم نقدهای عالمانه از نگاههای مختلف داشته باشیم. 
مروی ادامه داد: در چند برنامه اخیر هم که به موضوعاتی همچون تلقی مشروطهخواهان از 
را به قاب  آزادی و حریم خصوصی پرداخته شد، نشان دادیم که توانستیم چهرههای مهمی 
تلویزیون بیاوریم؛ البته از افراد دیگری هم برای حضور در برنامه دعوت کردیم، اما بنا به دالیل 

مختلفی این اتفاق نیفتاد.
 این تهیهکننده همچنین درباره ساختار درست برنامههای مناظرهای در سیما به بیان توضحیاتی 
برنامههای مناظرهای سیما محسوب میشود و موضوعات  از  پرداخت و گفت: »زاویه« یکی 
مختلفی را به ویژه در حوزه علوم انسانی به چالش میکشد. مهمترین اصل مناظره در تلویزیون 
این است که باید سازمان صداوسیما و خود برنامه اصل بیطرفی را رعایت کند و دیگر اینکه 
از نمایندگان تفکرات مختلف برای حضور در مناظره دعوت کند. اگر این دو اصل رعایت شود 
مناظرهها برای مردم جذاب خواهند شد؛ اینکه مردم ببینند دیدگاههای مختلفی در برنامههای 

مناظره حضور دارند که گاهی تفکرات آنها را نیز حمایت میکنند، برایشان بسیار جالب است.
مروی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در پخش مناظرههای به دلیل تضارب آرای طرفین 
با مشکلی مواجه شدهاند، با بیان اینکه نقد عالمانه خط قرمز خاصی ندارد، اظهار کرد: تا به 
قرمزهای  و خط  دارند  باالیی  برنامه ظرفیت  مهمانهای  نداشتهایم؛ چراکه خود  حال مشکلی 
و جای جنجالهای  عالمانه مطرح میشود  دیدگاههای  »زاویه«  برنامه  در  را میشناسند.  رسانه 

سیاسی و رقابتهای جناحی نیست.
بارها  را  این موضوع  برنامه هم  پایان سخنانش خاطرنشان کرد: همانطور که در خود  او در 
عنوان کردهایم، از اینکه عالقهمندان و اندیشمندان، به ما موضوعی را پیشنهاد دهند، استقبال 
میکنیم. از همه مخاطبان صاحبنطر دعوت میکنم که چه در زمینه طرح موضوع و چه در زمینه 
معرفی کارشناسان و افراد نخبه ما را راهنمایی کنند. در حال حاضر نیز شرایطی فراهم شده 
است که مخاطبان میتوانند به صورت آنالین در زمان پخش برنامه، سواالت و نظراتشان را 

مطرح کنند و ما نیز آن را در برنامه اعالم میکنیم.

این برنامه جاى جنجالهاى 
سياسى نيست!
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غذا خوردن كودكان همیشه یك روال و روند را ندارد و معموال دچار 
نوسان میشود

تمام کردن  برای  به کودکان  والدین  از حد  اصرار بیش  اوقات  گاهی 
غذایشان به سالمتی کودکان صدمه میزند. یکی از نکاتی که باید از 

همان کودکی به بچهها یاد داد، به اندازه غذا خوردن است.
و  قوانین  با  زندگی  در  همواره  بودیم،  كودك  كه  زمانی  از  ما  همه 
مقرراتی مواجه میشدیم كه گاهی اوقات عمل كردن به آنها به نظرمان 

دشوار میرسید.
را  غذایت  زمانیكه همه  تا  میگفتند  ما  به  غذا  میز  سر  بزرگترها  مثال 
نمیتوانی میز غذا  باشد  تمیز نشده  از غذا  و بشقابت  باشی  نخورده 

را ترك كنی اغلب ما با همین قانون تمیز تحویل دادن بشقاب غذا 
بزرگ شدهایم.

اما این قوانین گاهی اوقات بسیار بیمنطق و حتی بیرحمانه هستند 
آشنا  مناسب  و  درست  تغذیه  با  و  شدیم  بزرگتر  خودمان  كه  وقتی 
شدیم، دانستیم كه باید از كودك خود بخواهیم سالم غذا بخورد، نه 

زیاد.
این روزها غذا دادن به كودكان دغدغه اصلی والدین شده است.

حتی  و  كمخوری  از  مینشینی  كه  والدین  از  یك  هر  صحبت  پای 
بیاشتهایی كودكش شكایت دارد هر بار كه همگی دور میز غذا جمع 
میشویم چیزهای زیادی به فرزند خود یاد میدهیم اینك چقدر بخورد، 

چگونه بخورد، كجا غذا بخورد و اصال چرا باید غذا بخورد؟
دو لقمهای دیگر، دو تا قاشق مونده، یه گاز دیگه، همین یه كم و...

این جمالت غذایی در اغلب خانوادهها شنیده میشوند. گاهی اوقات 
برای تمام كردن غذا  زیاد  با اصرار  از این حقیقت میشویم كه  غافل 

چقدر به سالمت كودك خود آسیب میرسانیم.
ما باید به كودكان خد بیاموزیم تا به صدای بدن خود برای غذا خوردن 
توجه كنند: تقریبا اغلب ما عادت داریم به جای غذا خوردن طبق نیاز 

بدنمان، غذا خوردن از طریق چشمهایمان را تجربه كنیم. 
 غذای کودک هفت ماهه,تغذیه کودک دو ساله

كودك خود را در تهیه و پخت غذایی كه میخواهید میل كنید، شریك 
كنید

ما چیزهایی را كه دوست داریم میبینیم و میل زیاد به خوردنشان پیدا 
میكنیم، اما بهتر است كه از همین حاال شروع كنیم هم خودمان به 
این موضوع توجه كنیم و هم به كودكانمان یاد بدهیم كه بر طبق نیاز 

بدنشان غذا بخورند یعنی زمانی كه هنوز كامال گرسنه نشدهاند، نیازی 
به خوردن نیست. اگر بتوانیم این نكته مهم را به آنها یاد بدهیم.

در آینده مشكل چاقی و اضافی وزن نخواهند داشت. كودكان خردسال 
بدنشان  كه  زمانی  باید  كه  میگیرند  یاد  را  مسئله  این  سریع  خیلی 
احتیاج دارد غذا بخورند نه اینكه از ترس اینكه مبادا به اندازه كافی 
نخوردهاند و یا اینكه اگر همه غذایشان را نخورند، مریض میشوند 

غذا بخورند.
فشارهای والدین برای خوردن غذا به صورت اجباری، بسیار كم شود

و  ندارد  را  روند  و  روال  بدون شك غذا خوردن كودكان همیشه یك 
معموال دچار نوسان میشود یعنی چند روز با اشتها غذا میخورند و چند 
روز دچار كاهش اشتها میشوند والدین باید به خاطر داشته باشند كه 
از دست  را  در زمان كاهش اشتها، كودك چه مواد ضروری و اصلی 
میدهد و سعی كنند آنها را در زمانهای دیگر جایگزین كنند و به جای 
دادن غذاهایی كه ارزش غذایی خاصی ندارند، از غذاهای مفیدتر و 

سالمتر به آنها بدهند.
از وعدههای غذایی بیشتر با حجم كمتر استفاده شود

شما میتوانید حجم غذای كودكتان را كاهش بدهید و به او یاد بدهید 
كه در اندازه كمتر ولی تعداد دفعات بیشتر غذا بخورد. وعده غذایی 
بعدی را زمانی به او بدهید كه احساس گرسنگی كند و به شما بگوید 

كه گرسنه است.
برای دادن اسنك و غذاهای میان وعده برنامهریزی داشته باشید

غذاهای میان وعده كودك نباید بیشتر از 200-100 كالری داشته باشند 
و از همه مهمتر باید با مواد سالم و مغذی تهیه شوند مثل سیب، پنیر، 
از  را  انواع شیرینیها، آبمیوهها و...  بنابراین چیپس، پفك،  گردو و... 

برنامه غذایی میان وعدهایاش حذف نمایید.
اجازه دهید كه كودكتان نیز در آشپزخانه كنار شما حضور داشته باشد

كنید،  میل  میخواهید  كه  غذایی  پخت  و  تهیه  در  را  خود  كودك 
شریك كنید. به این ترتیب محیط و فضای دلچسبی را برای خوردن 
فراهم میكنید. او در این فضا با مواد غذایی، خواص آنها، نگهداری 
درستشان، طعم و مزه آنها و نحوه مصرفشان آشنا میشود و بسیاری 

از آموزشهایی كه میخواهید به او بدهید را بهتر و سریعتر یاد میگیرد.
والدین بیشتر تأثیر را روی كودكان خود دارند. هر آنچه كه ما امروز 
فعالیتهای  میزان  حتی  میدهیم،  بروز  خود  از  غذا  عادات  عنوان  به 
فیزیكی روزمره ما اینك چقدر از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون 
میكنیم، اینك چقدر به خوردن غذاهای سالم اهمیت میدهیم، اینك 
چقدر جنب و جوش و فعالیت داریم و اینك چقدر به روشهای درست 
تلقی میشود حتی  الگو  برای كودكانمان  بها میدهیم،  و سالم تغذیه 
والدینی كه مراقب سالمت  یاد میگیرند.  تماشا كردن  با  نیز  نوزادان 
از همان نخستین روزهای  نیز به فرزندان خود  را  این  خود هستند، 

زندگی یاد میدهند.
پس برخی از رفتارها و عملكردهای خود را تغيير میدهیم تا بتوانیم 

الگوی مناسبی برای آنها باشیم.
  غذای کودک،تغذیه کودک,غذای کودک یک ساله

غذاهای میان وعده كودك نباید بیشتر از 200-100 كالری داشته باشند
مثال

- هرگز از غذا و خوراكیهای به عنوان تشویق و تنبیه استفاده نمیكنیم.
- قرار نیست كه كودك ما هر شب دسر بخورد. دسر خوردن را محدود 

به زمانهای خاص میكنیم.
- با درست كردن برخی سسهای سالم و مفید، خوردن برخی سبزیجات 
و میوهها را برای فرزندانمان راحتتر میكنیم مثال بروكلی، هویج و كاهو 

با سس خوشمزهتر میشوند.
- اجازه نمیدهیم كودكمان فقط از یك یا چند نوع غذای خاص استفاده 

كند. او را با طعمها، بافتها و شكلهای مختلف غذاها آشنا میكنیم.
- هرگز آنها را مجبور به خوردن نمیكنیم، »خواهش میكنم، فقط یك 
اجازه  اكیدًا خودداری میكنیم  گفتن چنین جملههایی  از  دیگر«  لقمه 
خود  شكم  و  بدن  صدار  به  تا  كنند  كسب  را  مهارت  این  آنها  دهید 
گوش بدهند و به هنگام نیاز بخورند، به این ترتیب از پرخوری پرهیز 
میكنند به خاطر داشته باشید كه بدن ما ترجیح میدهد، غذاها را با 
حجم كمتر ولی تعداد دفعات بیشتر دریافت كند نه وعدههای غذایی 

سنگین، حجیم و كم

کارهای مشترک کودک و والدین اشتراک در کارها به کودکان احساس 
استقالل بیشتری میبخشد.

کارهای  در  دارند  دوست  بطور خودکار  ۴سالگی  از سن  بعد  کودکان 
از  یکی  باشند.  داشته  فعال  نقشی  دستهجمعی  کارهای  یا  و  خانه 
کارهایی که به کودکان احساس بزرگ شدن و انجام کارها را به صورت 

مستقالنه میدهد چیدن سفره یا میز شام است.
کودکان در آغاز راه رفتن یعنی حدود سن یکسال و نیمگی تا ۲ سالگی 
جابهجا  و  برداشته  را  خود  غذای  بشقاب  بدنیشان  قوای  حداکثر  با 
میکنند. این رفتار کودک برای خودش بسیار جذاب و حیرتانگیز است 
اما والدین به دالیل مختلف از جمله این که کودک غذایش را روی 
زمین نریزد یا ظرف غذا را نشکند واکنشی سریع نشان داده و فورًا 

بشقاب را از کودک میگیرند.
این واکنش والدین باعث اعتراض کودک شده و احساس خوشایند را 
از او سلب میکند. بنابر این بهترین راهکار این است که والدین رفتار 
آماده کردن سفره یا میز غذا را به کودک خود آموزش دهند. کودکان 

کمسن و سال معمواًل توانایی درک آموزشهای رسمی را ندارند.
آنها بیشتر دوست دارند پدیدهها را تجربه کنند بنابر این در این مواقع 
والدین میبایست خود را همبازی کودک فرض کرده و با بازی بدون 
رقابت این رفتار را به کودک یاد دهند. آرایش سفره یا میز غذا یکی 
از نکاتی است که کودکان بزرگسالتر یعنی بعد از سن ۷ سالگی بیشتر 
آن را درک میکنند. والدین میتوانند در این سن نیز با کودک همراه 

شده و به او کمک کنند تا بشقابها،قاشق و چنگال، لیوان ها و... را 
سرجای خودش بگذارند.

کنند  کمتر  مستقیم  بطور  را  خود  دخالت  میخواهند  اگر  والدین 
میتوانند طرحی از سفره را برای کودک ترسیم کرده یا توضیح دهند و 
انجام کارها و آرایش سفره را بطور مستقل به کودک بسپارند. دخالت 
نابجای والدین در این قبیل موارد انگیزه استقالل کودک را خدشهدار 

کرده و خالقیت کودک در انجام کارها را با اختالل روبرو میکند.

کنی  بد  کار  اگر  بری!  دکتر  باید  و  میشی  مریض  نپوشی  لباس  اگر 
از  بسیاری  کلیشهای  جمله  این  بزنه.  آمپول  بهت  تا  دکتر  میبرمت 
والدین برای ترساندن کودک خود و نهی او از کارهای بد است؛ اما 
غافل از اینکه موجب ترس او از دکتر نیز میشود، هر چند این ترس 

دالیل دیگری هم دارد.
دارند. دلهره  و  ترس  میروند  پزشک  پیش  که  زمانی  کودکان  بیشتر 

خیلی هم فرق نمیکند مراجعه برای چه چیزی باشد. این ترس دالیل 
مختلف دارد. عامل شایعی که ممکن است کودک را از معاینه پزشک 

بترساند، احساس درد ناشی از معاینه آسیب احتمالی است.
دکتر ترس نداره

دوچندان  ترس  این  باشد  هم  آمپول  یا  واکسن  تزریق  تجربه  اگر 
میشود. ترس ناشی از درد معاینه در بین کودکان ۱۲ - ۶ سال بسیار 
دیده  سال  و  سن  کم  کودکان  در  بیشتر  که  دیگر  عامل  دارد.  رواج 

میشود ترس جدایی از والدین است. بیشتر کودکان از اینکه در اتاق 
دیگری و جدای از پدر و مادرشان تحت معاینه قرار بگیرند، میترسند.

 
ترس جدایی از والدین هنگام معاینات پزشکی، اغلب و بین کودکان 
زیر ۷ سال شایع است. گاهی هم خود پزشکان باعث ترس و وحشت 
کودک میشوند. گاهی پزشکانی که عادت به معاینه بزرگساالن دارند 
طبق عادت خود، کودک را سریع و تند معاینه میکنند. ممکن است 
کودک از این همه عجله و سرعت پزشک به وحشت افتد و برداشت 
غلط و نادرستی از معاینه در ذهن خود بپروراند که نتیجهنهایی آن نیز 
ترس کودک از معاینه است. پزشکان با تجربه معموال مراحل معاینه 
را برای کودک با صبر و حوصله توضیح میدهند و حتی بعد از معاینه، 
جایزهای برای کودک در نظر میگیرند تا موجب تکرار رفتار مثبت او 

در معاینههای بعدی شوند.

کودکان حق دارند در لحظه حال زندگی کنند و لذت ببرند .نخستین 
گیرد،  می  آن شکل  در  کودک  یک  آرزوهای  و  ها  ارزش  که  کانونی 
خانواده است. اما آیا کودکان در این کانون گرم و مطمئن برداشت 
های درستی از برخی جمالت خیر و دعاهای ما دارند یا خیر، آیا ما با 
دعاهایی که برای آن ها بر زبان می آوریم، مثل »عروس بشی الهی«، 
این تصویر را در آن ها ایجاد نخواهیم کرد که خوشبختی فقط و فقط 
مساوی است با یافتن همسر و او تنها در این شرایط است که می 
تواند خوشبخت باشد، اگر این شرایط  دائمی نباشد تکلیف چیست؟!

برایش  زندگی  مطمئن  شرایط  و  خوب  همسری  یافتن  فرصت  اگر 
فراهم نشود، چاره چیست؟ آیا او در زندگی شکست خورده است؟ 
ایا به زبان آوردن برخی عبارات کلیشه ای این چنینی حتی با نیت 
از نگاه روان شناختی در شکل گیری آرزوها و رویای  خیر می تواند 
کودکان و نوجوانان اثرگذار باشد و به دنیای کودکی آنان آسیب وارد 
تقوی«،  حسن  »سید  با  که  هستند  هایی  پرسش  اینها  همه  کند؟ 
مشاور و روان شناس مرکز مشاوره رها، مطرح کردیم و درباره شان 

با او گفت و گو کردیم.
او در این گفت و گو تاکید می کند: »کودکان حق دارند در لحظه حال 
زندگی کنند و لذت ببرند. این چنین عباراتی آینده را زودتر از موعد 
در ذهن آنها پدیدار می کند و حاصل آن، نگرانی و غصه خوردن در 
و  نگرانی  با  توأم  آینده  به  ما  نگاه  که  چرا  می شود.  کودکی  دوران 

دلشوره است.«
از منظر روان شناسی وقتی به یک دختربچه گفته می شود انشااهلل 
اندازه در شکل گیری رویاها و آرزوهای  عروسیت، این جمله تا چه 

این کودک تاثیرگذار است؟
در  همچنان  عبارات  و  اظهارات  این  آیا  که  کنیم  بررسی  باید  ابتدا 
ادبیات و گفت و گوهای روزمره در خانواده ها وجود دارد یا خیر؟ 
تصور می شود با تغييرات فرهنگی و اجتماعی که در سال های اخیر 
گریبانگیر جامعه ما و به تبع آن خانواده ها شده است، روابط بستگان 
دیگری  فضاهای  و  داشته  محسوسی  کاهش  یکدیگر  با  آشنایان  و 

جایگزین شده است.
از سویی تعداد فرزندان در خانواده ها در مقایسه با دو سه دهه قبل 
نیز کاهش چشمگیری داشته است و ترافیک فرزندان در بزرگسالی 
را روان تر کرده است، در شرایط پیشین نزدیکان و آشنایان خانواده 
برای ابزار همدلی و همراهی با والدین آرزوی عروس و داماد شدن 
بچه ها را مطرح می کردند و به نوعی این پیام را یادآوری می کردند 
که والدین عزیز به هوش و آگاه باشید که فرزندان شما همیشه در 
انتقال  برای  آماده سازی خود  قواره نمی مانند و درصدد  این قد و 

فرزندان به جامعه باشید.
از منظر دیگر عرصه ورود زنان به جامعه بر پایه کمیت و کیفیت است 
که در حال حاضر، نسبت به زمانی که این دعاها برای دختربچه ها 

و  است  تر شده  گسترده  بسیار  بود،  خانوادگی  محافل  نبات  و  نقل 
انتخاب های  و  یافتن تحصیالت دبیرستان  پایان  با  اکنون دختران 
بعضا  و  مناسب  تاخیر  که  هستند  آن  دنبال  به  دارند  که  متنوعی 
نامناسبی ایجاد کنند، و قبل از رفتن به خانه بخت گزینه ای برای این 
تاخیر پیدا کنند، و چه گزینه ای برای این تاخیر و تعویق و استمرار 

بهتر از دانشگاه.
را  تاخیر  این  انعکاس  هم  ترها  بزرگ  وقتی  است،  روشن  بنابراین 
داماد  و  عروس  به  صرفا  را  خود  آرزوهای  دیگر  کنند،  می  مشاهده 
شدن آنان خالصه نمی کنند. پس این گونه گفتارها این روزها عرضه 
کمتری دارد و هم تقاضای کمتری، یعنی هر چه تقاضا برای ازدواج در 
جوانان کمتر باشد، عرصه این آرزو از سوی بستگان و بزرگساالن در 

دوران کودکی کاهش می یابد.
با فرض سنتی بودن یک خانواده و رواج داشتن این دسته جمالت، 
آیا شنیدن این جمله به کرات از سوی یک کودک به این امر منتهی 
می شود که هدف و رویای خود را عروس شدن ببیند و همه برنامه 
ها و محورهای زندگی خود را حتی در دوران نوجوانی به سمت این 

امر سوق دهد؟
روان  فرایند  و  باشد  تواند  می  نیز  زودرس  بلوغ  باعث  نوعی  به 
شناختی موثر در آن پدیده، توجه انتخابی است، یعنی ما به کودک 
شدن  خوشبخت  برای  که  کنیم  می  تشویق  را  او  و  دهیم  می  خط 
گزینه ازدواج و عروس یا داماد شدن تنها گزینه است و تلویحا این 
پیام را ناخواسته به کودک تلقین و تحمیل می کنیم که تو با ازدواج 

خوشبخت می شوی.  
 بلوغ رودرس در کودکان

ما دوران کودکی محدودی داریم و ناگزیر بزرگسال خواهیم شد
با  حتی  چنینی،  این  دعاهایی  مورد  در  شما  نظر  مشاور،  عنوان  به 
نیت خیر و نیک خواهی تا چه اندازه می تواند به شخصیت مستقل 

کودکان آسیب زننده باشد؟
مقوله شخصیت و شکل گیری آن بحث مجزا و سنگین تری است 
و چنین عباراتی چندان نقشی در پیدایش و شکل گیری شخصیت 
ایفا نمی کند. بلکه روی رفتارها و عملکردهای رفتاری و اجتماعی اثر 
نامطلوب ممکن است ایجاد کند. یعنی افت تحصیلی و فاصله گرفتن 
در  بین فردی  روابط  بر  افراطی  تمرکز  و  والدین  و  از خانواده  بیشتر 

دوران بلوغ و نوجوانی.
کودکان حق دارند در لحظه حال زندگی کنند و لذت ببرند. این چنین 
عباراتی آینده را زودتر از موعد در ذهن آنها پدیدار می کند و حاصل 
آن، نگرانی و غصه خوردن در دوران کودکی می شود. چرا که نگاه 
و  بزرگ  آسیبی  این  و  است.  دلشوره  و  نگرانی  با  توأم  آینده  به  ما 
تقریبا غیرقابل جبران است. چرا که ما دوران کودکی محدودی داریم 
در  کردن  بچگی  کمبود  یعنی  این  و  شد  خواهیم  بزرگسال  ناگزیر  و 

دوران کودکی و لذت نبردن از بازی های کودکی.
آسیب هایی که این دسته از دختربچه ها به واسطه شنیدن مستمر 
این دعا و یا دعاهایی این چنینی متحمل می شوند شامل چه موارد و 

موضوعاتی است و چه تاثیراتی در آینده آنها خواهدگذاشت؟
بین دختر و پسر تفاوتی مشاهده نمی شود و این باور جامعه است 
که دختران آسیب بیشتری را تجربه می کنند، درواقع این طور نیست 
و نرخ وقوع آسیب برابر است. مهم ترین و اصلی ترین آسیب این 
است که د رکودکان تفکر مساوی گونه؛ به غلط شکل می گیرد. تفکری 
مساوی گونه، یعنی یک چیزی با چیز دیگری برابر و مساوی است. 
برای مثال: خوشبختی تو مساوی با قبولی در کنکور، عروس شدن تو 
مساوی با خوشبخت شدن، رد شدن تو در کنکور مساوی با بدبختی 
از این قبیل که به غلط مساوی در  و سیاه روزی، مثال های زیادی 
ذهن کودکانمان ایجاد کرده ایم و این آسیب کمی نیست که ما برای 
یک کودک این گونه نامساوی ها را مساوی در ذهنش تقوتی کنیم.

به اندازه به كودكانمان غذا بدهيم

كارهاى مشترک كودک و والدین

ترس كودک از دكتر

اجازه دهيد كودكانتان، كودكى كنند
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تا  باشد  پیگیر  شهرداری  گفت:  تقلید  مراجع  از  یکی 
شود،  رفع  مردم  مشکالت  نظاممهندسی  خصوص  در 
اگرچه این نهاد زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است 

اما به نظر میرسد وجود آن نامعقول است.
آیتاهلل ناصر مکارمشیرازی عصر امروز در دیدار با سید 
مرتضی سقائیاننژاد شهردار و مدیران شهری قم اظهار 
کرد: ما مکرر تاکید کردهایم که تیم شما کارهایی انجام 

داده که باید فرصت داده شده تا تکمیل شود.
وی با اشاره به مطالبات مردم از شهرداری تصریح کرد: 
هرچه زودتر گره از کار مردم گشوده شود بهتر است؛ 
قوانین  جزء  که  است  پاگیر  و  دست  قوانین  برخی 
شورای  و  بوده  شهرداری  مختص  و  نیست  مملکتی 
شهر میتواند آنها را برطرف کند؛ این مشکالت را رفع 
کنید که اگر مردم میخواهند پروانه ساختمانی بگیرند 

کارشان با سرعت بیشتر پیگیری شود.
دارند  انتظار  مردم  کرد:  تصریح  تقلید  مرجع  این 
مشکالت حل شود تا زودتر بتوانند به هدف رسیده و 

مشکالتشان رفع شود.
خودتان  کار  کنید  آسان  را  مردم  کار  اگر  گفت:  وی 
نیز آسان خواهد شد و ضرورتی ندارد که مردم مکرر 
با  مکارمشیرازی  آیتاهلل  کنند.  مراجعه  شهرداری  به 
کرد:  اظهار  مهندسی  نظام  فعالیت  به وضعیت  اشاره 
انتقاداتی در خصوص فعالیت نظام مهندسی فعلی در 
این مجموعه هزینهای  که میگویند  دارد  کشور وجود 
گرفته و نتیجه خوبی نیز از فعالیت آن حاصل نمیشود؛ 

چه ضرری دارد که مردم مهندس خود را انتخاب کنند 
و شهرداری تأیید کند؟ اینکه نظام مهندسی افرادی را 
تحمیل کند نهایتًا مردم با مشکل مواجه خواهند شد.

تا در خصوص نظام  وی گفت: شهرداری پیگیر باشد 
مهندسی نیز مشکالت مردم رفع شود؛ اگرچه این نهاد 
زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است اما به نظر میرسد 

وجود آن نامعقول است.
این مرجع تقلید گفت: برخی خیال میکنند که کار نظام 
از  را  مهندسی مربوط به شهرداری است که مشکالت 

چشم شهردار و مجموعه شهرداری میبینند.
وی با اشاره به مشکالت برخی مناطق خطر خیز شهر 
مسیر  قم  خیز  خطر  مناطق  از  یکی  کرد:  تصریح  قم 
پردیسان است که هرچه زودتر باید مشکل حل شده 
که خطراتی که تاکنون به وجود آمده کاهش یابد و 

این مسئله در اولویت کار شهرداری باشد.
وی تصریح کرد: مشکل دیگر برخی سوءاستفادهگران 
و  و ساخت  میزنند  دور  را  قوانین شهرداری  که  است 
سازهایی که صالح شهر نیست و برای آنها درآمد دارد 
از دست  مردم  که  میدهند  انجام  نیست  و مصلحت 

این افراد شکایت دارند و این مشکل باید حل شود.
قم  فرودگاه  مسئله  به  اشاره  با  مکارمشیرازی  آیتاهلل 
میشود  فکر  که  آنچه  از  فرودگاه  این  کرد:  تصریح 
چنین  برای  شود  راهاندازی  اگر  و  است  تأثیرگذارتر 
اگر  داشت؛  خواهد  بسزایی  اثرات  جهانیای  شهر 
مطلوبی  بسیار  آثار  شود  داده  اهمیت  پروژه  این  به 
متوجه شهر خواهد شد. وی به موقعیت فرهنگی قم 
اشاره و خاطرنشان کرد: موقعیت فرهنگی قم در ایران 
بینظیر است؛ حوزه علمیه قم در دنیا مثل ندارد و اهل 
وجود  ندارند،  علمیه  حوزه  وسعت  این  به  نیز  تسنن 
مقدس  و مسجد  مطهر حضرت معصومه )س(  حرم 
جمکران نیز موقعیتی ویژه برای قم ایجاد کرده که به 

موازات آن باید کارهای فرهنگی ویژه انجام داد.
به  شهرداری  و  شهر  شورای  گفت:  تقلید  مرجع  این 
آبادانی  و  به مسئله عمران  آبادانی شهر  و  جز عمران 

فرهنگی و اخالقی نیز دقت کند.
وی افزود: هرچه بیشتر در خدمت رسانی به شهر قم 
دقت شود آبرویی برای شیعه و نظام اسالمی خواهد 
بود.                                                  منبع :فارس

برای مانعبرداری  با سیاستگذار پولی  دور جدید مذاکرات متولی بخش مسکن 
اقتصاد  و  برنامهریزی  دفتر  آغاز شد.  لیزینگ  تسهیالت  بازار  از مسیر شکلگیری 
برای  اعتبار  و  پول  شورای  گذشته  سال  دستورالعمل  آسیبشناسی  با  مسکن 
تاسیس و فعالیت شرکتهای لیزینگ، یک فهرست کامل از موانع نامرئی موجود 
نسخه  همزمان،  و  تهیه  را  مسکن  لیزینگ  فعالیت  شروع  برای  مصوبه  این  در 
پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای نحوه ایجاد این کانال مالی به شدت مورد 

نیاز بازار ملک را تدوین کرده است.
به گزارش  ارمغان به نقل از اقتصادنیوز ، علی چگینی مدیر کل اقتصادمسکن، 
راهاندازی  قالب  در  آپارتمان«  اعتباری  »خرید  طرح  مجدد  پیگیری  شروع  از 
راه  وزارت  بین  سهجانبه  نشستهای  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  مسکن  لیزینگ  بازار 
عملیاتی  استارت  برای  پولی  سیاستگذار  و  لیزینگی  تشکلهای  شهرسازی،  و 
از  جمعبندی  آخرین  در  و  شده  شروع  مسکن،  لیزینگ  بلندمدت  تسهیالت  به 
مذاکرات رو به جلو، مقرر شد دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، پیشنهادهای 
قابل اجرا برای بازتنظیم ضوابط لیزینگ در قالب »تعریف شرایط ویژه فعالیت 

شرکتهای لیزینگ در بازار مسکن« را به بانک مرکزی ارائه کند.
بخشی از تقاضای مسکن با حجم حداقل سه دهک متوسط روبهباالی جامعه، 
اواخر  از  و  ماندند  تسهیالت خرید مسکن محروم  از سبد  گذشته،  در سه سال 
پارسال تا کنون، به رغم صدور مجوز کلی )دستورالعمل جدید تاسیس لیزینگ( 
برای تامین مالی بازماندهها از تسهیالت مسکن، »بازتاب وارونه محتوای مجوز«، 
را عمال سلب  لیزینگ  ابزار  با  ملک  بازار  به  متقاضیان  از  گروه  این  ورود  امکان 

کرده است.
با  رایزنی  یازدهم،  دولت  کار  به  شروع  ابتدای  از  تقریبا  مسکن،  بخش  متولی 
به سیستم خرید  آپارتمان  بازار معامالت مصرفی  برای تجهیز  پولی  سیاستگذار 
اعتباری را کلید زد تا برای آن دسته از متقاضیان مسکن که نیاز مالی آنها خارج 
از توان وامدهی شبکه بانکی است، تسهیالتی با سقف به مراتب بیشتر از وام 

خرید، تامین و پرداخت شود.
هماکنون سقف وام خرید مسکن »20+160« میلیون ناموت است که مشروط به 
خریدهای  جنس  اما،  میشود.  پرداخت  خانهاولیها  به  سپردهگذاری،  سال  یک 
ملکی دهک متوسط رو به باال و قیمت این امالک نشان میدهد: این بخش از 
بازار مسکن برای به حرکت درآمدن و خروج کامل از رکود، نیازمند تسهیالت خرید 
حداقل 250 تا 300 میلیون تومانی است که تامین آن، صرفا از کانال لیزینگ –

خرید اعتباری آپارتمان- امکانپذیر است.
در  به خصوص  و  اخیر  تقاضای مسکن طی سالهای  از  گروه  این  مالی  سرکوب 
ناشی  کوچک  آپارتمانهای  بخش  در  معامالت  که  مسکن  بازار  کنونی  شرایط 

باعث  یکسو  از  کرده،  پیدا  مالحظه  قابل  رشد  خرید،  وام  با  تقاضا  تحریک  از 
جلوی  دیگر،  سوی  از  و  شده  بزرگ  و  متوسط  فروشواحدهای  و  خرید  توقف 
عرضه واحدهای مورد تقاضای خانهاولیها -به دلیل ناتوانی مالی دهکهای باال در 

جابهجایی از آپارتمانهای کممتراژ به آپارتمانهای بزرگتر- را گرفته است.
طی 6 ماه گذشته از سال 96، برخی شرکتهای لیزینگ با دریافت سیگنال مثبت از 
حضور تقاضای اولیه در بازار مسکن و ظهور پررنگ نشانههای پیشرونق مسکن، 
تالش کردند با اتکا به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، دامنه تسهیالت لیزینگ را 
از بازار خودرو به بخشی از بازار ملک که وامهای خرید قابلیت استفاده در آنجا را 
ندارد، تسری دهند اما موانع پنهان ناشی از نقص یا سختگیری ضوابط مصوب، 
عوامل بازار لیزینگ را در مسیر تامین مالی مسکن، با بنبست روبهرو کرده است.

موانع  درباره  مسکن  اقتصاد  دفتر  سوی  از  آمده  عمل  به  تحقیقات  نتایج 
دستورالعمل مصوب برای تاسیس لیزینگ، حاکی است: شرکتهای لیزینگ برای 
با 5  آپارتمان،  اعتباری  تامین مالی مسکن و اجرای طرح خرید  ورود به مسیر 

مانع روبهرو هستند.
فعالیت  و  تاسیس  دستورالعمل  در  شده  قید  محدودیتهای  مانع،  مهمترین 
شرکتهای لیزینگ برای »تامین منابع و پرداخت تسهیالت« است. مطابق مفاد 
43 تا 45 این دستورالعمل، شرکتهای لیزینگ، در تامین اعتبار مورد نیاز خود از 
ریالی  سقف  یک  باید  تسهیالت،  متقاضیان  از  پیشدریافت  همچنین  و  بانکها 
برای  مصوب  سقف  کنند.  رعایت  را  شرکت  سهام  صاحبان  حقوق  با  متناسب 
دریافت تسهیالت از بانکها در شرکتهای لیزینگ، حداکثر معادل دو برابر مجموع 
نیز  لیزینگ  تسهیالت  متقاضیان  از  پیشدریافت  و سقف  حقوق صاحبان سهام 

حداکثر معادل نصف مجموع حقوق صاحبان تعيين شده است.
آسیبشناسی صورت گرفته درباره محرومیت بازار مسکن از تسهیالت لیزینگ به 
این  با  لیزینگ مسکن، مشخص میکند:  تاسیس شرکت  رغم صدور مجوز کلی 
دو نوع محدودیت تامین مالی برای لیزینگیها، »تجهیز اعتبار مناسب« پرداخت 
به لحاظ  لیزینگ مسکن  امکانپذیر نیست. تسهیالت  لیزینگ مسکن  تسهیالت 
این  بنابراین شکلگیری  است؛  لیزینگ خودرو  تسهیالت  برابر  ریالی، چند  ارزش 
حوزه از لیزینگ، به مدلهای تامین مالی متفاوت از روال گذشته بازار تسهیالت 
لیزینگ مسکن که  برای تسهیالت  این میان، سقف مجاز  دارد. در  نیاز  لیزینگ 
معادل 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهامهر شرکت لیزینگ تعيين شده است 
نیز ابعاد اولین مانع در مسیر اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان )راهاندازی بازار 

لیزینگ مسکن( را بزرگتر کرده است.
گزارش از دومین مانع شناسایی شده در مصوبه تاسیس شرکتهای جدید لیزینگ 
حاکی است: بازیگران اصلی بازار تسهیالت لیزینگ، از ورود به بازار تامین مالی 

مسکن منع شدهاند.
شرکتهای  میدهد:  نشان  باره  این  در  مسکن  اقتصاد  دفتر  آسیبشناسی  نتایج 
کارخانههای  به  وابسته  لیزینگ  شرکتهای  همچنین  و  بانکها  به  وابسته  لیزینگ 
مفاد  طبق  لیزینگ،  بازار  بزرگ  و  مقتدر  بازیگر  دو  بهعنوان  خودروسازی، 
دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، از فعالیت در حوزه پرداخت تسهیالت 

لیزینگ مسکن منع شدهاند.
از آنجا که منابع مالی مناسب تسهیالت لیزینگ و تجربه تامین مالی طرحهای 
خرید اعتباری با مقیاس مشابه بازار مسکن، عمدتا در اختیار این دو گروه بازیگر 
منزله  به  لیزینگ مسکن،  بازار  در  آنها  ممنوعیت حضور  دارد،  قرار  لیزینگ  بازار 
محرومیت خاموش تقاضای مسکن از تسهیالت لیزینگ است. این محرومیت که 
تا پیش از صدور مجوز کلی )دستورالعمل( به شکل آشکار وجود داشت، در حال 
حاضر اگر چه در ظاهر برطرف شده اما مسیر تعریفشده برای تاسیس و فعالیت 
لیزینگ مسکن، نوع پنهان محرومیت تقاضا بهواسطه محدودیت شدید این نوع 

فعالیت را رقم زده است.
در حال حاضر لیزینگهای بانکی با این استدالل که فعالیت آنها در حوزه تسهیالت 
ارزانقیمت  وامهای  منابع  )پرداخت  بانکها  به حیاط خلوت  مسکن ممکن است 
در قالب تسهیالت لیزینگ با نرخ سود باال( تبدیل شود، اجازه فعالیت در بازار 

پرداخت تسهیالت مورد نیاز تقاضای مسکن را ندارند.
در حوزههای  کار  دلیل ممنوعیت  به  نیز  بازار خودرو  در  فعال  لیزینگ  شرکتهای 
زمستان  قرمز دستورالعمل مصوب  از خطوط  فعالیت –یکی  اساسنامه  از  خارج 
95 برای تاسیس شرکتهای لیزینگ- عمال نمیتوانند وارد بازار پرداخت تسهیالت 
اعتباری خرید مسکن شوند. مانع سوم برای پا گرفتن شرکتهای لیزینگ مسکن، 
سقف نرخ سود تسهیالت است که حداکثر 3 درصد میتواند از نرخ سود تسهیالت 
بانکی، باالتر تعيين شود. بررسیها در این باره نشان میدهد: قیمت تمامشده منابع 
مالی و اعتباری در شرکتهای لیزینگ، بیش از سود حاصل از پرداخت تسهیالت 
با نرخ تعيينشده است؛ ضمن آنکه آسیبشناسی صورت گرفته مشخص میکند: 
در حوزه لیزینگ خودرو، بخشی از هزینه تسهیالت، از محل تخفیف کارخانههای 
خودروسازی به عوامل لیزینگ، پوشش داده میشود اما برای تسهیالت مسکن، 

الزم است نرخ سود تسهیالت متناسب با هزینه تامین اعتبارات تعيين شود.
موانع چهارم و پنجم در این مسیر نیز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تسهیالت 
لیزینگ  تسهیالت  بازپرداخت  دوره  طول  بودن  محدود  همچنین  و  لیزینگ 

برمیگردد.
 فروش خانههای خالی با لیزینگ

مسیر  از  مانعبرداری  در  را  عمده  هدف  دو  مسکن،  اقتصاد  و  برنامهریزی  دفتر 
راهاندازی بازار لیزینگ مسکن تعقیب میکند که شامل »تامین مالی دومنظوره 
خانههای  فروش  »روانسازی مسیر  و همچنین  تسهیالت مسکن«  بازماندههای 

خالی« است.
موانع  تور  از  مسکن  لیزینگ  که  صورتی  در  میدهد:  نشان  دفتر  این  یافتههای 
باعث  میتواند  تقاضا  بازار  به  آن  تزریق  شود،  آزاد  مقرراتی  محدودیتهای  و 

قیمت-باال  و  بزرگ  آپارتمانهای  بهخصوص  و  خالی  خانههای  برای  مشتریسازی 
شود. این رخداد، از یکسو منابع محبوس بانکها در امالک لوکس و رسوب شده 
در بازار را آزاد میکند و باعث تامین اعتبار در شبکه بانکی برای تقاضای مسکن 
دهک متوسط رو به پایین )خانهاولیها( میشود و از سوی دیگر، با جابهجا شدن 
گیرندگان تسهیالت لیزینگ در بازار ملک )از آپارتمانهای با متراژ کم به واحدهای 
با متراژ زیاد(، حجم عرضه برای خانهاولیها که حداقل 60 درصد معامالت ماهانه 
بنابراین  میکند.  پیدا  افزایش  دادهاند،  اختصاص  خود  به  را  تهران  در  مسکن 
پرداخت تسهیالت لیزینگ مسکن، هم باعث رونق معامالت مصرفی میشود و 

هم جلوی رشد قیمت در بازار واحدهای کممتراژ را خواهد گرفت.
تسهیالت  مسیر  از  گرهگشایی  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهادی  نسخه 
ارائه خواهد شد، نشان  بانک مرکزی  به  برای تصمیمگیری  بهزودی  که  لیزینگ 
»عدم حساسیت  به  نسبت  درست  تشخیص  با  مسکن  بخش  متولی  میدهد: 
تسهیالت«،  سود  نرخ  به  نسبت  جامعه  باالی  دهکهای  در  مسکن  متقاضیان 
خواستار تجدیدنظر در سقف سود تسهیالت لیزینگ شده است به این معنا که 
دامنه اختیار شرکتهای لیزینگ برای تنظیم نرخ سود تسهیالت، متناسب با قیمت 

تمامشده منابع، به شکل معقول، افزایش پیدا کند.
 جامعه مخاطب تسهیالت لیزینگ، برخالف خانهاولیها در دهکهای متوسط رو به 
پایین، بیش از آنچه دغدغه نرخ سود پایین تسهیالت و مبلغ اقساط ماهانه را 

داشته باشند، به دنبال سقف ریالی مناسب تسهیالت هستند.
موانع  حذف  صورت  در  لیزینگ  شرکتهای  است:  معتقد  مسکن  اقتصاد  دفتر 
موجود، میتوانند بدون وابستگی به یارانههای دولتی یا اعتبارات محدود شبکه 

بانکی، به خروج بخش مسکن از رکود کمک کنند. 
فروش  عاملیت  واگذاری  است:  شده  تصریح  دفتر  این  پیشنهادی  نسخه  در 
واحدهای مسکونی انبوهسازان به شرکتهای لیزینگ میتواند تحریک توام عرضه 
از  باید مجوزهای مربوطه  این منظور،  برای  را موجب شود.  تقاضای مسکن  و 

سوی سیاستگذار پولی صادر شود.
همچنین صدور مجوز برای فعالیت شرکتهای لیزینگ بانکی از جمله بانک عامل 
کاهش  و  مسکن  بازار  در  خودرویی  لیزینگهای  فعالیت  اجازه  مسکن،  بخش 
محدودیت تامین مالی شرکتهای لیزینگ از بانکها، دیگر پیشنهادهای مطرح در 

این حوزه است.
اعالم کرد:  ایران و جهان  در  لیزینگ  بازار  ابعاد  با مقایسه  اقتصاد مسکن  دفتر 
شکلهای  به  خدمات  و  کاال  انواع  متقاضیان  مالی  تامین  و  لیزینگ  عملیات 
اجارهای و سایر روشهای لیزینگی، سابقه حداقل 60 ساله در جهان دارد بهطوری 
که بزرگترین بازار لیزینگ در آمریکا با سهم 30 درصد از حجم جهانی لیزینگ، قرار 
دارد اما سهم بازار لیزینگ در ایران از این حجم جهانی، حدود 0/2 درصد است. 
در دنیا، حدود 3 میلیون شرکت در زمینه پرداخت انواع تسهیالت لیزینگ فعال 
هستند اما در ایران، تعداد این شرکتها کمتر از 100 فقره است. در ایران، حدود 
90 درصد از تسهیالت لیزینگ، به خرید خودرو اختصاص دارد و سهم بازار خرید 

اعتباری مسکن از این تسهیالت، نزدیک به صفر است.

فعاليت نظام مهندسى در كشور نامعقول است

ارائه ليست »موانع« خرید اعتبارى آپارتمان به سياستگذار پولى
ليزینگ مسکن آزاد ميشود؟

آیت اهلل مکارمشیرازی:

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از آتش سوزی در ساختمان 
در حال ساخت در خیابان باهنر خبر داد.

سید جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران اظهار کرد: 
در ساعت 14:04 روز پنجشنبه سیم شهریور ماه آتش سوزی ساختمان 
4 طبقه در حال ساخت در خیابان باهنر واقع در شمال تهران به آتش 

نشانی اعالم شد.
ملکی گفت: آتش در طبقه منفی 2 ساختمان)محل دپوی مصالح و 
ضایعات( در حال شعله ور شدن بود و با تالش نیروهای آتش نشانی 
مهار شد و در حال حاضر نیروهای آتش نشانی در حال لکه برداری 

محل حادثه هستند.
وی عنوان کرد: حادثه آتش سوزی تلفات جانی نداشت، اما خسارتهای 

مالی برجای گذاشت.

توضیح  ارمغان :
و  اسالم  عالیقدر  مرجع  اهدای سالم خدمت  ضمن 
العظمی مکارم شیرازی در  تشیع، حضرت آیت اهلل 
مورد بیانات معظم له بر این باوریم که قطعًا اطالعات 
نادرستی را به ایشان داده اند و داده های غلط در هر 
انتها نتیجه ای غلط رقم میزند.،چرا که  مسئله ای در 
ایشان در بخشی از بیانات گهربار خود فرموده اند، 
انتقاداتی در خصوص فعالیت نظام مهندسی فعلی 
در کشور وجود دارد که میگویند این مجموعه هزینه 
آن حاصل  فعالیت  از  نیز  نتیجه خوبی  و  گرفته  ای 
را  مهندس خود  مردم  که  دارد  نمیشود؛ چه ضرری 
نظام  اینکه  کند؟  تأیید  شهرداری  و  کنند  انتخاب 
مهندسی افرادی را تحمیل کند نهایتًا مردم با مشکل 

مواجه خواهند شد.
در  هایی  مهندس  یا  مهندس  اگر  اینجاست  سؤال 
کل مجموعه  اند  کرده  کوتاهی  وظایف خود  اجرای 

نظام مهندسی را باید تعطیل نمود؟؟؟
گرفتند،  ای  هزینه  روحانیونی  یا  روحانی  اگر  مثاًل 
منبری رفتند و از نظر فرهنگی نتوانستند تحولی در 
جامعه بدهند و یا هر روز مشکالت فرهنگی جامعه 
باید کل جامعه روحانیت و حوزه های  بیشتر شد، 

علمیه را زیر سؤال برد و تعطیل کرد؟؟؟
مجموعه ای،  هر  در  که  است  بدیهی  موضوعی  این 
نهادهای   وظیفه  که  دارند  حضور  ناخلفی  افراد 
قانونی است تا به تخلفات آنها رسیدگی و در مورد 

آنها تعيين تکلیف نماید.
بی شک حضور نظام مهندسی در عرصه ساخت ساز، 
یک نیاز اساسی است و مهندس ناظر در نقش خطیر 
نظارت در صورتی که توسط خود مالک انتخاب شود 
از قدرتش کاسته خواهد شد و قطعًا به دلیل پرهیز 
از اتهام نمک ناشناسی چشم خود را بر روی بسیاری 

از موارد خواهد بست.
رفاه و آسایش مردم قطعًا از وظایف حکومتهاست 
مراجع  پدرانه  نصایح  اسالمی  های  حکومت  در  و 
محترم تقلید میتواند بسیار راه گشا باشد ولی اواًل 
انتها   در  ما میکشیم  که  اوقات سختی هایی  گاهی 
الهی  وعده  همان  این  که  دارد،  تری  شیرین  نتایج 

، سختی  العسر یسری  ان مع  است:  کریم  قرآن  در 
هایی که یک ناظر در چرخه ساخت یک ساختمان 
از  وارد مینماید و احتمااًل ،مالک دلگیری هایی هم 
طرف مهندس ناظر خود خواهد داشت، ولی در انتها 
استحکام بنا حاصل شده نتیجه همان سختی های  
دوران ساخت خواهد بود. اگر مهندس ناظر توسط 
مالک انتخاب شود قطعًا از وی بهعنوان یک کارمند 
زیر دست توقع دارد و توصیه های مهندسی وی را 
قابل اجرا و یا رد میداند و توقع دارد در انتها خود 
تصمیم گیر نهایی باشد و اگر مهندس ناظر بخواهد 
قوانین به درستی اجرا  گردد، وی را از نظارت پروژه 
برکنار و از فرد حرفشنو دیگری استفاده خواهد نمود. 
اکثر موارد مالکین  نباید گذشت که در  از این نکته 
مصرف  واقع  در  و  هستند  ها  بسازبفروش  همان 
موضوع  این  که  نیستند  ملک  واقعی  های  کننده 
باعث میشود  در انتها سود نهایی را یک مشت دالل 

و بسازبفروش و ضرر نهایی را مردم خواهند نمود.
اگر در جوامع تخصصی دیگر  مانند جامعه پزشکی، 
هر کسی در انتخاب پزشک خودمختار است  دالیل 
اشاره  از آن  به دو مورد  به اختصار  دیگری دارد که 

خواهیم داشت:
یا نسخهای  و  میکند  بیمار  به  ای  توصیه  پزشک   -1
برای بیمار مینویسد، بیمار مختار است برای انجام 
دادن یا ندادن آن توصیه، بیمار به دلیل آن که پای 
انجام  برای  قطعًا  است  میان  در  جانش  و  سالمتی 
دادن آن توصیه تالش خواهد نمود ولی در ساخت 
به وسیله  که ساخت  چرا  نیست  اینگونه  ساختمان 
واسطه  بیشتر  و  شد  نخواهد  انجام  حقیقی  مالک 
دارند  آن نقش  در ساخت  بسازبفروش ها  یا  و  ها 
و جان ساکنین و یا مالکین حقیقی شاید برای آنها 

خیلی مهم نباشد.
2- بر فرض محال در امور دیگر همچون امور پزشکی، 
اگر بیمار به توصیه پزشک خود توجهی نکرد ، تنها 
و تنها جان خود بیمار در خطر است ، ولی در امور 
و هم  است  در خطر  ساکنین  جان  ، هم  ساختمان 
سرمایه های ملی به هدر خواهد رفت و موارد دیگر 

که طرح آن در این مقال نمیگنجد.

آتش به جان 
ساختمان نيمه ساخت 
در شمال تهران افتاد


