
عضویت  برای  زرتشتی  هموطن  یک 
نام  ثبت  يزد  شهر  شورای  پنجم  دوره  در 
نمود و پس از طی كليه تشریفات قانونی 
گذر  از  پس  و  نمود  شرکت  انتخابات  در 
نمودن از فیلترهای هیات اجرایی و هیات 
گرفت  قرار  یزد  مردم  اقبال  مورد  نظارت 
یزد  شهر  شورای  اصلی  عضو  عنوان  به  و 

انتخاب شد.
پیرامون  که  داد  رخ  اتفاقاتی  آن  از  پس 
نظر  امعان  قابل  ذیل  نكات  آنها  از  برخی 

است:
1-  شورای محترم نگهبان چندی قبل از برگزاری انتخابات شوراها مطالبی توسط 
آیت اهلل جنتی دبیر محترم شورای نگهبان و نه به عنوان مصوبه شورا مطرح نمود 
و طی آن اعالم گردید که عضویت اقلیت های دینی در شورای شهر مغایر قانون 

اساسی و شرع می باشد.
2-  پس از برگزار شدن انتخابات و راه یافتن یک نفر زرتشتی در شورای شهر یزد 
یک کاندیداى عضویت در شورای این شهر که نفر چهل و پنجم شده و از راهیابی 
به شورا باز مانده بود اقدام به طرح شکایتی نزد دیوان عدالت اداری نمود و دیوان 
قبل از رسیدگی ماهوى به موضوع، دستور توقف عضویت فرد زرتشتی در شورای 
شهر یزد را صادر نمود که با مخالفت رئیس شورا و برخی از اعضای مواجه گردید.

انتخابات  با  شوراها  انتخابات  برگزاری  قانونی  کار  و  ساز  است  مسلم  آنچه   -3
نمایندگان مجلس کامال متفاوت است، به نحوی که در انتخابات مجلس ، شورای 
نگهبان بر کلیه مراحل نظارت استصوابی دارد ولی در انتخاب  شوراها هیچ نقشی 
نمی تواند ایفا کند و کلیه مراحل تحت نظارت مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 

می باشد.
قانون  اصل چهارم  به  نظرات جدید خود  اعمال  برای  نگهبان  4-  شورای محترم 

اساسی استناد می نماید، در این اصل تصریح شده است:
نظامی،  فرهنگی،  اداری،  اقتصادی،  مالی،  جزایی،  مدنی،  مقررات  و  قوانین  کلیه 
سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم 
همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر 

بر عهده فقها شورای نگهبان است.
در حالیکه سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 95 و 96 نیز تکلیف را روشن 
نموده است. وقتی قانونی در مجلس شورای اسالمی مورد تصویب قرار می گیرد 
برای تایید و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع نزد شورای نگهبان ارسال 
می شود. شورا ظرف ده روز موظف است نظر خود را نفيًا یا اثباتا اعالم و عند اللزم 
ده روز دیگر تقاضای مهلت نماید و چنانچه ظرف این مهلت قانونی نظری ندهد 

رئیس مجلس می تواند قانون را برای اجرا ابالغ نماید.
 20 حدود  شوراها  به  مربوط  قانون  که  باشیم  داشته  توجه  باید  فیه  نحن  ما  در 
با  آن  مغایرت  عدم  اتفاقا  و  شده  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  در  قبل  سال 
قانون اساسی و شرع از سوی شورای نگهبان نیز اعالم شده است. بنابر این هیچ 
از گذشت چندين  نگهبان پس  نظر مجدد شورای  اظهار  برای  قانونی  مستمسك 

سال باقی نمی ماند.
اگر ادعای چند فقیه شورای محترم نگهبان یا سخنگوی شورا را بپذیریم که شورا 
می تواند  اساسی  قانون  یا  قانونی خالف شرع  دهد  تشخیص  هرگاه  است  مجاز 
قانون را ملغی نماید و هر کسی با چنین نظری مخالفت کند مغایر نظام و انقالب 

ایستاده، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.
آیا وقتی مجلس شورای اسالمی قانونی را تصویب می کند و شورای نگهبان این 
قانون را مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص می دهد و به مجلس اعاده می نماید 
به  اختالف  حل  جهت  مصوبه  و  می ورزند  اصرار  خود  قبلی  نظر  بر  نمایندگان  و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود و مجمع نظر نمایندگان را می پذیرد 
تشخیص  مجمع  اعضای  یا  مجلس  نمایندگان  که  نمود  نتیجه گیری  می توان 
مصلحت نظام مقابل نظام و انقالب ایستاده اند؟ از طرفى آیا شورای نگهبان قادر 
است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقا بر خالف نظر شورای نگهبان 
بوده همان زمان یا سال ها بعد به بهانه مغایرت مصوبه با قانون اساسی و شرع 

آن را ملغی اعالم کند؟
در چنین حالتی اساسا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام بال موضوع نمى شود؟

۵- آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد پذیرش مسئولیت توسط یک عضو 
شوراى شهر یا نماینده مجلس هیچگاه درجایگاه والیت داشتن بر مردم نیست كه 
مورد خدشه شرع قرار گيرد، بلکه نامبردگان در قالب وکالت از سوی مردم انجام 

وظیفه می نمایند.
از جمله  امور خود به هر فردی  انجام  برای  اینکه یک فرد مسلمان می تواند  کما 
اقلیت های دینی وکالت دهد و شرعا این عقد وکالت جایز است. از طرفی اگر قرار 
بدانیم پس تکلیف  با شرع  را مغایر  زرتشتی در شورای شهر  است عضویت یک 
مجلس  نماینده  عنوان  به  می توانند  اساسی  قانون  طبق  که  مذهبی  اقلیت های 
عضو  یک  از  تاثیرگذارتر  مراتب  به  مجلس  نماینده  می شود؟  چه  شوند  انتخاب 
شورای شهر است. با یک رای یک نماینده اقلیت چه بسا وزیری نتواند رای اعتماد 
کسب نماید یا بالعکس و در تصویب هر طرح و الیحه ای بسیار اثرگذار است و 
در اتخاذ تصمیم کالن برای سراسر کشور نقش دارند درحالیکه یک عضو شورا در 
محدوده همان شهر و به عنوان یک عضو از مجموعه اعضا نقش حد اقلی خواهد 

داشت.
6- در مورد اعتراض به انتخابات شوراها در قانون شوراها ساز و کارهای قانونی 
برای شکایت و حل اختالف  اینکه مراجعى  به  با توجه  بینی شده است و  پیش 
پيش بينى شده، اساسا ورود ابتدائی ديوان عدالت اداری به چنین شکایتی محل 

تردید جدی است.
7- شخصی كه اقدام به شکایت نموده اساسا ذینفع نبوده و سمت قانونی برای 
طرح شکایت نداشته است زیرا بر فرض وارد بودن شکایت هیچ نفع و اثری برای 
وی که نفر چهل و پنجم بوده نخواهد داشت و با خروج یک عضو از شورا نوبت به 
ایشان نمی رسد. بنابر این دیوان عدالت اداری از این جنبه نیز نباید وارد رسیدگی 

به شکایت می گردید.
8- ملت ایران یک جامعه متكثر و متشكل از قومیت ها، نژادها، مذاهب و زبان های 
اقلیت های مذهبی در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده  مختلف است. 
است. پیروان اقلیت های مسیحی، کلیمی ، زرتشتی در کمال صلح و آرامش در 
این کشور زندگی می کنند و به سهم خود در آبادانی کشور سهیم هستند. اقلیت ها 
شهدای زیادی در جنگ تحمیلی تقدیم و همدوش هموطنان مسلمان خود از این 
آب و خاک دفاع نموده اند. شایسته نیست با چنین تصمیم گیری های نسنجیده به 

وحدت ملی خود صدمه زده و بهانه بدست بدخواهان نظام بدهیم.

WWW.ARMAGHANNEWS.COM

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : ۵۰۰ ناموتشماره ۲۵۳

۱۵ آبان 1396

۴

۶

۴

۳

2

۷

ی
دس

هن
م

ی
اع

تم
اج

ی
اد

ص
قت

ا
ی

اس
سی

ی
اس

سی
هنر

و 
گ 

هن
فر

سرمقاله ...

یادداشت ...

مواجه  پر چالش  با موضوعاتی  که  است  نیرو چند سالی  وزارت 
شده که بهبود این شرایط مستلزم مدیریتی استراتژیک و کارآمد 

است.
برق  در بخش  این سال ها  در  نیرو  وزارت  آب،  و  برق  بال  دو  از 
وضعیت بهتری حاکم بود، ولی حتی در این بخش هم نتوانست 
در کشور  به بحران آب حاکم  توجه  با  و  بگیرد  قبولی  قابل  نمره 
و  تخصص  با  فردی  به  وزارتخانه  این  سکان  سپردن  ضرورت  و 
صاحب نظر در زمینه آب، نگاه ها را به معرفی وزیری توانمند در از 

طرف دولت محترم معطوف کرده بود.
تشديد بحران آب و محيط زيست و افزايش شدت مصرف انرژی 
در کشور زنگ های خطر را برای مسئولين و شهروندان و دلسوزان 
و عالقه مندان به آينده کشور به صدا درآورده است. تعيين هيئتی 
از سوی رئيس جمهور براي بررسی علل و عوامل ريز گردها و بروز 
جهت  خوزستان  استان  و  اهواز  شهر  در  محيطی  زيست  فاجعه 
ارائه گزارشی کارشناسی در اين زمينه به هيئت دولت و نیز تاکید 
با  مسئولین  قاطع  مقابله  ضرورت  بر  رهبری  معظم  مقام  اخیر 
عوامل دخیل در تخریب محیط زیست بر اهمیت مسائل آب و 

محیط زیست می افزاید. 
و  داريم  جهان  در  را  انرژی  و  آب  مصرف  سرانه  باالترين  ما  اگر 
در  ناپذير  تجديد  و  پذير  تجديد  آبی  منابع  از  برداشت  باالترين 
جهان را پس از انقالب داشته ايم و با حادترين بحران بی آبی و 
بحران های متعدد زيست محيطی در طول تاريخ ايران مواجهيم 
مدت  دراز  و  ملي  راهبردهای  نبود  بر  دال  شواهدی  اينها  همه 
انرژی و محيط زيست و سوء  و کالن در بخش مديريت آب و 
لذا  و  است  بخش ها  اين  ناکارآمد  و  غلط  مديريت  و  مديريت 
تجديد ساختار مديريت کالن اين بخش ها مبرم ترين نياز کشور 

در جهت حل بحران های متعدد موجود است. 
بين  حقابه  تقسيم  نحوه  آب،  مدیریت  در  دیگر  مهم  مسائل  از 
شرايط  در  آبريز  حوزه  يک  ساکنان  بين  و  مختلف  بخش های 
به مناقشات و درگيری های منطقه ای  باشد که  آبی می تواند  کم 
بين ساکنان شهرها و روستاها و مناطق مختلف آن حوزه آبريز 
بيانجامد. چنانچه اختالف های قومی و مذهبی و زبانی و تاريخی 
به  نزاع ها  اين  کردن  جمع  آنوقت  گردد  کشمکش  اين  چاشنی 

آسانی ميسر نخواهد بود...
ادامه صفحه ۲

روز دهم آبان ماه در راه روهای مجلس زمزمه هایی مبنی 
بر جمع آوری امضا برای استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی 

وزیر کشور به گوش رسید.

  رهبر انقالب: آقای پوتین دارای شخصیتی قوی و اهل تصمیم و عمل است
پوتین: هر کاری را اراده کنیم، می توانیم انجام دهیم

اهداف  می توان  داد  نشان  درسوریه  همکاری  تجربه  خوب 
 مشترک را محقق کرد.

انقالب به تجربه خوب همکاری در موضوع سوریه اشاره  رهبر 
و مسکو  تهران  داد  نشان  این همکاری  نتایج  کردند:  تاکید  و 

می توانند در میدان های دشوار، اهداف مشترک را محقق کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  رهبری،  معظم 
روسیه  رئیس جمهور  دیدار  در  )چهارشنبه(  امروز  اسالمی عصر 
با استقبال از پیشنهاد آقای والدیمیر پوتین برای گسترش روز 
افزون همکاری ها در همه زمینه ها تأکید کردند: باید از تجربیات 
مفید سال های اخیر در مسائل منطقه ای و روابط دو جانبه، برای 

تحکیم و توسعه روابط بهره جست.
دو  اقتصادی  همکاری  ظرفیت  خامنه ای،  اهلل  آیت  حضرت 

از  فراتر  بسیار  را  کشور 
و  خواندند  کنونی  سطح 
حمل  زمینه  در  افزودند: 
محور  از  استفاده  نقل،  و 
بندر  تا  چابهار  بندر  مهم 
دیگر  و  سن پطرزبورگ، 
می  اقتصادی  عرصه های 
گسترده  همکاری  توانیم 

تری داشته باشیم.
اسالمی  انقالب  رهبر 
خوب  خیلی  تجربه  به 
در  کشور  دو  همکاری 
اشاره  سوریه  موضوع 
نتایج  افزودند:  و  کردند 

این همکاری نشان داد تهران و مسکو می توانند در میدان های 
دشوار، اهداف مشترک را محقق کنند.

حامی  امریکایی  ائتالف  شکست  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
آن ها  اما  است  انکارناپذیر  واقعیتی  سوریه  در  تروریست ها 
بنابراین حل کامل  همچنان مشغول طراحی و توطئه هستند، 

مسئله سوریه نیازمند  تداوم همکاری های مستحکم است.
رهبر انقالب اسالمی، ایستادگی مشترک ایران و روسیه در مقابل 
تروریست های تکفیرِی مورد حمایت چند کشور خارجی را دارای 
نتایج مهم برشمردند و افزودند: ترکیب خیلی خوب و ایستادگی 
مشترک تهران و مسکو در مقابل فتنه و فساد تروریست ها در 
آسیا  غرب  منطقه  مسائل  در  را  روسیه  و  است  پرمعنا  سوریه، 

تأثیرگذار کرده است.
تصمیم گیر نهایی  را  سوریه  مردم  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مسائل آن کشور خواندند افزودند: همانطور که شما گفتید باید 

این  درون  از  سوریه  درباره حکومت  راه حل ها  و  مسائل  همه 
کشور بجوشد، و دولت سوریه برای اجرای هیچ  طرحی تحت 
االطراف  جامع  طرح ها  است  ممکن  هرچه  و  نگیرد  قرار  فشار 

باشد.
رهبر انقالب اسالمی، سخنان رئیس جمهور روسیه در این دیدار 
را درباره برجام و ضرورت رعایت معاهده های چند جانبه، خوب 
خود  یاغی گری  به  متأسفانه  امریکایی ها  افزودند:  و  دانستند 
راه های  از  استفاده  و  عقل  بر  تکیه  با  باید  که  می دهند  ادامه 

صحیح با آنها برخورد شود.
پوتین  آقای  مواضع  تأیید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
خارجی  طرف های  بدون  منطقه ای  مسائل  مشترک  درباره حل 
مسائل  همه  در  که  درصدند  امریکایی ها  کردند:  خاطرنشان 
منطقه و جهان دخالت کنند و برای این کار، بر روی مسئوالن 
کشورها،  برخی  ضعیف 
کرده اند.  باز  حساب 
دخالت  های  ایشان، 
در  سعودی ها  خونین 
جمله  از  کشورها  برخی 
جنایات روزانه این کشور 
زمینه ساز  را  یمن  در 
عربستان  شدن  گرفتار 
عمیق  مخمصه های  در 
افزودند:  و  خواندند 
به  نمی گذارند  آنها حتی 
که  یمن  مظلوم  مردم 
واگیر  بیماریهای  گرفتار 
و ُکشنده شده اند، دارو 
و کمک برسد. می توانیم با حذف دالر در معامالت، تحریم ها را 
اسالمی، همکاری  انقالب  رهبر  کنیم.  منزوی  را  امریکا  و  بی اثر 
برای مقابله مشترک با تحریم های امریکا بر ضد ایران و روسیه 
منفی  تبلیغات  به  توجه  بدون  افزودند:  و  خواندند  مفید  را 
های  تحریم  می توانیم  کشورها،  روابط  تضعیف  برای  دشمنان 
امریکایی ها را با روشهایی از جمله حذف دالر و جایگزین کردن 
پول ملی در معامالت اقتصادِی دو یا چند جانبه، بی اثر و امریکا 
را منزوی کنیم. ایشان، آقای پوتین را دارای شخصیتی قوی و 
اهل تصمیم و عمل خواندند و افزودند: به همین علت می توان 
با روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ درباره کارهای بزرگ و نیازمند 

عزم و تالش، صحبت و همکارِی منطقی کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین پیشنهاد آقای پوتین را برای 
گسترش چند جانبه همکاریهای منطقه ای قابل قبول دانستند...

اندرحکایت آن مرد زرتشتی
رهبر معظم انقالب با رئیس جمهور روسیه دیدار کردند
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عارف: برخی از نمایندگان 
وقتی به حوزه انتخابیه شان 
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امید  فراکسیون  رئیس 
عضو  موضوع  درباره 
زرتشتی شورای شهر یزد 
نگهبان  شورای  گفت: 
تایید  مورد  قانون  نباید 
خود را تغيير دهد و اگر 
برای  کسی  صالحیت 
انتخابات تأیید شد نمی توان حق حضور در نهادهای قدرت 

را از او سلب کرد. 
به گزارش خبرنگار  ارمغان، محمدرضا عارف در جمع اعضای 
بر  شریف  صنعتی  دانشگاه  دانشگاهیان  اسالمی  جامعه 
اجرایی  برای  دانشگاه  استادان  همکاری  و  تعامل  ضرورت 
گفت:  و  کرد  تاکید  درکشور  باالدستی  اسناد  این  شدن 
تشکل های مختلف استادان دانشگاه باید نقش مهم و تأثیر 
گذاری در مسائل راهبردی کشور داشته باشند و به عنوان 
اتاق های فکر در کنار دولت و مجلس همکاری های موثری 

داشته باشند.
محمدرضا عارف همچنین با تحلیل عملکرد اصالح طلبان در 
انتخابات هایی  اکثر  در  اصالح طلبان  کرد:  عنوان   ،80 دهه 
در  البته  ماندند،  ناکام  عمدتًا  شد  برگزار   ۸۰ دهه  در  که 
انتخابات سال ۸۸ هیچ جریانی پیروز نشد و بعد از آن هم 
به دالیل شرایط خاص کشور جریان اصالح طلب در تنگنا و 

محدودیت قرار گرفت.
اوایل  و   ۸۰ دهه  اواخر  در  داد:  ادامه  زمینه  در همین  وی 
دهه ۹۰ در بنیاد امید ایرانیان و دیگر نهادهای اصالح طلبی 
جریان  فعالیت  و  درباره چگونگی حضور  زیادی  بحث های 
باور  این  بر  گرفت.  سیاسی صورت  مناسبات  در  اصالحات 
بوده و هستیم که هیچ یک از دو جریان اصلی کشور قابل 
و  اصالحات  رقیب  جریان  چند  هر  نیستند  شدن  حذف 
اصالحات سخن  از حذف  دائمًا  آنها  به  وابسته  رسانه های 
عمدتًا  که  رسانه ها  برخی  در  ناروایی  اتهامات  و  می گفتند 
اصیل  جریان  علیه  دارد  قرار  راست  جریان  انحصار  در 
اما اصالح طلبان هیچگاه به  اصالح طلب مطرح می کردند 

دنبال حذف اصولگرایان نبودند.
رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
تاکید کرد: به این نتیجه رسیدیم که باید در همه صحنه ها 
باشیم  داشته  تاثیرگذار  و  جدی  حضور  مهم  رویدادهای  و 
بیشتری  آفرینی  نقش  قدرت  ساختار  در  که  کنیم  تالش  و 

داشته باشیم.
بودیم  معتقد   ۹۲ سال  انتخابات  در  اینکه  بیان  با  عارف 
انتخابات  در  هزینه ای  هرگونه  پرداخت  با  و  قد  تمام  باید 
طلبان  اصالح  برای   ۹۰ دهه  کرد:  کنیم، خاطرنشان  شرکت 
دهه بازگشت به حاکمیت و کم کردن فاصله تحمیل شده 
با حاکمیت است و در اولین آزمون جدی اصالح طلبان در 
این دهه یعنی انتخابات سال ۹۲ سرافرازانه از این آزمایش 

بیرون آمدند.
تقلب  به بحث  این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
موضوعات  چالشیترین  از  یکی  عنوان  به  که  انتخابات  در 
انتخابات گذشته از آن نام برده می شد، اشاره کرد و گفت: 
در اولین حضور انتخاباتیام در سال ۹۲ در دانشگاه صنعتی 
شریف و در جمع دانشجویان اعالم کردهام که  با توجه به 
حوادث اواخر دهه ۸۰ و هزینه های باالیی که تحمیل شد 
و راهبردهای بزرگان نظام پرونده تقلب در انتخابات بسته 
رد صالحیت های سلیقه ای  پرونده  امیدوارم  و  خواهد شد 

و بعضا فراقانونی  هم در انتخابات های آینده بسته شود.
را  سیاسی  جریان های  بین  در  تفرقه  عامل  مهمترین  وی 
سعه  عدم  و  سیاسی  توسعه  عدم  بینی،  برتر  خود  منیت ، 

صدر دانست و با بیان اینکه راهبرد جریان اصالحات وحدت 
و انسجام بخشی در درون خانواده اصالحات است، تصریح 
کرد: به نظر من مهمترین دستاورد جریان اصالحات در دهه 
۹۰ تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان است 
را  خود  ظرفیت  اصالحات  جریان  شورا  این  تشکیل  با  و 
نشان داد و مردم خوب کشورمان و بویژه جوانان عزیزمان 
هم همراهی خود را با این رویکرد در سه انتخابات گذشته 

نشان دادند.
عارف با اشاره به انتخابات مجلس دهم و ائتالف با حامیان 
دولت )اصولگرایان معتدل(، یادآور شد: صراحتًا بگویم برای 
را متحمل شدیم  زیادی  ائتالف هزینه های  این  شکل گیری 
گرفتیم.  قرار  اصالح طلب  جوانان  شدید  انتقادات  مورد  و 
در  بعضی ها  که  می کردیم  پیش بینی  زمان  همان  در  البته 
داخل مجلس راهشان را از ما جدا کنند ولی توقع نداشتیم 
که کسانیکه با برند »امید« وارد مجلس شدند رودروی ما 
قرار بگیرند. وی افزود: کسانی که در لیست امید بودند و 
به  وقتی  بود  امید  لیست  در  حضور  دلیل  به  موفقیتشان 
امید  فراکسیون  تندروی  آنها  آنچه  بهانه  به  آمدند  مجلس 
عنوان کردند از ما جدا شدند در حالیکه شعار اصلی ما در 
انتخابات و در مجلس دهم امید، آرامش و رونق اقتصادی 
به  افراد  این  و  نبوده ایم  تندروی  دنبال  به  هیچگاه  و  بود 

همین بهانه بی ربط از فراکسیون امید جدا شدند.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه برای حفظ انسجام باید 
امید  فراکسیون  به عملکرد  کنیم،  عبور  برخی خواسته ها  از 
بویژه در به دست آوردن سهم قابل توجه در کمیسیون های 
تخصصی و حضور حداکثری در هیات نظارت بر انتخابات 
هیات  همچنین  و  احزاب   ۱۰ ماده  کمیسیون  و  شوراها 
نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و گفت: درباره تعداد اعضای 
از افراد قرار گرفته  فراکسیون امید که مورد سؤال بسیاری 
است چند نکته باید مدنظر قرار بگیرد اواًل این سؤال تنها 
تعداد  ما چه  اعضای  امید مطرح میشود که  فراکسیون  از 
سوالی  مجلس  سیاسی  فراکسیونهای  دیگر  از  و  هستند 
نمیشود که شاید دلیل آن شعار  این خصوص پرسیده  در 
شفافیت باشد که ما مطرح کردیم و به آن اصرار داریم. ثانیًا 
برخی از نمایندگان هستند که وقتی به حوزه انتخابیه شان 
مجلس  صحن  در  وقتی  و   می شوند  اصالحطلب  میروند 
رد صالحیت  از  ترس  دلیل  به  آن هم  امیدی.  غیر  هستند 
احتمالی در انتخابات های آینده و برخی مالحظات امنیتی، 
خاطر  به  امید  فراکسیون  اعضای  اعالم  در  دلیل  به همین 
رعایت حال این تعداد از نمایندگان تاخیری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۲ جلسه هیات رئیسه، ۲۹ جلسه 
شورای مرکزی و ۳۶ جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید 
مهمترین  من  شخص  برای  کرد:  تاکید  است،  شده  برگزار 
اولویت انسجام بخشی فراکسیون امید و مجمع نمایندگان 
تهران است به همین دلیل در زمان انتخابات هیات رئیسه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که اصرار عدهای از 
نمایندگان مجلس حضورم در مقام ریاست این کمیسیون 
بود با نظر اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید مقرر شد به 
امید،  برای مدیریت فراکسیون  دلیل ضرورت وقت گذاری 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیسه  هیات  انتخابات  در 
مجلس شرکت نکنم البته در کمیسیون آموزش و تحقیقات 

عمدتًا مسائل با تفاهم مورد بررسی قرار می گیرد.
عارف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معیشتی مردم نیز 
گفت: دولت و مجلس بهترین فرصت برای خدمت گزاری به 
مردم را دارند و تمام دغدغه ما در فراکسیون امید اولویت 
به  است  موظف  دولت  است.  اقتصادی  مسائل  دارن  قرار 

وعده های داده شده و مطالبات مردم عمل کند.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره چرایی رأی 
مردم به جریان اصالح طلب در انتخابات های اخیر، یادآور 
اصالحات  دولت  که  را  توسعه  سوم  برنامه  شما  اگر  شد: 

متولی آن بود با دیگر برنامه ها مقایسه کنید کارایی گفتمان 
اصالحات را متوجه می شوید. علت دیگر رأی مردم به جریان 
اصالح طلب پایبندی گفتمان اصالحات به تعهدات خود بود 
و دلیل دیگر هم فاصله گرفتن از جریان رقیب اصالحات به 
با هیچ  البته مردم  این جریان بود.  دلیل ضعف عملکردی 
مطالبات  پاسخگوی  باید  و  نبسته اند  اخوت  عقد  جریانی 
مردم باشیم تا نظر مثبت مردم را حفظ کنیم و به سرمایه 

اجتماعی خلق شده اضافه کنیم.
رئیس فراکسیون امید به برنامه های محوری این فراکسیون 
اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه های ما مبارزه با 
فساد است و بحث گفت وگوی ملی که فراکسیون امید آن 
با  با فساد  مبارزه  آن  از محورهای  یکی  پیگیری می کند  را 

همکاری سایر جریانات سیاسی است.
که  یزد  شهر  شورای  زرتشتی  عضو  موضوع  درباره  عارف 
مورد سؤال یکی از حاضرین در جلسه بود نیز گفت: شورای 
اگر  و  دهد  تغيير  را  خود  تایید  مورد  قانون  نباید  نگهبان 
حق  نمی توان  شد  تأیید  انتخابات  برای  کسی  صالحیت 
حضور در نهادهای قدرت را از او سلب کرد. اگر اینگونه باشد 
قانون  به  همگان  باید  نمی شود.  بند  سنگ  روی  سنگ  که 
مصوب و ابالغ شده مجلس شورای اسالمی احترام بگذاریم 
و خود را موظف به اجرای آن بدانیم. برای حل مشکل پیش 
آمده رایزنی های صورت گرفته است که امیدوارم به زودی 

این مشکل حل شود.
وی  در پاسخ به سوالی درباره مسائل مربوط به وزیر علوم 
نیز گفت: کاندیدای اول ما برای وزارت علوم دکتر توفیقی 
علوم  وزیر  عنوان  به  را  ایشان  دولت  دلیل  هر  به  که  بود 
که  بود  دانا  فرجی  دکتر  هم  بعدی  کاندیدای  نکرد  معرفی 
تالش هایی در همین راستا انجام شد و با دولت و شخص 
ایشان هم مذاکراتی صورت گرفت در نهایت از دولت پیغام 
آمد که درباره آقای فرجی دانا پیگیری نشود در نهایت هم 

دولت به آقای دکتر غالمی رسیدند.
آقای  داد:  ادامه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  این 
دکتر غالمی در تمام جلسات حتی در کمیسیون آموزش و 
تحقیقات صراحتًا اعالم کرد که اصالح طلب است و برخی 
از چهره های شاخص آموزش عالی کشور از جمله دکتر فرجی 
داشتند،  همکاری  غالمی  دکتر  با  که  توفیقی  دکتر  و  دانا 
ایشان را تأیید کردند. آقای غالمی عملکرد دور اولشان در 
دانشگاه همدان خوب بود ولی درباره عملکرد دوره دومشان 

در دولت تدبیر و امید نظرات متفاوتی مطرح بود.
رئیس فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در فراکسیون امید 
درباره وزیر پیشنهادی علوم با چالش جدی رو به رو بودیم از 
طرفی جنبش دانشجویی مطالباتی را مطرح می کردند و از 
طرف دیگر چهره های وزین آموزش عالی آقای دکتر غالمی 
را مورد تأیید قرار داده بودند از سوی دیگر صالح نبود وزارت 
گرفتن همه جوانب  نظر  در  با  اداره شود  وزیر  بدون  علوم 
رأی به وزیر پیشنهادی علوم را در اختیار اعضای فراکسیون 
البته  نرسیدیم.  اجماع  به  زمینه  این  در  که  چرا  دادیم  قرار 
اگر آقای دکتر غالمی رأی نمیآورد گزینه بعدی مطمئنًا دکتر 

توفیقی و دکتر  فرجی دانا نبودند.
عارف در پایان بر ضرورت ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه 
تاکید کرد و گفت: به همه نهادها و دلسوزان کشور می گویم 
به دنبال تضعیف دانشگاه نباشید. دانشگاهی که از بیرون 
حرمت  و  جایگاه  کنید  سعی  است.  ذلیل  بگیرد  دستور 
دانشگاه حفظ شود چرا که با امنیتی شدن فضای دانشگاه 
و هم  دانشجو  و هم  علم  دانشگاه، هم  امور  در  دخالت  و 
در  نمی تواند  دانشگاه  و  می شود  متضرر  دانشگاه  ساحت 
این شرایط وظیفه ذاتی خود را در تربیت نیروی انسانی و 
توسعه علم و فناوری و نقش آفرینی در تحقق شاخص های 

پیشرفت و سند چشم انداز انجام دهد.

در ادامه صفحه اول ...
در يک  آن  تجميع  آب  مديريت 
متوازن  توزيع  بلکه  نيست.  جا 
آن به همه جا است مثل عملی 
که قلب در بدن برای توزيع خون 
انجام می دهد.  اندام ها  تمام  به 
مديريت بهينه آب يعنی نظارت 
بر بهره برداری و حفظ سالمت و 
پاکی و بهداشت آن و جلوگيری 
از آلودگی آن و نيز کنترل مصرف 

و افزايش بهره وری آن و حفظ منابع و ذخاير آبی است.
و  علمی  توان  از  هم  که  اردکانیان  دکتر  آقای  شرایط  این  در  بی شک 
دانشگاهی روز دنیا برخوردار می باشد و از ابتدای انقالب سابقه خدمت 
در این صنعت مهم را نیز داشته است، همچنین  به مسائل روز دنیا 
مخصوصا در حوزه آب و چالش های جهانی آب به خصوص کشورهای 
برای  با دنیای خارج  ارتباط  و  زبان دیپلماسی  و  دارد  اشراف  همسایه 
مدیریت  جهانی  روش های  و  صنعت  در  نو  فناوری های  از  بهره گیری 
آب را مسلط است و شم مدیریتی و ظرفیت ایجاد نظم و ساماندهی 
صنعت و قاطعیت و جدیت در کار را نیز دارد، بهترین گزینه برای این 

مأموریت خطیر است.
راهبرِی  و  به هدایت  برق کشور  و  آب  بر صنعت  بهبود شرایط حاکم 

استراتژیک نیاز دارد و آقای دکتر اردکانیان با در نظر گرفتن خصوصیاتی 
فردی و شخصیتی مانند قاطع و منطقی بودن از یک طرف و داشتن 
در  را  راهبردی  مدیری  نقش  می تواند  دیگر  طرف  از  استراتژیک  نگاه 

وزارت نیرو ایفا کند.
و  کشور  داخل  در  شریف  دانشگاه  در  تحصیل  ضمن  اردکانیان  دکتر 
مدیریت  دکتری  و  آب  مهندسی  ارشد  کارشناسی  دوره های  گذراندن 
منابع آب، با کسب تجارب وسیع و گسترده در بخش های مختلف، در 
و معاون  نیرو  وزیر  قائم  مقام  نیرو،  وزارت  برنامه ریزی  پست معاونت 
وزارتخانه  این  مسائل  با  کامل  طور  به  و  کرده  وظیفه  انجام  آب  امور 
دانشگاه  زیست محیطی  منابع  انستیتو  مدیریت  آشناست. همچنین 
سازمان ملل را در کارنامه خود دارد، که زمینه ساز نگاه ژرف تر در بینش 
زیست  پیوست های  به  توجه  لزوم  بر  و  شده  ایشان  محیطی  زیست 

محیطی پروژه های اجرایی اثرگذار خواهد بود.
برنامه ها و رویکرد جامع و واقع گرایانه ارائه شده به ویژه تاکید و توجه 
و  برق  و  آب  بخش  دو  در  تلفات  کاهش  و  مصرف  مدیریت  بر  ویژه 
افزایش بهره وری از تاسیسات موجود، در اولویت قرار گرفتن برنامه احیا 
و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، تکمیل هرچه زودتر طرح های نیمه 
تمام به مثابه سرمایه های ملی معطل مانده، حمایت از بخش خصوصی، 
تنوع بخشی به برنامه تامین مالی طرح ها با رویکرد جذب سرمایه های 
بخش خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت بهره برداران و ذینفعان در 
مدیریت منابع آب، توجه به مالحظات زیست محیطی در اجرای طرح 

اقتصاد آب و  بهبود  تاالب ها،  رعایت حقابه زیست محیطی  بویژه  ها 
امنیتی  اجتماعی،  مالحظات  رعایت  با  آب  اقتصادی  ارزشگذاری  برق، 
و زیست محیطی، تاکید بر ضرورت توسعه انرژی های تجدید پذیر و 
ضرورت حرکت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، جملگی از 
صنعت  این  امروز  چالش های  به  نسبت  وی  دقیق  و  عمیق  شناخت 

زیربنایی حکایت دارد.
شدن   انتخاب  از  خصوصی  بخش  در  که  مثبتی  انعکاس  به  توجه  با 
نگاه خوش  با  نیز  نیرو  وزارت  آمده است و مجموعه   به عمل  ایشان 
بینانه حضور ایشان را در ساختمان شیشه ای نیایش قبول دارند، قطعا 
بازیگران بخش خصوصی همراهی الزم را با ایشان خواهند داشت و 
می توان امیدوار بود که بدنه وزارت نیرو نیز تعامل و همکاری مناسبی 
وزارت  فعلی  در شرایط  که  آنجایی  از  ولی  آورند،  به عمل  ایشان  با  را 
نیرو و اقتصاد صنعت آب و برق انتظار معجزه نباید داشت اما توقع 
سامان دهی و تعيين یک راهبرد عملی برای اقتصاد بحران زده آب و 
برق از وزیر آینده، توقعی منطقی است و امید است در چهار سال پیش 

رو تغييرات عظیمی در این حوزه شاهد باشیم.
در انتها مواردی که باید در دستور کار وزیر نیروی جدید قرارگیرد تبيين 

شده است.
- هم اکنون با چالش های زیادی در ارتباط با مساله آب روبرو هستیم؛ 
یکی از اولویت های وزارت نیرو که باید در این چهار سال تحقق پیدا 
اوایل  مصوب  فعلی  قانون  است؛  کشور  آب  جامع  قانون  اصالح  کند 

انقالب است و با شرایط فعلی و شرایط پیش رو متناسب نیست؛ این 
قانون از جامعیت کامل برخوردار نیست و باید قانونی جامع تدوین و 

به تصویب مجلس برسد.
- کاهش فشار از روی آب تجدید پذیر به نحوی که هم اکنون 90 درصد 
منابع آب تجدید پذیر کشور به مصرف می رسد، این رقم در استاندارد 
را طلب  راهکارهایی  مساله  این  است؛ حل  درصد   60 حداکثر  جهانی 
می کند تا با بکارگیری آن راهکارها بهره وری آب در بخش های مختلف 

را افزایش دهیم.
- تدوین و اجرایی نشدن سند آمایش سرزمین و به دنبال آن تدوین 
نشدن برنامه آمایش آب که از موانع توسعه موزون و پایدار می باشد، 
باید در دستور کار قرار گیرد. طرح های آمایش سرزمین در مقیاس های 
ملی، استانی، منطقه ای و محلی قابل انجام هستند. در این راستا باید 
در  آن  پی  در  و  ملی  گستره  در  سرزمین  آمایش  راهبردهای  نخست 
با  برگشتی  و  رفت  فرآیند  یک  در  سپس  و  گشته  تهیه  دیگر  سطوح 
ملی  در سطح  سرزمینی  آمایش  طرح  مطالعاتی،  کوچک تر  واحدهای 

تهیه گردد.
است؛  بوده  برخوردار  توانمند  انسانی  منابع  از  همواره  نیرو  وزارت   -
از  یکی  باید  نیرو  وزارت  در  انسانی  منابع  ارتقا  و  سازی  ظرفیت 

اولویت های مهم باشد.
 - تاکید ویژه بر حمایت از زنان و جوانان در رده های مدیریتی و تربیت 
مدیران جوان و حل مشکل فاصله بین نسلی در رده های مدیریتی )که 
امروزه به عنوان یکی از چالش های جدی در سطح دولت و وزارت نیرو 
مطرح است( از موارد دیگری است که بر نگاه عمیق ایشان تأکید دارد.

اکنون  - خودکفایی در بخش اعظم صنعت آب و برق به گونه ای که 
عمده  صادرکنندگان  از  یکی  به  داخل،  نیاز  تامین  بر  عالوه  ایران 
و  دوراندیشی  مرهون  شده،  تبدیل  حوضه  این  در  مهندسی  خدمات 

برنامه ریزی های کالن می باشد.

عارف: برخی از نمایندگان وقتی به حوزه انتخابیه شان 
میروند اصالح طلب میشوند و  در صحن مجلس غیر امیدی

حل مشکالت آب نیازمند نگاه بین المللی و توسعه نیرو با دیپلماسی انرژی

توقع نداشتیم که کسانیکه با برند »امید« 
وارد مجلس شدند رودروی ما قرار بگیرند.

در ادامه صفحه اول ...
ربع طول  و  از یک ساعت  بیش  که  دیدار  این  در 
کشید، رئیس جمهور روسیه با ابراز خرسندی فراوان 
از سفر به تهران و دیدار با رهبر معظم انقالب تأکید 
کرد: ایران را »شریکی استراتژیک« و »همسایه ای 
برای  فرصتی  و  زمینه  هر  از  و  می دانیم  بزرگ« 
استفاده  روابط  جانبه  همه  تحکیم  و  گسترش 

می کنیم.
آقای پوتین دیدار خود با رئیس جمهور کشورمان 
را بسیار خوب توصیف کرد و انرژی، حمل و نقل، 
فناوری های نوین، کشاورزی، و طرح های مشترک 
مناسب  زمینه های  از جمله  را  انرژی  و  گاز  و  نفت 

برای گسترش روابط اقتصادی خواند.
محصوالت  صادرات  گفت:  روسیه  جمهور  رئیس 
کشاورزی ایران به روسیه ۷ برابر شده اما همچنان 
برای  فراوانی  ظرفیت های  مختلف،  زمینه های  در 

همکاری وجود دارد.
آقای پوتین با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت 
در منطقه گفت: با همکاری مشترک در سوریه به 
نتایج بسیار خوبی دست یافتیم و باید ضمن ادامه 
این  در  مناسبی  سیاسی  روند  تروریسم،  با  مبارزه 

کشور در نظر گرفته شود.
انقالب  معظم  رهبر  مواضع  روسیه،  جمهور  رئیس 
اسالمی را در تحقق اهداف مشترک در سوریه بسیار 
مؤثر و خردمندانه دانست و گفت: به جهان نشان 
منطقه ای  فرا  کشورهای  به  نیاز  بدون  که  دادیم 
قادر به حل و فصل مسائل منطقه بسیار مهم خود 

هستیم.
آقای پوتین حفظ تمامیت ارضی سوریه و حمایت 
قانونی  جمهور  رئیس  اسد  بشار  آقای  و  دولت  از 
این کشور را از اصول سیاست خارجی روسیه خواند 
هر  در  تحول  و  تغيير  هرگونه  معتقدیم  گفت:  و 

کشوری از جمله سوریه باید از درون شکل بگیرد.
از  مسکو  حمایت  اعالم  با  روسیه  جمهور  رئیس 
برجام گفت: با هرگونه تغيير یک جانبه در مفاد این 
را  توافقنامه چند جانبه مخالفیم و یکجانبه گرایی 
زیر پا گذاشتن قوانین و نظام بین الملل می دانیم.

اصلی  اصول  تغيير  افزود:  روسیه  جمهور  رئیس 
نادرست  کاری  را  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
می دانیم و با مرتبط کردن برنامه هسته ای ایران با 

مسائل دیگر از جمله مسئله دفاعی مخالفیم.
والدیمیر پوتین همکاری دفاعی- نظامی دو کشور 
قابل گسترش  المللی،  بین  در چارچوب مقررات  را 

بیشتر ارزیابی کرد.
کشورهای  اینکه  به  اشاره  با  پوتین  آقای 
افروزی هستند، گفت:  غیرمنطقه ای درصدد آتش 
منطقه  و  در همه مسائل جهان  امریکا می خواهد 
دخالت کند و در این راه اگر الزم شود حتی منافع 

متحدان خود را نادیده می گیرد.
پوتین: حفظ تمامیت ارضی سوریه و رئیس جمهور 

و دولت قانونی آن از اصول سیاست ماست
رئیس جمهور روسیه با اشاره به دروغ گویی مقامات 
امریکایی درباره روسیه در مذاکرات  شورای امنیت 
سازمان ملل گفت: به هیچ وجه فکر نمی کردم در 
این سطح از روابط بین الملل چنین کارهایی انجام 
شود اما اکنون به اینگونه رفتار امریکایی ها عادت 

کرده ایم.
را  داخلی  توان  بر  تکیه  روسیه،  جمهور  رئیس 
با تحریم های  سیاست اصلی این کشور در مقابله 
و  کنندگان  تولید  برخی  گفت:  و  کرد  اعالم  امریکا 
تحریم های  می کنند  دعا  روسی  صنایع  صاحبان 
امریکا پایان نیابد، زیرا موجب شده به ظرفیت های 

آنها توجه شود.
آقای پوتین افزود: از سال ۲۰۱۴ یعنی آغاز تحریم های 
امریکا، منابع مالی را عمدتًا  به پیشرفت علمی و 
بیوتکنولوژی،  زمینه  فناوری اختصاص دادیم و در 
آی تی، کشاورزی و صنایع فضایی رشد قابل توجهی 

داشته ایم.
برخالف  اکنون  گفت:  روسیه  جمهور  رئیس 
اراده  را  هرکاری  که  فهمیده ایم  اولیه  نگرانی های 

کنیم، می توانیم انجام دهیم.
مواضع  به  ما  کرد:  تأکید  پایان  در  پوتین  آقای 
را شروع  کاری  با هرکسی  و  پایبندیم  اصولی خود 

کنیم، تا پایان ادامه می دهیم.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور روسیه
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غربی«  آذربایجان  »استاندار  عنوان  به  که  شهریاری«  »محمدمهدی 
وی  بود.  بجنورد  مردم  نماینده  هشتم  مجلس  در  است  شده  معرفی 
فرانکفورت  در  خارجه  امور  وزارت  سرکنسول  عنوان  به   1393 سال  از 
در  قربانعلی سعادت   است. شهریاری جایگزین  کار  به   آلمان مشغول 

آذربایجان غربی شد.
شده  معرفی  »کردستان«،  استاندار  عنوان  به  که  نیز  مرادنیا«  »بهمن 
جایگزین  مرادنیا  بود.  بیجار  مردم  نماینده  هشتم  مجلس  در  است 

عبدالمحمد زاهدی شد.
شده  معرفی  »گلستان«  استاندار  عنوان  به  که  هاشمی«  مناف  »سید 
تهران  شهرداری  در  قالیباف  محمدباقر  مدیریت  دوران  در  هم  است 
مسئولیت هایی مانند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری، قائم مقام 
معاونت خدمات شهری، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد را بر عهده 
داشت؛ وی با روی کار آمدن حسن روحانی به معاونت وزارت ورزش 
از استعفای محمود گودرزی، سرپرست  و جوانان منصوب شد و پس 

وزارت ورزش و جوانان شد. هاشمی جایگزین حسن صادقلو شد.
»سید علی آقازاده« که به عنوان استاندار »مرکزی« معرفی شده است، 
پیشتر شهردار کرج و  معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان بود.

وی جایگزین محمود زمانی قمی در این استان شد.
در  است،  استاندار هرمزگان معرفی شده  عنوان  به  که  فریدون همتی 
دولت یازدهم عهده دار استانداری قزوین بود.پیش از وی جاسم جادری 

عهده دار این مسئولیت بود.
عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در دولت یازدهم با انتخاب هیئت 
دولت در دولت دوازدهم استاندار قزوین خواهد بود در دولت دوازدهم 

جایگزین فریدون همتی خواهد شد.
در  است  شده  انتخاب  لرستان  استاندار  عنوان  به  که  خادمی  موسی 
وی  از  پیش  بود.  احمد  بویر  و  کهگیلویه  بومی  استاندار  قبل  دولت 

هوشنگ بازوند عهده دار استانداری لرستان بود.
محمد مهدی مروج الشریعه که در دولت قبل معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی را عهده دار بود، در 
دولت فعلی استاندار خراسان جنوبی خواهد بود. وی جایگزین علیرضا 

رشیدیان در خراسان رضوی شد.
در  است  بوده  بوشهر  استاندار  هشتم،  دولت  در  که  تباردار  اسماعیل 
وی  بود؛  کرمانشاه  استانداری  تصدی  گزینه های  از  نیز  یازدهم  دولت 
را  فارس  استانداری  تصدی  دوازدهم  دولت  در  کابینه  موافق  نظر  با 
محمد  سید  فارس  استاندار  یازدهم  دولت  در  داشت.  خواهد  برعهده 

علی افشانی بود.
محمد احمدی که در اوایل دولت یازدهم استاندار فارس بود، در دولت 
وی  بود.  خواهد  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  دار  عهده  دوازدهم 

جایگزین قاسم سلیمانی دشتکی در این استان شد.
دولت  در  نیز  یازدهم  دولت  در  گیالن  استاندار  نجفی  علی  محمد 
طهایی  حمید  سید  جایگزین  وی  بود.  خواهد  البرز  استاندار  دوازدهم 

در این استان شد.
استانداری  سمت  به  دوازدهم  دولت  در  که  خدابخش«  »مجید 
آذربایجان شرقی رسیده است، در دولت قبل، استاندار اردبیل بود. پیش 
از وی اسماعیل جبارزاده عهده دار مسئولیت استانداری در آذربایجان 

شرقی بود.
چهارمحال  استاندار  یازدهم  دولت  در  دشتکی«  سلیمانی  »قاسم 
بختیاری بود؛ او در دولت جدید متصدی استانداری ایالم خواهد بود.

وی جایگزین محمدرضا مروارید در ایالم شد.
»محمد حسین مقیمی« که با حکم رئیس جمهور به سمت استانداری 
بود  استان مرکزی  استاندار  قبل،  ابتدای دولت  در  رسیده است  تهران 
وی در ادامه دولت یازدهم به ساختمان 18 طبقه خیابان فاطمی تهران 
معاون  همچون  سمت هایی  دار  عهده  کشور  وزارت  در  و  شد  منتقل 
سیاسی و قائم مقامی وزیر شد.مقیمی جایگزین هاشمی در استانداری 

تهران شد.

استاندار  بازوند«  »هوشنگ 
در  یازدهم،  دولت  در  لرستان 
استاندار  نیز  دوازدهم  دولت 

استان کرمانشاه خواهد بود.
بازوند جایگزین اسداهلل رازانی 

در کرمانشاه خواهد شد.
در  که  ساالری«  »مصطفی 
دولت دوازدهم با حکم رئیس 
استانداری  سمت  به  جمهور 
است،  رسیده  گیالن  استان 
در دولت قبل استاندار بوشهر 
دوازدهم  دولت  در  بود. 

محمدعلی نجفی عهده دار این مسئولیت بود.
تصدی  برای  کشور  وزارت  پیشنهادی  گزینه  گراوند«  »عبدالکریم 
مسؤولیت استانداری بوشهر معرفی و با تصویب هیئت وزیران، برای 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  تر  پیش  وی  شد.  انتخاب  مسؤلیت  این 
اجتماعی استانداری بوشهر بود. گراوند جایگزین ساالری در استانداری 

بوشهر شد.
مسئولیت   تصدی  برای  کشور  وزارت  پیشنهادی  جوگزینه  بهنام  اکبر 
این  برای  وزیران  هیئت  تصویب  با  و  معرفی  اردبیل  استانداری  
مسئولیت انتخاب شد. وی  در دولت اصالحات به مدت 7 سال معاون 
عمرانی استانداری اردبیل بود. تصدی شهرداری انزلی در 1371، مدیر کل 
دفتر شهر و روستای استانداری گیالن، رئیس مسکن و شهرسازی استان 
سوابق  جمله  از   ... و  اردبیل  استانداری  عمرانی  امور  معاون  و  گیالن 
مدیریتی وی است. بهنام جو جایگزین مجید خدابخش در اردبیل شد.

تصدی  برای  کشور  وزارت  پیشنهادی  گزینه  مهرعلیزاده  محسن 
وزیران،  هیئت  تصویب  با  و  معرفی  اصفهان   استانداری  مسؤولیت 
او ریاست فدراسیون  انتخاب شد.در پرونده کاری  این مسؤلیت  برای 
منطقه  سازمان  مدیره  هیئت  عضو  زورخانه ای،  ورزش های  بین المللی 
آزاد کیش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، استاندار 
خراسان؛ 1376 الی 1380، معاون امور نیروگاه های سازمان انرژی اتمی؛ 
شرکت  عامل  مدیر  مقام  قائم  و  مدیره  هیئت  عضو   ،1374 الی   1372
اتومبیل سازی سایپا ؛ 1361 الی 1363 و ... دیده می شود. مهرعلیزاده 
کاندیدای ریاست جمهوری دوره نهم بود و در دولت دوازدهم جایگزین 

رسول زرگرپور در استانداری اصفهان شد.
وزیر کشور  از سوی  مازندران  استاندار جدید  عنوان  به  اسالمی  محمد 
راه  مهندسی  ارشد  کارشناس  آموخته  دانش  وی  است.  شده  معرفی 
MBA مدیریت جهانی  اوهایو آمریکا ،  از دانشگاه تولیدو  و ساختمان 
هوانوردی مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف است. 
معاون مهندسی و طرح های توسعه سازمان صنایع دفاع بزرگ1374 ـ 
مقام  قائم   ،1374 ـ  ایران1382  هواپیماسازی  شرکت  مدیرعامل   ،1366
و  آموزشی  موسسه  رئیس   ،1383 ـ   1384 هوافضا  صنایع  سازمان 
تحقیقاتی صنایع دفاعی 1386ـ  1383، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی 
وزارت دفاع 1396 ـ 1386، عضو ستاد مرزهای کشور ـ وزارت کشور به 
مدت 4 سال، عضو ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پدافند 
از جمله سوابق کاری استاندار جدید  تاکنون و...  از سال 93  غیرعامل 

مازندران است. اسالمی جایگزین فالح جلودار در این استان شد.
وزیران  هیئت  موافقت  و  کشور  وزیر  پیشنهاد  به  قمی  زمانی  محمود 
استاندار  اصالحات  دولت  در  یزد شد.  استانداری  مسئولیت  دار  عهده 
استان ایالم بود، زمانی سال 82  به مدت  2 سال و 3 ماه نیز به عنوان 
سیاسی  معاونت  و  شد.  منصوب  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
استانداری همدان و سمنان را در کارنامه دارد، در اواسط دهه 60 نیز 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان و از موسسین 
جهاد دانشگاهی این استان بود، در اردیبهشت ماه 94 از سوی دولت 
یازدهم به عنوان استاندار استان مرکزی منصوب شد. وی جایگزین سید 

محمد میرمحمدی در استان یزد شد.

فعال  شیرزاد  احمد 
اصالح طلب  سیاسی 
تیپ  اینکه  به  اشاره  با 
نوری  ناطق  شخصیتی 
گفت:  است،  اعتدال 
اصولگرای  یک  او 
هیچ  و  است  کار  کهنه 
او  که  نمی خواهد  کس 
تغيير  را  خود  اردوگاه 
معنی  به  این  اما  دهد 
با  همکاری  امکان  عدم 

اصالح طلبان نیست. 
علی  االسالم  حجت 
که  نوری  ناطق  اکبر 
را  بازی  تغيير  توان  دو جریان سیاسی کشور  فعاالن هر  اعتقاد  به 
یا  می شود  اصالح طلبان  گر  یاری  رو  پیش  انتخابات های  در  دارد، 
اعتدال چیست؟ اصال  به  با جریان موسوم  او  اصولگرایان؟ نسبت 
این ها سواالتی  یا خیر؟  کنار می گذارد  را  انزوای خود خواسته  این 
به  قبل  از  بیش  اخیر  ماه های  در  و   96 انتخابات  از  بعد  که  است 

ذهن می رسد. 
هر چه باشد این سیاستمدار کهنه کار از یک سو خود را از مسئولیت 
بازرسی دفتر رهبری بازنشسته کرد و از یک سو دیدارهایی تعجب آور 
داشت. نه اصولگرایان و نه اصالح طلبان تصور نمی کردند که ناطق 
آیت اهلل  با  مالقات  با  را  سیاست  صحنه  در  شدن  فعال تر  نوری 
علم الهدی و ابراهیم رئیسی آغاز کند. همین دیدارها سبب شد برخی 
گمان کنند که او به گود اصولگرایی بازخواهد گشت. اصالح طلبان اما 
این را باور ندارند و معتقدند که ناطق نوری دلخورتر از آن است که 
حامی اصولگرایان شود. در عین حال می دانند که او کسی نیست که 
اردوگاه خود را تغيير داده و در بزنگاه ها کنار اصالح طلبان بایستد. 
اینچنین است که امیدوار دارند تا مشی اعتدالی ناطق نوری و ورود 
دوباره او به صحنه سیاست بازی را عوض کرده و چشم انداز روشنی 

برای سال های بعد از روحانی بسازد.
»نامه  با  وگویی  گفت  در  اصالح طلب  سیاسی  فعال  شیرزاد  احمد 
جریان های  از  یک  هر  با  امروز  نوری  ناطق   نسبت  پیرامون  نیوز« 
که  باشد  داشته  تمایل  نوری  ناطق  نمی کنم  فکر   « گفت:  سیاسی 
که  طور  همان  شود.  نزدیک  اصالح طلبان  به  تشکیالتی  نظر  از 
سال های  برای  او  حال  هر  به  ندارند.  تمایلی  چنین  اصالح طلبان 
طوالنی در جریان اصولگرا نقش کلیدی داشته و به عبارتی در آن 

جریان حق آب و گل دارد«.
وی با اشاره به اینکه » دو اتفاق سبب شد ناطق نوری از زیست گاه 
سیاسی خود فاصله بگیرد« گفت: » مساله اول انشقاق در جریان 
تندرو  طیف  که  بودیم  شاهد  اخیر  سال های  در  است.  اصولگرایی 

عنان این جریان را از دست افراد قدر و قدیمی گرفتند«.
دوم  توجه  قابل  داد: »موضوع  ادامه  پیشین مجلس  نماینده  این 

تغيير مفاهیم سیاسی و اجتماعی، پارادیم ها،  نگاه به تاریخ و انقالب 
در گذر زمان است که حتما در شخصیت ها نیز اثر گذار است«.

شیرزاد توضیح داد: »این تغيير در همه جا و همه جریان ها وجود 
دارد. همان طور که اصالح طلبان امروز اگرچه از تبار چپ های اول 
انقالب هستند اما با آن ها فرق دارند. یا مثال مجموعه الریجانی و 
همفکران او در مجلس اگرچه اصولگرا هستند اما همان دیدگاه های 
20 سال قبل را ندارند. ناطق نوری نیز اصولگرایی است که مثل خیلی 
از اصولگرایان در 30 سال قبل درجا نزده و با زمان جلو رفته است. 
این همان اتفاقی است که در چهره های دیگری مثل علی مطهری 

افتاده است«.
و  تحلیل  فهم،  قدرت  از  ناشی  نوری  ناطق  تغييرات  او،  اعتقاد  به 

احساس مسئولیت او نسبت به اداره کشور است.
وی با اشاره به اینکه ناطق نوری از نگاه ما یک اصول گرای خوب، 
قابل احترام و دوست داشتنی است، گفت: »فکر می کنم که خودش 
نیز ترجیح می دهد همچنان اصولگرا معرفی شود. البته این معنی 
اصول گرایی  روحانی  آقای  نیست.  طلبان  اصالح  با  همکاری  عدم 

است که با اصالح طلبان همکاری می کند«.
شیرزاد در پاسخ به اینکه آیا ناطق نوری گوشه نشینی را کنار گذاشته 
و نقش آفرینی سیاسی را از سر می گیرد، گفت: » متاسفانه در جریان 
افراط گری های برخی از اصولگرایان به او خیلی جفا شد. هنوز آن 
مناظرات احمدی نژاد را به یاد داریم. سکوت بخش دیگر اصولگرایی 
بعد از اینکه افرادی مثل ناطق نوری و مرحوم هاشمی مورد حمله 
از  بعد  تحرکات  افزود.  دلخوری ها  بر  نیز  گرفتند  قرار  نژاد  احمدی 
انتخابات و شعارهایی که طیف تندرو می دانند نیز سبب شد که او 

کنارگیری کند«.
وی افزود: » به هرحال شخصیت و توان سیاسی او به حدی است 
حتی  دهد.  تغيير  کامال  را  فضا  می تواند  شود  صحنه  وارد  اگر  که 
می توان یک جریان سیاسی جدید پدید آورد و مدیریت کشور سهم 

داشته باشد«.
جدید  جریان  اینکه  به  پاسخ  در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
از  نوری  ناطق   « گفت:  خیر،  یا  بود  خواهد  اعتدالیون  به  نزدیک 
تیپ  اما  ندارد  اعتدال  به  موسوم  جریان  با  ارتباط  تشکیالتی  نظر 
شخصیتی او اعتدالی است و افرادی که دور او جمع می شوند نیز 
اغلب همان گروه متدین، وفادار به نظام و انقالب و کسانی که در 
عین حال جمود فکری اصولگرایان سنتی تر را ندارند، خواهند بود. 
ضمن اینکه ناطق نوری از نظر شخصیتی خیلی گرم و صمیمی است 
طیف  حتما  شود  وارد  که  بخواهد  اگر  و  دارد  زیادی  دوستان  لذا 

هواداران گسترده ای خواهد داشت«.
شیرزاد ضمن ابراز امیدواری به اینکه ناطق نوری انزوای خودخواسته 
را کنارگذاشته و بار دیگر وارد میدان رقابت های سیاسی شود، گفت: 
» بدون شک ناطق نوری هنوز می تواند یک گزینه جدی باشد. حتی 
را به  از یک فرد و جریان دیگر نیز حمایت کند می تواند بازی  اگر 

نفع او تغيير دهد«.
منبع:نامه نیوز
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به گزارش خبرنگار پارلمانی ارمغان، روز دهم آبان ماه در 
راهروهای مجلس زمزمه هایی مبنی بر جمع آوری امضا 
به  کشور  وزیر  رحمانی فضلی  عبدالرضا  استیضاح  برای 

گوش رسید.
الیاس حضرتی  نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون 
امید با بیان آنکه خودش جز امضا کنندگان استیضاح 
نمایندگان  برخی  تالش  از  خبرنگاران  جمع  در  نیست، 
خبر  کشور  وزیر  استیضاح  پای  امضا  جمع آوری  برای 
کنار  در  هم  را  کار  وزیر  ربیعی،  علی  نام  او  البته  داد. 
رحمانی فضلی قرار داد؛ دو وزیری که مدتی پس از گرفتن 
رأی اعتماد، از مجلس کارت زرد دریافت کردند. هرچند 
هم  ربیعی  استیضاح  برای  امضا  جمع آوری  راستای  در 
تالش هایی در جریان است، ولی به نظر میرسد عزم ها 
گفته  به  است.  جزم تر  رحمانی فضلی  استیضاح  برای 
نمایندگانی که در جریان جمع آوری امضا برای استیضاح 
وزیر کشور هستند، عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، 

محور این جریان است. 
از  »استانداران«  و  شاندیز«  »پدیده  مانند  موضوعاتی 
هستند.  استیضاح  درخواست  در  دخیل  اصلی  مسائل 
زمزمه هایی  یازدهم،  دولت  زمان  و  این  از  پیش  البته 
به  رحمانی فضلی  استیضاح  برای  خیز مجلس  بر  مبنی 

هم  وصول  اعالم  حتی  هیچکدام  که  می رسید  گوش 
نشد؛ مهمترین آنها درباره موضوع مینو خالقی، منتخب 
مردم اصفهان، در انتخابات 94 بود. این موضوع در کنار 
انتقادات دیگر از عملکرد وزارت کشور، باعث شده بود 
حرف وحدیث های بسیاری درباره رحمانی فضلی مطرح 
به  ندادن  رأی  از  نمایندگان  برخی  که  جایی  تا  شود؛ 
دوازدهم  کابینه  برای  معرفی  صورت  در  رحمانی فضلی 

حرف زدند که البته فقط در حد حرف ماند!
به گفته نماینده بوشهر، امضاهای پای طرح استیضاح 
وزیر کشور از 25 امضا عبور کرده است. خدری همچنین 
کرد:  اعالم  کرده اند،  امضا  که  را  کسانی  از  برخی  نام 
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر، نادر قاضی پور، 
مصطفی  اهواز،  نماینده  ساری،  علی  ارومیه،  نماینده 
کواکبیان، نماینده تهران، علی اکبری و مسعود رضایی، 
نماینده های شیراز، عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه، 
اسالم آباد  و  داالهو  نماینده  فالحت پیشه،  حشمت اهلل 
ایمن آبادی،  غرب. خدری همچنین گفت که جعفرزاده 
نماینده رشت هم هنوز امضا نکرده ولی احتماال امضا 
خواهد کرد. نام مهرداد الهوتی، نماینده لنگرود را هم 
مطرح  امضاکنندگان  از  یکی  به عنوان  حضرتی  الیاس 

کرد. 
اشتباه کردم!

در جمع  او  از صحن مجلس،  از خروج »خدری«  پس 
پاسخ  درخواست  این  و چگونگی  به چرایی  خبرنگاران 
داد. او به این پرسش که موضوعات مدنظرتان تا پیش 
رأی  زمان  آن  چرا  شما  بود،  مطرح  هم  اعتماد  رأی  از 

پاسخ  یک  کنید،  استیضاح  بخواهید  االن  که  دادید 
دوکلمه ای داد: »اشتباه کردم!«. 

خدری به سؤال دیگری مبنی بر اینکه مدتی پس از رأی 
اعتماد هم ربیعی و هم رحمانی فضلی کارت زرد گرفتند، 
هم گفت: »احساس می کنم خواب بودم و بیدار شدم!«. 
مجموعه  با  که  ارتباطاتی  به  توجه  »با  داد:  ادامه  او 
کرده اند،  سرمایه گذاری  شاندیز  پدیده  در  که  کسانی 
دارم، دیدم که چه مشکالت و معضالت اجتماعی برای 

آنها به وجود آمده است«. 
خدری در ادامه مثالی هم زد: »خانمی از کیش با من 
ناشی  مشکالت  به خاطر  شوهرش  که  گرفت  تماس 
زیاد  دست  این  از  مواردی  کرده؛  خودکشی  پدیده،  از 
شاندیز  پدیده  در  نفر  هزار   134« افزود:  او  است«. 
نیست.  جوابگو  هم  هیچکس  کردهاند  سرمایه گذاری 
درحالیکه از مجاری رسمی این کار را کرده اند«. نماینده 
و  پرداخت  کشور  وزیر  از  انتقاد  به  ادامه  در  بوشهر 
مصاحبه ها و سخنان رحمانی فضلی درباره پدیده شاندیز 
را یادآور شد: »وزیر کشور سال گذشته در مجلس گفت 
که یک ماه فرصت بدهید مشکل را حل کنیم. مصاحبه 
تصویری وزیر کشور را دارم که گفت مشکل پدیده حل 
از  داد: »سرمایه های پدیده  ادامه  شده است«. خدری 
که  است، فقط همتی میخواهد  بیشتر  مردم  مطالبات 
بیایند و پول های مردم را بدهند. نمیدانم چه دست های 
پشت پرده ای وجود دارد که این کار را نمی کنند. پدیده 

مثل فالن مؤسسه نیست که ورشکسته شده باشد«. 
مسئله  درباره  همچنین  خدری  کردند.  جابه جا  فقط 

یعنی  کشور  وزیر  استیضاح  طرح  در  بحث  مورد  دیگر 
استانداران  »برخی  گفت:  هم  استانداران  بحث 
را فقط جابه جا  آنها  اما  توانمندی هایشان پایین است 
می رفتند،  کنار  باید  آنها  از  خیلی  درحالیکه  کرده اند. 
توانمندی نداشتند، اما برای اینکه نمایندگان و مردم را 
به جای دیگر  برداشته و  آنجا  از  را  فرد  کنند، آن  اقناع 
را  و شاید باالتری جابه جا کرده اند«. او این نوع اقدام 
»اجحاف« توصیف کرد. او همچنین در گفتوگو با »ایلنا« 
از  شهرداری ها  بر  نظارت  عدم  جمله  از  دیگری  مسائل 
سوی وزارت کشور، بی توجهی این وزارتخانه به عملکرد 
ضعیف این وزارتخانه، نحوه انتصاب استاندارها و عدم 
نظارت بر عملکرد استانداری ها، عدم ارائه الیحه جامع 
قانون  اجرای  عدم  همچنین  و  مجلس  به  انتخابات 
احزاب را از دیگر محورهای این طرح استیضاح دانست. 

می ایستیم تا اعالم وصول شود
خدری در ادامه پاسخ به پرسشهای خبرنگاران به بحث 
مهم  امضا  »جمع کردن  که  گفت  و  پرداخت  امضاها 
در  او  امضاهاست«.  کیفیت  است،  مهم  آنچه  نیست؛ 
پاسخ به اینکه آیا با توجه به نزدیک بودن الریجانی و 
رحمانی فضلی فکر می کنید این طرح برای اعالم وصول 
و در دستور کار قرارگرفتن بتواند روند عادی خود را طی 
اساس  بر  که  باشید  نداشته  »شک  گفت:  خیر،  یا  کند 
بیفتد.  تأخیر  گذاشت  نخواهیم  هم  روز  یک  آیین نامه 
کند«،  طی  را  خود  روند  باید  وصول  اعالم  به محض 
همان  »مشکل  که  شد  مواجه  پرسش  این  با  خدری 
اعالم وصول است که دیده شده هیئت رئیسه به تأخیر 

می اندازد یا از دستور کار خارج می کند«؛ او هم گفت: 
»اجازه نخواهیم داد؛ می ایستیم تا اعالم وصول شود«. 

بحثی فراکسیونی نیست
کنار جمع  از  »مهرداد الهوتی«  که  بود  در همین حین 
خبرنگاران و خدری عبور کرد؛ الهوتی وقتی درباره این 
بر  را  آن  بار  کرد  سعی  گرفت،  قرار  سؤال  مورد  طرح 
دوش خدری بیندازد: »محوریت این موضوع با حاج آقا 
مستقلین  فراکسیون  نقش  درباره  او  است«.  )خدری( 
فراکسیونی  بحثی  »این  که  گفت  هم  موضوع  این  در 
نیست«. فراکسیون مستقلین نزدیک به علی الریجانی، 
رئیس مجلس، محسوب میشود. هرچند الریجانی رسما 
در این فراکسیون عضو نیست ولی افراد نزدیک به او 

در آن حضور دارند.
مؤثری  نقش  آنها  البی های  و  فراکسیون  این  اعضای 
رحمانی فضلی داشت؛  مانند  وزیران  برخی  رأی آوری  در 
البته با یادآوری این نکته که رحمانی فضلی از چهره های 
نزدیک به الریجانی محسوب می شود که تا قبل از سال 
92، در اغلب مجموعه هایی که الریجانی برای مدیریتش 
بوده  محفوظ  رحمانی فضلی  صندلی  میرفته،  آنجا  به 
در  الریجانی  سهمیه  را  رحمانی فضلی  بسیاری  است. 
کابینه روحانی می دانند؛ موضوعی که یکبار هم مطهری 
البته  کرد؛  یاد  آن  از  کنایه آمیز  که  مستقیم  به طور  نه 
رد  را  موضوع  این  دو  هر  رحمانی فضلی  و  الریجانی 
چیزی  آنها،  ازسوی  موضوع  این  ردکردن  اما  می کنند، 
علی  با  رحمانی فضلی  همراهی  و  همکاری  سال ها  از 

الریجانی کم نمیکند.

همچنان   پیگیر  
 پرونده   تخلفات  
 دولت   احمدی 

نژاد   هستیم  
 بیشتر   تخلفات 

اداری   دولت  
 یازدهم،   مربوط   به  

 شهرداری هاست.
 شرفی   اصفهانی     

 گفت  :  مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر 
کسی مشکلی داشت بداند کجا مراجعه کند. االن 
نمی دانند  مسائلشان  پیگیری  برای  عادی  مردم 
غیرقضایی؟!  یا  بروند  قضایی  مرجع  پیش 

بنابراین دچار سرگردانی هستند.
در روزهایی که حمید بقایی مشغول پاسخگویی 
محمود  و  است  خود  قضایی  پرونده  به 
این  در  را  خود  رفیق  می کند  تالش  احمدی نژاد 
وادی تنها نگذارد؛ محمد اشرفی اصفهانی که در 
ریاست  نهاد  اداری  تخلفات  نظر  تجدید  هیأت 
خالف  که  دارد  تاکید  دارد،  مسئولیت  جمهوری 
ثابت  دهم  و  نهم  دولت  بودن  پاکدست  ادعای 
شده است. به گفته وی، هنوز مشکالتی در دولت 
روحانی پیش می آید که علت آن گره های کوری 
است که به عملکرد دولت نهم و دهم بر می گردد.  
اداری هم مقایسه ای  از حیث حجم تخلفات  او 
با  روحانی  و  خاتمی  هاشمی،  های  دولت  بین 

دولت نهم و دهم احمدی نژاد انجام داد و گفت: 
تخلفات  نظر  تجدید  هیأت  در  که  پرونده هایی 
می شود،  بررسی  جمهوری  ریاست  نهاد  اداری 
و  نهم  دولت های  به  مربوط  تخلفات  بیشتر 
آقای  و  اصالحات  دولت های  درباره  است.  دهم 
هاشمی اصال من پرونده ای ندیدم، اگر هم باشد 
نیز  یازدهم  دولت  درباره  است.  ندرت  به  خیلی 
تعداد پرونده ها خیلی کم بود، البته بیشتر و غالبا 

در موضوع شهرداری هاست.
البته اشرفی اصفهانی در گفت و گو با خبرآنالین، 
نظارتی  مراکز  کنونی  وضعیت  به  نیز  را  نقدی 
وارد دانست و گفت: مراکز نظارتی باید سامان 
بداند  داشت،  مشکلی  کسی  اگر  تا  کنند  پیدا 
کجا مراجعه کند. االن مردم عادی برای پیگیری 
بروند  قضایی  مرجع  پیش  نمیدانند  مسائلشان 
یا غیرقضایی، بنابراین دچار سرگردانی می شوند.

اشرفی اصفهانی: دولت احمدی نژاد جز ضرر، حاصلی نداشت

انتخاب استانداران کار 
دست وزیر کشور داد



ایران در بین ۲۰۰ کشور دنیا، جزء 
تعرفه  کمترین  دارای  کشور  سه 
برق است؛ عالوه بر این در هیچ 
بخش  برای  برق  نرخ  دنیا  جای 
پایین  اندازه  این  تا  کشاورزی 
نیست، به همین دلیل مسووالن 
برای  را  برنامه هایی  نیرو  وزارت 
افزایش قیمت این کاال به هیات 

دولت ارائه داده اند. 
در بخش برق ساالنه حداقل ۷۰۰۰ میلیارد ناموت مابه التفاوت 
هزینه  احتساب  بدون  تکلیفی  نرخ  در  شده  تمام  قیمت 
برق  ساعت  کیلووات  میلیارد   ۲۴۰ ساالنه  و  است  سوخت 
یارانه ای در داخل کشور به فروش می رسد که  فاصله قیمت 
تمام شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی  می شود. عالوه 
که  یارانه ای  شود  حساب  نیروگاه ها  سوخت  اگر  این،  بر 
بر ۱۵  بالغ  پرداخت می کند،  مابه التفاوت  این  بابت  دولت 

هزار میلیارد ناموت در سال است.
تا   ۱۶ حدود  کشور  گرمسیر  مناطق  در  برق  نرخ  همچنین 
برق  تعرفه های  به  نسبت  نرخ ها  این  که  است  ناموت   ۱۷
سایر کشورها بسیار پایین است، در همین راستا هوشنگ 
به  اشاره  با  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون  فالحتیان 
از  برق،  مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و واقعی در حوزه 
ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت خبر داد و 
گفت: پیشنهادی برای سامان دهی به اقتصاد آب و برق به 
دولت ارائه شده که امیدواریم با تصویب آن بتوان بخشی 

از مشکالت این بخش را جبران کرد.
تعرفه های  که  معتقدند  نیرو  وزارت  مسووالن  مجموع  در 

برق در ایران در قیاس با کشورهای دیگر بسیار ارزانتر است 
و  کمترین  سوئد  اروپایی  کشورهای  میان  در  طوریکه  به 
در  نرخ  این  البته  که  دارند  را  برق  قیمت  بیشترین  ایتالیا 

ایران از کشور سوئد کمتر است.
انرژی  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  ایتالیایی  شهروندان 
الکتریکی ۱۵.۷ سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت 
می کنند. همچنین آلمان با قیمت ۱۵.۲۲ سنت و انگلستان 
۱۴.۱۶ سنت،  قیمت  به  برق  کیلووات ساعت  هر  فروش  با 

بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.
عالوه بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به 
۱۱.۰۴ سنت  و  ۱۱.۱۷ سنت، ۱۱.۰۵ سنت  پرداخت  با  ترتیب 
به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه های 
گذشته  سال  در  که  است  درحالی  این  دارند،  قرار  بعدی 
میالدی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی ۹.۹ سنت و ساکنان آمریکا نیز ۹.۴۳ سنت 

پرداخت کردند.
از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، 
برقی  قیمت  نیز  چک  جمهوری  و  استرالیا  هلند،  لهستان، 
بین ۸ تا ۸.۹ سنت به ازای هر کیلووات ساعت برق دارند 
و  با ۶.۴۲ سنت  فنالند  با ۷.۲۳ سنت،  کانادا  و کشورهای 
سوئد با ۵.۳۴ سنت نیز در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

ایران میانگین قیمت برق ۶۰ ناموت معادل ۲ سنت به  در 
ازای هر کیلووات ساعت انرژی است به همین دلیل بسیاری 
موجب  می تواند  برق  تعرفه های  افزایش  که  معتقدند 
مدیریت مصرف شود بر همین اساس باید گفت که افزایش 
صرفه  راستای  در  مثبتی  اثرات  میتواند  تعرفه  این  قیمت 
جویی انرژی داشته باشد.                                       منبع:ایسنا

آمارها نشان داده است که آسیایی ها با رشد ساالنه معادل ۱۷ درصد، بیشترین 
تعداد میلیاردرهای دنیا را به خود اختصاص داده اند. 

آمارها  مجموع ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۱۶ به ۶ هزار میلیارد رسیده است؛ 
ثروتمندان  جمع  به  جدید  ثروتمند  یک  یکبار،  روز  دو  درهر  که  می دهد  نشان 
براساس  شد.  منتشر  شنبه  پنج  روز  که  است  آماری  این  می شود.  اضافه  دنیا 
همین آمار، تعداد پولدارهای دنیا رشدی ۱۷ درصدی داشته است و این افزایش 
رشد  دلیل  به  افراد  این  ثروت  افزایش  داده اند.  اختصاص  خود  به  آسیایی  را  

بخش های صنعتی، مالی، مواد اولیه و تکنولوژی بوده است.

غیرمستقیم،  طور  به  است:  گفته  اس  بی  یو  مطالعاتی  موسسه  کارشناس  یک 
بانک  و  کننده ها  تنظیم  دولت ها،  افزایش  این  عامل  که  کرد  استدالل  می توان 
باشند.  کرده  کمک  ثروت  میزان  این  ایجاد  به  است  ممکن  که  هستند  مرکزی 
فدرال رزرو از ماه دسامبر ۲۰۱۵ تاکنون ۴ مرتبه  نرخ بهره را افزایش داده است. 

اگرچه نرخ بهره فعلی در محدوده ۱ تا ۱.۲۵ درصد باقی مانده است.
جوسف استادلر، مدیر بخش ارزش های خالص یو بی اس در همین رابطه گفت: 
» ما یک پل بین سرمایهداری و بشردوستی می بینیم. اگر به حقایق توجه کنید، 
واقعیت این است که هزار و ۵۰۰ میلیاردر به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش 
از ۲۸ میلیون نفر را استخدام می کنند. به عبارتی رقمی معادل کل نیروی کار در 

بریتانیا.« 

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری قیمت مسکن ۱۱ تا 
۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت خواهد داشت. 

سعید آگشته در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: شواهد نشان میدهد بخش مسکن 
به تدریج در دو حوزه قیمت و تقاضا با افزایش نسبی مواجه شده است. هم 
اکنون قیمت مسکن تقریبا با نرخ تورم برابری می کند و پیشبینی من این است 

که در ماه های آینده یک تا دو درصد باالتر از نرخ تورم قرار گیرد.
به  منجر  تسهیالت  حوزه  در  دولت  حمایتی  سیاست های  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش تقاضای مسکن شده است گفت: امیدواریم دولت حمایت های خود را 
از بازار مسکن ادامه دهد. البته حمایت از طریق تسهیالت به تنهایی نمی تواند 
مسکن را از رکود درآورد بلکه اصالح ساختار نظام پولی کشور باید به این بخش 
کمک می کند. بر این اساس دولت باید با سرسختی، مساله کاهش نرخ سود 

سپرده های بانکی را پیگیری کند.
بانکی کمتر  نرخ سود  زمانی که  تا  کرد:  اقتصاد مسکن تصریح  کارشناس  این 
از ارزش افزوده بخش مسکن نباشد، مسکن آن جان اصلی را نخواهد گرفت. 
هم اکنون واحدهای صنعتی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد با رکود مواجه هستند که در 
هر سه حوزه حوزه اشتغال، تولید و فروش دچار کاهش شده اند. بخصوص در 

صنایع وابسته به بخش مسکن این رکود عمیق تر است.

گفت:  و  دانست  مسکن، ضروری  تولید  حوزه  در  را  شناسی  مخاطب  آگشته، 
مسکن  البته  شود.  ساخته  مسکونی  واحد  میلیون  یک  باید  ایران  در  سالیانه 
به  مسکونی  واحد  میلیون   ۲.۵ مازاد  عرضه  عرضه کننده.  نه مسکن  متقاضی، 
این علت بود که عرضه کننده با یک سری تعاریف وارد تولید شد و متقاضی با 
شاخص های خود اقدام به خرید کرد. تا زمانی که این دو گروه به هم نزدیک 

نشود همان اتفاقی می افتد که در مسکن مهر و مسکن لوکس افتاد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم. 
این عدد شاید به ظاهر زیاد باشد ولی در واقع این میزان تولید ۲.۵ سال است. 
برای این ۲.۵ میلیون واحد تقاضا هست ولی تقاضا همراه با توان خرید باال 
را دارد که در  البته این واحدهای خالی هم مخاطب خاص خود  نرفته است. 
خرید  به  اقدام  مشوق هایی  ارایه  با  و  کالن  اقتصاد  تاثیر  تحت  مناسب  زمان 

خواهند کرد.
بخش  در  ناصحیح  سیاست های  اینکه  بیان  با  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
از  کرد: یکی  تاکید  بدون متقاضی شد،  ایجاد واحدهای  به  مسکن مهر منجر 
مهمترین ایرادات مسکن مهر در حوزه مطالعات صفر و مکانیابی اشتباه بود که 
در اکثر سایتها اتفاق افتاد. هم اکنون در پرند سازندگان ساختمان می سازند ولی 

خالی است؛ چون متناسب با نیاز متقاضیان ساخته نشده است.
 آگشته تصریح کرد: دولت سیاستی را در حوزه بازآفرینی شهری اتخاذ کرده که 
ادامه پیدا کند هم اصالح  این روند  اگر  اعتقاد من سیاست اصولی است.  به 

کالبد شهری اتفاق میافتد و هم تنظیم بازار در این مناطق ایجاد خواهد شد.

نشست  در  تهران  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
اعضا،  فروشی  امضا  ادعای  رد  با  آبان ،   9 خبری 
مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  به  زنان  تهمت  از 
در  نمایند،  عذرخواهی  و  استغفار  طلب  خواست، 
غیر این صورت علیه آنها اقدام قضایی خواهد شد.

رئیس  قربانخانی  حضور  با  که  نشست  این  در 
عضو  خطیبی  و  تهران  مهندسی  نظام  سازمان 
رئیس  شد ،  برگزار  سازمان  این  مدیره  هیئت 
ارقام  و  آمار  اعالم  با  مهندسی  نظام  سازمان 
انجام  بازرسی های  شده،  ساخته  ساختمان های 
شده، اظهار داشت: از بین  صد و بیست هزار عضو 
سازمان نظام مهندسی تهران، تعداد احکام صادره 

در شورای انتظامی چیزی حدود 2000 حکم )کمتر 
از 2 در صد( می باشد که بخشی از این احکام نیز 
ندارد  فروشی  امضا  پرونده های  به  ارتباطی  هیچ 
و می تواند شامل موارد مختلف باشد. قربانخانی 
همچنین با رد استفاده از امضا مهندس های فوت 
به اعضای  اتهاماتی  شده گفت: کسانی که چنین 
پاکدست نظام مهندسی می زنند، طلب استغفار و 
عذرخواهی کنند در غیر این صورت علیه آنها اقدام 

قضایی خواهیم نمود.
تقویت  رهبری  معظم  مقام  اینکه ،  بیان  با  وی 
سازمان نظام مهندسی را راهکار مقابله با حوادث 
و بالیای طبیعی و مسکن و شهرسازی دانسته اند، 

باعث  نیتی  هر  با  هرکس  معتقدیم  لذا  افزود: 
تضعیف سازمان نظام مهندسی شود قطعا خالف 

سیاست های کلی نظام حرکت کرده است.
مورد  در  همچنین  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
مهندسی  نظام  سازمان  میلیارتومانی   40 پرونده 
تهران توضیحاتی را داد و اظهار داشت: در آخرین 
روند قضایی این ماجرا، قاضی پرونده به بانک شهر 
از  یا  از حساب خارج و  این مبلغ  دستور داده که 
آن استفاده نشود ولی به دلیل شرابط پرونده، اگر 
چه سود ماهیانه آن را دریافت می کنیم ولی اجازه 
جابجایی  آن را به حساب های دیگر سازمان نداریم. 
قربانخانی همچنین با اشاره به ایجاد حساب های 

از  مهندسی  نظام  سازمان  و  اعضا  بین  مشترک 
واریز حق الزحمه مهندسان به حساب های مشترک 
خبر داد و گفت: شفافیت و برخورداری سود این 
و  طرح  این  فواید  از  مهندسان   برای  حساب ها 

خواسته اعضای سازمان می باشد.
تراکم  خبری  نشست  این  در  قربانخانی همچنین 
فروشی را یکی از  مشکالت زیست محیطی شهر 
که  ماست  همه  آرزوی  افزود:  و  دانست  تهران 
خارج  را  خود  هزینه های  بتواند  روزی  شهرداری 
از موضوع تراکم فروشی تامین نماید. چرا که در 
موضوع تراکم فروشی تعدادی اندک سود می برند 

و ضرر آن به عموم مردم می رسد.

قابل  که  می شوند  شامل  را  مبلمانی  آنها  بهترین  باشند؛  ثابتی  جعبه های  مانند  که  نیستند  اتاق هایی  اتاق ها،  بهترین 
کشیدن، جابجایی و یا قابلیت گرد هم چینی دارند. مبلمان های چرخان که روبه روی یک مبل یا تلویزیون باشند بسیار 
مورد پسند هستند. همچنین نیمکت هایی که قابلیت حرکت به اطراف را داشته باشند تا در صورت لزوم فضای بیشتری 
در اختیار ما قرار دهند و گفتگوهای صمیمانه تری را برای ما ممکن سازد مورد پسند هستند. مبلمان هایی که قابلیت 

جابجایی دارند فضای تطبیق پذیری به ما می دهند و به همین دلیل طرفداران زیادی دارند.
در اتاق نشیمن یک فضای مرکزی وجود دارد و آن همان جایی است که هنگام ورود  ما برای اولین بار  به اتاق توجه 
ما را به خود جلب می کند. به هنگام چیدن مبلمان اطمینان یابید که از فضای مرکزی شروع به چیدن لوازم می کنید و 
سپس به جاهای دیگر برسید. از اینکه مبلمان شما در وسط اتاق دیده شود نترسید،  چرا که یک قالیچه با سایز مناسب 

برای کف؛ آن را دلنشین خواهد کرد و فضای بسیار راحتی را خلق خواهد کرد.

در اتاق نشیمن با فضای کوچک 
دو مبل یک شکل روبروی هم و یا یک مبل با دو صندلی راحتی توجه را جلب می کند و با دیگر اثاثیه ی اتاق ارتباط 
برقرار می کند. مطمئن شوید که فضای کافی در کنار آنها وجود دارد تا به آسانی در صورت لزوم جابه جا شوند و یا قابلیت 

پذیرش اثاثیه دیگر را داشته باشند.
طراحی پشت مبل اتاق نشیمن

میز چای خوری، میز های موقتی و یا سطوح قابل جابجایی به اتاق جو دوستانه می دهند، مطمئن شوید که همیشه در 
یک مسافت نزدیک جا برای کتاب، نوشیدنی، المپ، گلدان و غیره وجود دارد این ها لوازمی هستند که تمام نیازهای ما 

را برطرف می کنند و ما را از انجام کارهای اضافی و با عجله باز می دارند.
تمام تالش خود را بکنید تا اتاق نشیمن را مکانی زنده و با آرامش بسازید. با لوازم داخلی و با جنس بادوام و همچنین از 
مبلمان چرخان زمانی که چنین مکانی برای نشستن در اتاق وجود دارد حتمًا استفاده کنید و مبلمانی که قابلیت جابجایی 
دارد . با محل قرارگیری مبلمان در اتاق نشیمنتان سرو کله بزنید و در نهایت بهترین مکان را برای زندگی خود خلق کنید. 

مریم مهدوی پژوهشگر و کارشناس معماری

نشود،  قطع  یارانه ها  اگر 
کشور  اقتصادی  گرفتاری های 

تشدید می شود.
اتاق  اسدهلل عسگراوالدی، رییس 
بازرگانی ایران-چین ،افزایش اخیر 
کرد  تحلیل  را  بازار  در  ارز  قیمت 
را  نفت  پول  » اگر نصف  و گفت: 
بگیریم و آن را تبدیل به پول نفت 
کنیم، می توانیم ارز باالی ۴ هزار تومانی را مهار کنیم. اما اگر 
پول نداشته باشیم دولت باید صرفه جویی را در برنامه های 

خود قرار دهد.«
 ۲۰ به  فقط  و  کند  کم  را  یارانه ها  باید  داد:»دولت  ادامه  او 
درصد از جامعه یارانه پرداخت کند و یارانه مابقی افراد باید 

قطع شود؛ زیرا اگر یارانه ها قطع نشود گرفتاری های اقتصادی 
کشور تشدید می شود.«

عسگراوالدی با تاکید بر اینکه دالر نباید در حال حاضر ۴ هزار 
ناموت می شد، گفت: » در حال حاضر دالر باالی ۴ هزار ناموت 
است؛ این در حالی است که نباید دالر باالی ۴ هزار ناموت 
می شد. دالر باید بین ۳ هزار و ۸۰۰ ناموت الی ۳ هزار و ۹۰۰ 
بدهی های  نتوانست  دولت  چون  اما  می گرفت.  قرار  ناموت 

خود را پرداخت کند، ناچار شد.«
و  هزار  باالی  را  درهم  دوبی  مرکزی  بانک  » امروز  افزود:  او 
دولت  دست  ارز  قیمت  ترقی  درواقع  است؛  کرده  اعالم   ۱۰۰
است. چون نمی تواند ریال الزم را تعيين کند، از این راه برای 

کسری های خود راه کاری پیدا درست کرده است.«
رییس اتاق بازرگانی ایران-چین بیان کرد: » اگر دولت بتواند 

پول نفت را بتواند نقد بگیرد و نفت را بهتر بتوانیم بفروشیم، 
و  شود  جویی  صرفه  دولت  هزینه های  در  دیگر  سوی  از 
شرکت های دولتی حراج شود، نرخ ارز را می تواند مهار کرد. 
در حال حاضر شرکت های دولتی همچنان زیان ده هستند و 

سوددهی ندارند.«
او تاکید کرد: » ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است؛ در 
حالی که این کار درست نیست و برای توسعه اقتصاد باید 

بخش خصوصی تقویت شوند.«
عسگراوالدی در رابطه با پیش بینی رشد اقتصادی تا پایان 
سال، گفت: »رشد اقتصادی ۳ درصد است و بیشتر نخواهد 
هنوز  است.  حاکم  کشور  اقتصاد  بر  رکود  زیرا همچنان  شد؛ 
بفروشیم و  راحتی  به  نمی توانیم  را  کنیم  تولید  کاالهایی که 

موارد اولیه به راحتی وارد نمی شود.«

آمار گمرک ایران حاکی از واردات بیش از چهار میلیون دالر 
انواع قهوه در نیمه نخست سال جاری است که در این میان، 

گران ترین قهوه مربوط به کشور رومانی است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت 
انواع  خارجی در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۶۵۴ تن 
ارزش  که  است  وارد شده  ایران  به  جهان  کشور   ۱۴ از  قهوه 
مجموع این واردات به چهار میلیون و ۲۵۸ هزار و ۶۷۹ دالر 
می رسد. واردات انواع قهوه در قالب هشت ردیف تعرفه مجزا 
این محصول،  برای واردات  ایران  انجام می شود و  ایران  به 
ایتالیا،  اوگاندا،  اندونزی،  عربی،  متحده  امارات  کشورهای 
ایرلند، برزیل، ترکیه، رومانی، سوئیس، فرانسه، قبرس، کلمبیا، 
هند و ویتنام را انتخاب کرده است. در میان کشورهایی که 
ایران از آنها قهوه وارد می کند، بیشترین واردات را به ایران، 
امارات متحده عربی داشته است که البته نمی توان این کشور 
را مبدا اصلی این کاالها دانست، چرا که امارات به بندرگاهی 
که  طوری  به  است؛  شده  تبدیل  ایران  به  کاال  تحویل  برای 
ابتدا به امارات  کاالهایی که قرار است به ایران وارد شوند، 

می آیند و پس از آن وارد ایران می شوند.

از  بیش  ارزش  به  قهوه  انواع  تن   ۷۷۷ مدت  این  در  ایران 
وارد  عربی  متحده  امارات  از  دالر  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک 
کرده است. پس از امارات، بیشترین صادرات قهوه به ایران، 
مربوط به کشور ویتنام است که ۲۸۵ تن قهوه به ارزش ۶۸۸ 
هزار دالر به ایران صادر کرده است و پس از آن کشورهای 
بعدی  رتبه های  در  ترتیب  به  ایتالیا  و  ترکیه  اندونزی،  هند، 
صادرات به ایران قرار می گیرند. نکته جالب این که گران ترین 
قهوه وارد شده به ایران مربوط به قهوه کشور رومانی است 
که توانسته ۱۲ تن قهوه به ارزش ۱۱۶ هزار دالر به ایران صادر 
کند و به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم قهوه رومانی تقریبا 
در حدود ۳۵ هزار ناموت است. قهوه ایتالیا نیز با ارزشی در 
حدود ۳۰ هزار ناموت به ازای هر کیلوگرم دومین قهوه وارداتی 
به ایران است. این درحالی است که واردات قهوه در ایران از 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی باالیی برخوردار است و قهوه 
که در دنیا دومین نوشیدنی ارزان قیمت بعد از آب به شمار 

می رود، در ایران با قیمت باالیی به دست مشتری می رسد.
در حال حاضر حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات قهوه بو 
داده کافئین گرفته در بسته بندی در مجموع ۳۲ درصد است 

و با توجه به این که قهوه به 
عنوان کاالی لوکس در گروه 
است،  گرفته  قرار   ۱۰ کاالیی 
شده  برابر  دو  بازرگانی  سود 
سود  مجموع  نهایت  در  و 
گمرکی  حقوق  و  بازرگانی 
می رسد.  درصد   ۶۰ به  آن 
نیز  درصد   ۹ دیگر  سوی  از 

وارد  بنابراین  می گیرد،  تعلق  آن  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
کننده قهوه باید رقمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش پایه قهوه 

وارداتی را به عنوان تعرفه بپردازد.
گران ترین  در  که  قهوه ای  تا  می شود  سبب  موضوع  همین 
در  رسیده،  ایران  به  هزار ناموت   ۳۵ حدود  قیمت  با  حالت 
به دست  هزار ناموت   ۱۵۰ از  بیش  کیلویی  قیمت  با  نهایت 
مصرف کننده برسد. به این ترتیب می توان گفت که فاصله 
آن  فروش  قیمت  و  قهوه  وارداتی  قیمت  میان  چشمگیری 
به   ۱۰ کاالیی  گروه  در  قهوه  گرفتن  قرار  البته  که  دارد  وجود 

عنوان یک کاالی لوکس نیز جای تامل دارد.

مهندسی،اقتصادی۴ شماره ۲۵۳
 1۵ آبان 1۳9۶

برق در آستانه افزایش قیمت قرار گرفت

هر دو روزیکبار، یک نفر میلیاردر می شود

مسکن 2 درصد باالتراز تورم می ایستد

رئیس سازمان نظام 
مهندسی تهران: کسانی 

که به قشر پاکدست 
مهندس تهمت زدند، 

طلب استغففار  و 
عذرخواهی کنند

عسگراوالدی:قرار نبود دالر باالی ۴هزار تومان شود

فروش قهوه 3۵ هزار تومانی به قیمت ۱۵۰ هزار تومان
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همان  مدیریت تان  سیستم 
بی  اسکناس  چاپ  سیستم 

پشتوانه دولت قبلی بود! 
طوری  دوباره  فتح اهلل زاده  علی 
از ارقام استفاده کرده که فقط با 
محاسبه  میشود  خودش  منطق 

مدیریت بی بدهی!
از همین شروع مطلب باید تاکید 
کرد بهترین نتایج استقالل را در 
فتح اهلل زاده  علی  اخیر  دهه  دو 

گرفته و شکی در آن نیست. ولی این موفقیت دلیلی نیست 
که سرپوشی بتوان گذاشت روی تصمیمات اشتباهش. او این 
بار که انتقادها از هزینه ها و بدهی های به جا مانده از استقالل 
زیاد شده، مصاحبه کرده و گفته کدام بدهی به جا مانده از من؟ 
من قرارداد داشتم با وزارت ورزش وقت و برای تیم 24 میلیارد 
تومانی ام 17 میلیارد پول آوردم، درحالی که سهمم می شده 12 

میلیارد ناموت!
از استدالل های اشتباه است که به راحتی نقض  پر  این گفته 
می شوند. اول اینکه این تفاهم 50 درصدی که فتح اهلل زاده به 
ان اشاره دارد برای دوره علی سعیدلو است. زمانی که او جای 
را در استقالل گرفت و آن زمان تا سقف  امیر واعظ آشتیانی 
7 میلیارد ناموت قرار بود مشارکت 50 درصدی از سوی وزارت 
زمان  باشد. همان  داشته  وجود  تفاهمی  ها  باشگاه  و  ورزش 
که واعظ از استقالل رفت، غیر از بدهی های مالیاتی اعالم کرد 
استقالل 3.7 میلیارد بدهی دارد و البته طلب 2.9 میلیاردی از 
سازمان لیگ برای لیگی که گذشته بود. یعنی با آن مبلع بدهی 

مانده استقالل می شد کمتر از یک میلیارد ناموت.
کرد. مجلس  فرق  کلی  به  اما  عباسی شرایط  ریاست  زمان  در 
از هزینه برای تیم های دولتی منع  را گذراند که دولت  قانونی 
شد. دیگر خود به خود تعهدی که فتح اهلل زاده برای 3 سال 
بعد از رئیسی که امضایش کرده بوده ، به آن استناد می کند ، از 
بین رفته بود. او اما خیلی راحت واژه ها را به هم می چسباند و 

مدام تکرارشان می کند.
آخر،  درآمد سال  میلیارد ناموت   17 این  ادعای  به  برگردیم  اما 
هم  فقط  و  کرده ایم  بحث  او  با  باره  این  در  بارها  پیشتر 
استنادمان دفاتر مالی خود او بوده است. اینکه گفته شده 17 
واگذار  بعدی  مدیر  به  که  زمانی  استقالل  درآمدزایی،  میلیارد 
سه  که  داشت  انصاری  علی  با  اسپانسرینگ  قرارداد  یک  شد، 
بعدش  سال  پول  میلیارد   4 اول،  سال  همان  در  و  بود  ساله 

هزینه شده بود.
در همان سال 4 میلیارد دیگر از درآمدهای استقالل در سازمان 
لیگ هم پیش پیش هزینه شده بود. این رقم 8 میلیارد تومانی 
را تنها از اعدادی که استاد فتح اهلل زاده گفته اند کسر کنید، به 
سادگی به حقیقت ماجرا پی برده می شود. این اما همه ماجرا 
اسناد و دفاتر  تنظیم نکردن  برای  نیست. کلی بدهی مالیاتی 
قانونی مالیات ها از یک سو و بیش از یک میلیون دالر غرامت 
به بازیکنان خارجی از توزی گرفته تا دیگرانی که در این سالها 
آقای  دوران  خسارت های  همه  برگشتند،  بی مصرف  و  آمدند 

فتح اهلل زاده بودند.
بدهی هایی که فتح اهلل زاده حاال آنها را نمی پذیرد، بهای شان 
گاه قدری سنگین بوده که حاصلش بی شک در سیه روزی این 
موفقیت  برای  را  تیمی  اینکه  دارند.  نقش  استقالل  روزهای 
دادن  که  است  بالیی  همان  بفروشی،  را  فردایش  امروز، 
آقای  است.  آورده  کشور  سر  بر  پشتوانه  بی  نقدی  یارانه های 
فتح اهلل زاده واقعیت این است که شما دانسته، با علم به اینکه 
پول دیگری نیست، مدام بیشتر از سقف درآمدهای تان هزینه 

کردید تا این روزها رقم بخورد.

تحقیقات جدید نشان می دهد که خوردن 
غذا به تنهایی توسط افراد، به ویژه مردان، 
متابولیک  سندرم  خطر  معرض  در  را  آنان 
قرار می دهد. آیا این موضوع نشان دهنده 
این است که تنهایی غذا خوردن به عنوان 
یک مسئله معضل سالمت عمومی مطرح 

است؟ 
به گزارش ارمغان  و به نقل از تک تایمز، 
در  شده  منتشر  جدید  تحقیق  اساس  بر 
تحقیقات چاقی و تمرین بالینی، صرف غذا در زندگی مدرن به یک عادت 
تبدیل شده است. در سال های اخیر، خانواده ها در مناطق مختلف جهان 
کوچکتر شده اند و خانواده های یک نفره بیشتر از قبل وجود دارند. این 
تغييرات منجر به شکل نامنظم، غیر رسمی و متمایز صرف غذا می شود.

بین  رابطه  ارزیابی  به  تصمیم  محققان  اجتماعی،  شرایط  این  دلیل  به 
صرف غذا در تنهایی و سندرم متابولیک گرفتند.

طبق تعریف، سندرم متابولیک مجموعه ای از پنج فاکتور خطرناک قلبی 
عروقی مانند چاقی و فشار خون باال است.

 metabolic( متابولیک  سندرم  یا  سازی  و  سوخت  نشانگان 
syndrome( مجموعه ای از شرایط است که خطر ابتال به دیابت نوع 

وجود  با  نشانگان  این  می دهد.  افزایش  را  سکته  و  قلبی  بیماری  دو، 
دست کم سه مورد از پنج مورد زیر تعریف می شود:

•  چاقی شکمی )مرکزی( دور شکم بیشتر از ۸۹ سانتیمتر
•  فشار خون باال )بیش از ۸۵/۱۳۰ میلیمتر جیوه(

•  افزایش گلوکز پالسمای ناشتا )بیش از ۱۰۰ میلیگرم در هر دسی لیتر 
خون(

•  تریگلیسیرید سرمی باال )بیش از ۱۵۰ میلیگرم در هر دسی لیتر خون(
•  سطوح پایین لیپوپروتئین پرچگال )کمتر از ۵۰ میلیگرم در هر دسی 

لیتر خون(
سندروم متابولیک با خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 

2 ارتباط دارد.
تنهایی غذا خوردن در دهه های اخیر به دلیل کوچک شدن خانواده ها و 
ازدیاد خانواده های یک نفره بیشتر شده است. محققان دریافتند که این 

عمل می تواند پیامدهای جدی برای سالمتی داشته باشد.
و  بهداشت  ملی  نظرسنجی  در  کننده  شرکت   7725 کمک  با  محققان 
تغذیه کره جنوبی )KNHANES( در سال های 2013 و 2014 این مطالعه 

را انجام دادند.
از هر یک از شرکت کنندگان پرسیده شد که در روز، دو بار، یک بار یا هیچ 

بار تنها غذا می خورند.
در میان شرکت کنندگان، کسانی که دو بار در روز تنهایی غذا خوردند، در 
تنها زندگی کردن، مجرد بودن و امتناع از صرف غذا فراوانی بیشتری را 

نشان دادند.
نتایج حاصل از جمع آوری داده ها نشان داد که غذا خوردن در تنهایی 
باال  برای هر دو جنس  را  ابتال به سندرم متابولیک  بالقوه  عوامل خطر 

می برد، اما برای مردان بیشتر است.

و  تحصیالت  سطح  زندگی،  شیوه  انتخاب  مانند  عواملی  به  توجه  با 
درصد   29 می خورند،  غذا  تنهایی  به  اغلب  که  زنانی  شغلی،  وضعیت 
ابتالی  احتمال  دارند، در حالی که  را  به سندرم متابولیک  ابتال  احتمال 
با  مقایسه  در  متابولیک  سندروم  به  دارند  شرایطی  چنین  که  مردانی 
افرادی که اغلب با همراهان غذا می خورند، 64 درصد و احتمال ابتال به 

چاقی 45 درصد است.
میان  در  ویژه  به  بیماری  به  ابتال  افزایش خطر  احتمالی  از دالیل  یکی 
مردان این است که خوردن غذا به تنهایی ممکن است منجر به انتخاب 
بیشتر غذاهای ناسالم شود، اما تحقیقات قبلی نیز روی تاثیرات ذهنی، 

فیزیولوژیکی و فیزیکی تنهایی تمرکز کرده اند.
به عنوان  را  تنهایی  و  اجتماعی  انزوای  اخیر،  بزرگ  واقع، دو تحلیل  در 

تهدیدات جدی سالمت عمومی نشان داده اند.
در ماه اوت گذشته، محققان تنهایی و انزوای اجتماعی را بعنوان عامل 

مهمی که بر ضعف سالمت تاثیر می گذارد، در نظر گرفتند.
در اولین تحلیل، محققان دریافتند که خطر مرگ زودرس در بزرگساالنی 

که ارتباطات اجتماعی سالم دارند، به نصف کاهش یافته.
زندگی  و  تنهایی  اجتماعی،  انزوای  دوم،  تحلیل  و  تجزیه  که  حالی  در 
منجر  زودرس  مرگ  به  ابتال  خطر  افزایش  عوامل  عنوان  به  را  انفرادی 

نام برد.
سپس محققان »اپیدمی تنهایی« یا فراگیر شدن به تنهایی زندگی کردن 
را به عنوان موضوعی که بسیاری از ملت ها با آن روبرو هستند و ارتباط 

اجتماعی را به عنوان یک نیاز اساسی بشر عنوان کردند.
اخبار خوب  اشتراک گذاری  به  که  است  داده  نشان  واقع، تحقیقات  در 

می تواند سالمت و شادی عمومی را ارتقا دهد.
ساز و کار دقیق ایجاد نشانگان متابولیک در درست تحقیق است. اکثر 

انسولین  از مقاومت به  بیماران مسن چاق کم تحرک و دارای درجه ای 
هستند. استرس نیز میتواند یکی از عوامل باشد. مهمترین عوامل خطر 
عبارتند از رژیم غذایی )به خصوص قند شیرین( و بی تحرکی یا کمبود 

فعالیت فیزیکی، اختالل چرخه خواب و مصرف بیش از حد الکل. 
در مورد این که آیا چاقی یا مقاومت به انسولین باعث ایجاد سندرم 
متابولیک می شوند یا پیامدهای آن هستند بحث وجود دارد. تعدادی 
سی،  واکنشی  پروتئین  جمله  از  التهاب  سیستمیک  نشانگرهای  از 
افزایش  نیز  و  دیگران  و  آلفا  تومور  نکروز دهنده  فاکتور   ،۶ اینترلوکین 
اسید اوریک ناشی از رژیم غذایی در این زمینه دخیل دانسته می شوند.

دستورالعمل های  مثال  عنوان  به  زندگی،  شیوه  تغيير  درمان،  اول  راه 
ماه  تا شش  از سه  اگر پس  اما  است.  فیزیکی  فعالیت  و  تغذیه سالم 
تالش در اصالح عوامل خطر کافی نبود، درمان دارویی ضرورت می یابد.

به طور کلی هر یک از اختالالت تشکیل دهنده نشانگان متابولیک باید 
جداگانه درمان شوند.

برای  است  آنژیوتانسین ممکن  مبدل  آنزیم  بازدارنده های  و  دیورتیکها 
درمان فشار خون باال استفاده شود.

لیپوپروتئین  نوع  از  کلسترول  کاهش  به  چربی خون  کاهنده  داروهای 
پرچگال  لیپوپروتئین  سطوح  افزایش  به  و  گلیسیرید  تری  و  کمچگال 

کمک می کنند.
انسولین می شوند  به  مقاومت  باعث کاهش  که  داروهایی  از  استفاده 

همانند متفورمین و تیازولیدیندیون مورد اختالف نظر است.
ضمن این که داروهای کاهش وزن می توانند به درمان اضافه وزن کمک 
الگوی  اصالح  که  گفت  می توان  اکنون  تحقیق،  این  نتایج  طبق  کنند. 
صرف غذا و اجتناب از صرف غذا به صورت تنهایی نیز می تواند یکی از 

عوامل بازدارنده ابتال به نشانگان متابولیک باشد.

ممکن  دهان  بد  بوی 
کمبود  از  است 
 )B3( ب۳  ویتامین 

ناشی شود.
خستگی یکی از شایع 
ابتال  نشانه های   ترین 
ویتامین  کمبود  به 
کمبود  اما  است، 
به  همیشه  ویتامین 
است  ممکن  گاهی  نمی شود.  ظاهر  خستگی  شکل 
ما  از  خیلی  که  شوند  ایجاد  بدن مان  در  مشکالتی 

نمی دانیم از کمبود ویتامین ناشی شده اند.
نشانه  ی   ۷ مورد  در  تا  باشید  همراه  ما  با  ادامه  در 
تأمین کننده ی  غذایی  منابع  و  ویتامین  کمبود 

ویتامین های ضروری بدن بیشتر بدانیم.
۱. دردهای عضالنی

دلیل  هیچ  بدون  و  مداوم  صورت  به  چنانچه 
مشخصی، مثال بدون اینکه تمرینات ورزشی سنگین 
شاید  دارید،  عضالنی  دردهای  باشید،  داده  انجام 
شیوع  علیرغم  هستید.  مبتال   D ویتامین  کمبود  به 
کمبود  نشانه های  چون   ،D ویتامین  کمبود  باالی 
آن  تشخیص  نیستند،  واضح  خیلی  ویتامین  این 
 D می تواند دشوار باشد. با توجه به اینکه ویتامین
نقش  عضالت  و  دندان ها  استخوان ها،  سالمت  در 
و  دندان ها  عضالنی،  دردهای  همراه  به  اگر  دارد، 
استخوان های تان هم مشکل دارد، الزم است سطح 

این ویتامین در بدن تان اندازه گیری شود.
برای اینکه به کمبود ویتامین D دچار نشوید، روزانه 
غذایی  رژیم  در  و  بگیرید  قرار  آفتاب  نور  معرض  در 
با  غنی شده  لبنِی  فرآورده های  یا سایر  از شیر  خود 
ویتامین D مثل ماست و پنیر ُکلبه )نوعی پنیر نرم 
با طعم مالیم( استفاده کنید. ماهی های چرب مثل 

سالمون یا ماهی  ُتن نیز از جمله منابع ویتامین D به 
شمار می روند که به دلیل خطر رسوب جیوه در بدن 

بهتر است بیشتر از دو بار در هفته مصرف نشوند.
۲. ِکِرختی پاها

چنانچه در ناحیه ی پاها احساس کرختی یا بی حسی 
شده  ایجاد  مشکل  هم  رفتن تان  راه  در  و  می کنید 
است )مثال تعادل ندارید یا اغلب زمین می خورید(، 
به کمبود ویتامین بB12( ۱۲( مبتال هستید.  شاید 
برای   B12 ویتامین  چون  چرا؟  می پرسید  حتما 
ضروری  عصبی  دستگاه  و  مغز  عملکرد  و  سالمت 
به  مغز  شود،  کم  ویتامین  این  سطح  اگر  است. 
دشواری می تواند با اعصاب بدن ارتباط برقرار کند و 
به همین دلیل به بی حسی و مشکالت تعادل دچار 

خواهید شد.
مواد  مصرف   ،B12 ویتامین  سطح  افزایش  برای 
غذایی حیوانی مثل ماهی، مرغ و فرآورده های لبنی 
و نیز مواد غذایی گیاهی مثل جایگزین های شیر یا 
گوشت و غالت صبحانه که با ویتامین B12 غنی شده 

باشند، توصیه شده است.
۳. مشکل دید در شب

آیا چون شب ها مشکل دید دارید، ترجیح می دهید 
همیشه بعد از شام در منزل بمانید و بیرون نروید؟ 
 )A( گاهی مشکل دید در شب به کمبود ویتامین آ
مربوط می شود. ویتامین A در ساختن رنگدانه های 
به  کمک  و  چشم ها  در  نوری  گیرنده ی  سلول های 
دید در نور کم مؤثر است. کمبود ویتامین A موجب 
می شود شب ها نتوانید دید واضحی داشته باشید و 
شاید حتی به سایر اختالالت بینایی مثل ِدِژِنراسیون 

ماکوال )تخریب لکه  ی زرد( نیز دچار شوید.
کلم  برگ،  و  اسفناج  مثل  سبز  برگ  دارای  سبزیجات 
هویج،  مثل  نارنجی  رنگدانه های  دارای  سبزیجات 
سیب زمینی شیرین، فلفل دلمه ای نارنجی، طالبی و 

تخم مرغ از جمله منابع ویتامین A هستند.
 نشانه کمبود ویتامین, ویتامین های ضروری بدن

خستگی یکی از شایع ترین نشانه های ابتال به کمبود 
ویتامین است

۴. عکس العمل های ُکند
رانندگی  حین  آیا  هستید؟  ُکند  توپ  گرفتن  در  آیا 

ناگهان جلوی ماشین تان سبز می شود،  وقتی کسی 
تأخیرها  این  شاید  بگیرید؟  ترمز  سریع  نمی توانید 
نه  و  باشد   )E( ای  ویتامین  کمبود  از  ناشی 
سالمت  برای   E ویتامین  شما.  بودن  بی دست وپا 
به   B12 دستگاه عصبی مفید است و مثل ویتامین
کنترل کننده ی  اعصاب  و  مغز  بین  ارتباط  برقراری 
کمبود  می کند.  کمک  عکس العمل ها  و  عضالت 
ویتامین E موجب دشوارتر شدن برقراری این ارتباط 

می شود.
جوانه ی گندم غنی ترین منبع تأمین کننده ی ویتامین 
را  مغذی  ماده ی  این  پس  است،  شده  خوانده   E
مایونز،  تخم مرغ،  کنید.  اضافه  خود  غذایی  رژیم  به 
احشاء  همان  یا   )organ meat( اندام  گوشت 
خوراکی، مغزها، دانه ها و آووکادو نیز از جمله سایر 

منابع ویتامین E به شمار می روند.
۵. دیر التیام یافتن زخم ها

دیگری  جراحت  یا  می ُبرید  را  دست تان  وقتی  آیا 
التیام  دیر  زخم های تان  می آید،  پیش  برای تان 
می یابند؟ شاید بخشی از این مشکل ناشی از کمبود 
ویتامین سی )C( باشد. سلول های پوستی و سایر 
سلول هایی که پس از ایجاد جراحت باید خودشان 
به  کنند،  بازسازی  التیام  فرآیند  شروع  منظور  به  را 
)روی(  زینک  و   A ویتامین  و همچنین   C ویتامین 
این  از  کافی  میزان  بدون  زخم ها  التیام  دارند.  نیاز 
دلیل  همین  به  و  شد  خواهد  دشوارتر  مغذی  مواد 

احتمال عفونی شدن زخم ها افزایش می یابد.
برای اینکه به کمبود ویتامین C مبتال نشوید، مصرف 
و  لیموها  انواع  و  گریپ فروت  مرکبات مثل  روزانه ی 
َمنداب  اسفناج،  مثل  برگ سبز  دارای  نیز سبزیجات 
خود  غذایی  رژیم  در  را  کلم برگ  و  آراگوال  همان  یا 

بگنجانید.
۶. احساس افسردگی

ظاهر  جسم  در  همیشه  ویتامین  کمبود  عالئم 
وقت ها  گاهی  است  ممکن  ما  همه ی  نمی شوند. 
این  که  شدید  متوجه  چنانچه  اما  بگیرد،  دل مان 
که  طوری  است،  شدن  وخیم تر  حال  در  مشکل 
افسردگی گرفته اید یا بیشتر روزها غمگین هستید، 
 )B1( ب۱  ویتامین  کمبود  به  شاید  که  کنید  شک 

مبتال شده اید. این ویتامین مثل ویتامین B12 برای 
سالمت سلول های عصبی و مغزی ضروری است.

اختالل  این سلول ها  عملکرد  در   B1 ویتامین  کمبود 
ایجاد می کند و در نتیجه  ممکن است به مشکالت 
روانی مثل افسردگی دچار شوید. کمبود این ویتامین 
به ندرت اتفاق می افتد، اما در افراد الکلی، مبتالیان 
یا  روده(  التهابی  بیماری  )نوعی  کرون  بیماری  به 

بی اشتهایی )آنوِرکسیا( ممکن است بروز کند.
از گوشت  این ویتامین عبارتند  منابع غذایی حاوی 
قرمز و سفید، گوشت احشاء مثل کبد، نخود، لوبیا، 
عدس و ِمالس سیاه )شربتی غلیظ که از چغندرقند یا 

نیشکر به دست می آید(.
۷. بوی بد دهان

ویتامین ب۳  کمبود  از  است  ممکن  دهان  بد  بوی 
)B3( ناشی شود، به ویژه اگر خوب مسواک می زنید 
در  کلی  طور  به  و  می کنید  استفاده  دندان  نخ  و 
رعایت بهداشت دهان و دندان کوشا هستید. کمبود 
ویتامین B3 به ضعیف شدن عملکرد کبد می انجامد.

تأثیر  روده ها  و  معده  صحیح  عملکرد  روی  کبد 
می گذارد و به همین دلیل اختالل در عملکرد آن به 
منجر  بد دهان  بوی  نهایت  در  و  گوارشی  مشکالت 
خواهد شد. این کمبود در افراد الکلی موجب کاهش 

سطح انرژی می شود.
برای جلوگیری از ابتال به کمبود ویتامین B3، مصرف 
احشاء خوراکی، ماهی های چرب، دانه ی آفتابگردان 

و سبزیجاتی مثل چغندر توصیه شده است.
که  نیست  چیزی  ویتامین  کمبود  کلی،  طور  به 
سادگی  به  افراد  خوِد  سوی  از  آن  تشخیص 
باشد. چنانچه احساس می کنید عالئمی  امکان پذیر 
دارید که شاید به کمبود ویتامین مربوط باشند، حتما 
با یک پزشک مشورت کنید و از مصرف خودسرانه ی 

قرص ها و مکمل های ویتامین بپرهیزید.
در  ویتامین ها  سطوح  ساده  خون  آزمایش  یک 
صورت  در  پزشک  و  می کند  مشخص  را  بدن تان 
ویتامین ها  سطوح  در  کمبودی  نوع  هر  مشاهده ی 
راهنمایی های الزم را برای بازگشت به وضعیت عادی 

در اختیارتان خواهد گذاشت.

. بازی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا را رسانه ملی نیمه تمام رها کرد. 
20 دقیقه پایانی بازی لیگ قهرمانان اروپا ، بین رئال مادرید و تاتنهام را تلویزیون پخش 
را بزند و به جایش رضا  نکرد. تصاویر نامطلوب باعث شد تا رسانه ملی قید پخش بازی 

جاودانی و مجید صالح با هم حرف بزنند. 
در سال جدید چالش های زیادی درباره پخش های زنده بازی های لیگ برتر وجود دارد 

و انتقادهای زیادی می شود به رسانه ملی درباره اینکه سیگنال های مناسبی از بازی ها را 
نخریده است و خیلی تمایلی به پخش بازی های لیگ های اروپایی ندارد و حتی حاال لیگ 
قهرمانان را هم با چنین کیفیتی پخش می کند و نیمه تمام می گذارد. نه به اینکه تا به حال 
همه فوتبال ها را پخش می کردند و نه به اینکه یکباره شرایط پخش فوتبال ها اینچنین 

شده است!

کربن،  اکسید  مثل دی  مواد سمی  در سیگار 
نیکوتین وجود دارد. 

چهار  از  بیش  که  کرده اند  اعالم  کارشناسان 
نخ سیگار  در یک  ماده سمی شیمیایی  هزار 
وجود دارد که می تواند اثر بسیار مضر و مرگبار 

بر مغز انسان بگذارد.
از سال ها پیش نقش منفی سیگار بر سالمت 
بدن از جمله بروز مشکالت قلبی عروقی، انواع 

سرطان ها، پوسیدگی دندان ها، آب مروارید، ناباروری، سقط جنینی 
و بسیاری دیگر از بیماری ها شناخته شده است اما تحقیقات جدید 
نشان داده است که سیگار عالوه بر مشکالت جسمی باعث مشکالت 

اعصاب و روان نیز می شود.
مثل  سمی  مواد  سیگار  در  دریافتند  خود  تحقیقات  در  کارشناسان 
دارد  وجود  اتانول  و  آمونیاک  آرسنیک،  نیکوتین،  کربن،  دی اکسید 
که هر یک موادی سمی و بسیار خطرناک برای بدن انسان هستند 
بخش های  به  آسیب  و  مغزی  سلول های  مرگ  باعث  می توانند  و 

یادگیری و حافظه مغز شوند.
سازمان بهداشت جهانی استعمال سیگار را اولین دلیل مرگ و میر در 

جهان حتی در رتبه باالتر از ابتال به ایدز نام برده است.
کارشناسان دانشگاه Northumbria با بررسی 2 گروه افراد سیگاری 
و غیر سیگاری دریافتند که گروه اول توانایی اندکی در به خاطر سپردن 

کلمات و پردازش اطالعات دارند.
متوجه  سیگاری  افراد  مغز  از  تصویربرداری  با  همچنین  کارشناسان 
توان  افت  باعث  که  شده اند  مغزی  غشای  معمول  غیر  شدن  نازک 

ذهنی در آنها حتی در سنین جوانی می شود.
پزشکان بر همین اساس به افراد توصیه می کنند برای حفظ سالمت 
جسم و روح خود از استعمال سیگار خودداری کنند و حتی افراد غیر 

سیگاری در معرض دود این ماده دخانی قرار نگیرند.

۵ شماره ۲۵۳سالمت ،  ورزش
 1۵ آبان 1۳9۶

این همه بدهی استقالل را 
خرزوخان ایجاد کرده است؟

 تنهایی غذا خوردن برای 
سالمتی مضر است

هفت نشانه  کمبود 
ویتامین را بشناسید

فرکانسها را از کجا میگیرید که یک فوتبال را نمیتوانید کامل پخش کنید؟

با خواندن این مطلب دیگر سیگار نمی کشید
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به  متجاوزین  آشنای  تهدیدهای  از  یکی 
دختران جوان و حتی پسرها، بردن آبروست. 
اگر به کسی بگی آبروت رو میبریم. حفظ آبرو 
باعث می شود سکوت کنند و به هیچ کس 

نگویند.
دختر 15 ساله، یک سال تمام توسط شوهر 
می کرد  خطابش  عمو  احتماال  که  عمه اش 
مورد تجاوز قرار گرفته و سکوت کرده است. 
از  خانواده،  آبروی  از  می ترسیده  او  احتماال 

رفتار تند احتمالی پدرش.
آشنایی  جمله  می کشتت«  نگو  بابات  »به 
وقتی  است  ایرانی  دخترهایی  برخی  برای 
بسیاری  می دهند.  انجام  را  غیرمعمولی  کار 
این سنت  واسطه  به  ایرانی  خانواده های  از 
غلط که آبرو از همه چیز مهمتر از چشم خود 
را بر روی یک فاجعه می بندند و حتی حاضر 

شدیدترین  با  را  خود  پسر  و  دختر  هستند 
مجازات ها روبرو کنند تا آبرویشان نرود.

»آبرو« باعث شده است بحران های اجتماعی 
هزار  صندوقی  در  پستو  گوشه  در  ایران  در 
آبرو  حفظ  این  بماند.  باقی  خورده  قفل 
نیست.  ایرانی  خانواده های  مخصوص  تنها 
برای  سالهاست  نیز  حاکمیتی  دستگاه های 
حفظ آبرو و خوب نشان دادن جامعه، چشم 
میگویند  و  بسته اند  آمارها  روی  بر  را  خود 

همه چیز خوب است.
به  متجاوزین  آشنای  تهدیدهای  از  یکی 
دختران جوان و حتی پسرها، بردن آبروست. 
می بریم. حفظ  رو  آبروت  بگی  کسی  به  اگر 
هیچ  به  و  کنند  باعث می شود سکوت  آبرو 

کس نگویند.
بسیاری از متجاوزین با خیال راحت کارهای 
خود را می کنند چون مطمئن هستند، »حفظ 

آبرو« از آنها محافظت می کند.
برخی از این تجاوزها سریالی است و هیچ 
کس از فرد متجاوز شکایت نمی کند چون یاد 

گرفته اند آبرو از همه چیز مهمتر است.
تصور کنید یکی از کسانی که مورد تجاوز قرار 

از فرد متجاوز شکایت می کرد شاید  گرفت، 
تجاوزهای دیگر صورت نمی گرفت.

اول،  تجاوز  که  می بیند  وقتی  متجاوز  فرد 
از شکایت نیست  دوم، سوم و هیچ خبری 
با اطمینان بیشتری دست به عمل شیطانی 

خود می زند.
و  دختر  داد،  آموزش  خانواده ها  به  باید 
پسری که مورد تجاوز قرار می گیرند تقصیری 
ندارند. آنها به زور مورد تجاوز قرار گرفته اند 
و اولین کسی که با بحران روبرو است خود 
اگر  کنند  فکر  نباید  خانواده ها  هستند.  آنها 
در  نمی توانند  دیگر  کنند،  پلیس شکایت  به 

اجتماع سربلند کنند.
عدم شکایت آنها باعث می شود، متجاوزین 
خبرهای  شاهد  روز  هر  و  شوند  حریص تر 
زشت تجاوز باشیم. زن، کودک و پسر درگیر 

بحران تجاوز هستند.
پدرها باید به گونه ای رفتار کنند که فرزندان 
آنها را اولین و مهمترین پناهگاه خود بدانند 
خود  مشکالت  کردن  مطرح  از  اینکه  نه 

وحشت داشته باشند.
صداوسیما و رسانه ها می توانند کمک بزرگی 

برای  »سکوت  غلط  فرهنگ  با  مبارزه  برای 
حفظ آبرو« باشند. به طور مثال به تلویزیون 
» هیس!  سینمایی  فیلم  می کنم  پیشنهاد 
کنند.  پخش  را  نمی زنند«  فریاد  دخترها 
به  بزرگی  کمک  می تواند  فیلم  یک  همین 
خانواده ها برای مواجه با این موضوع باشد.

برویم.  صفتها  شیطان  این  جنگ  به  بیاییم 
بزرگ  آبرو  حفظ  برای  ما  سکوت  کنید  باور 

ترین کمک به این متجاوزین است.

تهران  شهر  شورای  رئیس 
از  عمده ای  بخش  گفت: 
ولی  شده  ساخته  مترو 
نشده  تجهیز  متاسفانه 
مترو  تجهیز  هزینه  است. 
بیش  به  و  است  باال  بسیار 
از 10 تا 12هزار میلیارد ناموت 
امیدواریم  و  دارد  نیاز  پول 
که با کمک دولت و شورای 
تامین  بتوانیم  اسالمی  شهر 

اعتبار دراز مدت کنیم. 
نمایشگاه  سومین  و  بیست  در  ارمغان  خبرنگار  گزارش  به 
مطبوعات ؛ محسن هاشمی رفسنجانی ظهر امروز با حضور در 
غرفه گروه رسانه ای خبر درباره منابع درآمدی جایگزین تراکم 
فروشی در شهرداری تهران گفت: محمدعلی نجفی، شهرداری 

تهران هم اکنون ستاد درآمد را تشکیل داده اند و به دنبال راه 
حل هایی هستند تا به جای آنکه به سمت شهر فروشی بروند 

درآمدهایی را ایجاد کنند که مشکل شهر حل شود.
استفاده  را  شهرداری  درآمد  جایگزین  راه های  از  یکی  او 
و  عوارض  حوزه  در  گفت:  و  کرد  عنوان  مدت  دراز  منابع  از 
مالیات ارزش افزوده راه هایی وجود دارد که بتوان از طریق 

آن بخشی از درآمد شهر را به وسیله آن تامین کرد.
محسن هاشمی بیان کرد: در هر صورت اقتصاد شهر تهران 
خیلی  کرد.  درآمدزایی  آن  از  می توان  که  است  اقتصادی 
را  راه حل های الزم  آقای نجفی  نیستم و معتقدم که  ناامید 

برای کسب درآمد پایدار پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره برنامه شورای شهر 
برای توسعه حمل و نقل در تهران گفت: در ذهنمان برنامه ای 
 2 امروز  تا  که  را  مترو  فعلی  ظرفیت  آن  وسیله  به  تا  است 
میلیون سفر در روز است را به 6 میلیون سفر در روز برسانیم 

و الزمه آن این است که مترو را تجهیز کنیم.
که  میدانید  گفت:  مترو  تجهیز  باالی  هزینه  به  اشاره  با  او 
تجهیز  متاسفانه  ولی  شده  ساخته  مترو  از  عمده ای  بخش 
نشده است. هزینه تجهیز مترو بسیار باال است و به بیش 
از 10 تا 12هزار میلیارد ناموت پول نیاز دارد و امیدواریم که با 
کمک دولت و شورای شهر اسالمی بتوانیم تامین اعتبار دراز 

مدت کنیم.
از  دولت سهم خود  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  هاشمی 
همیشه  دولت  گفت:  خیر،  یا  میکند  پرداخت  مترو  تجهیز 
دنبال آن بوده که سهم خود را از اعتبار تجهیز مترو پرداخت 
درآمدهای  و  است  سخت  پرداختی  روش های  ولی  کند 
دولت نیز محدود است بنابراین باید روش هایی پیدا کنیم 
که دولت توان پرداخت سهم خود را داشته باشد. امیدوارم 

هستیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.

بدهی های  رقم  تهران  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
شهرداری را رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد ناموت اعالم کرد.

نمایشگاه  سومین  و  بیست  در  ارمغان  خبرنگار  گزارش  به 
مطبوعات سمیع اهلل مکارم حسینی در بازدید از غرفه ایسنا 
در آخرین روز از این نمایشگاه ، درباره رقم قطعی بدهی های 
این  به  قبلی  شهری  مدیریت  دوران  از  که  تهران  شهرداری 
دوره واگذار شده است، گفت: در مورد بدهی های شهرداری 
باید پرداخت شود  و  آنچه که در دفاتر ما ثبت شده است 
رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد ناموت است که ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ناموت آن بدهی به بانکها و ۹۰۰۰ میلیارد ناموت آن 
نیز بدهی به پیمانکاران است. مابقی آن نیز مبالغی است که 

باید به شهروندان و به عنوان مثال افرادی که خانه شان را به 
شهرداری فروخته اند، پرداخت شود.

وی با بیان اینکه باید این مبالغ را پرداخت کنیم، گفت: در 
کنار این بدهی ها باید یک سری هزینه نیز انجام شود. شهر 
از  دارد.  نیاز  مالی  منابع  به  توسعه  و  کند  پیدا  توسعه  باید 
سوی دیگر یک سری پروژه زنده و در حال ساخت در شهر 

وجود دارد که این موارد نیز به منابع مالی نیاز دارد.
نیاز  مورد  هزینه  تهران  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
اعالم  را حدود ۲۲ هزار میلیارد ناموت  زنده  پروژه های  برای 
کرد و گفت: ما شهر را اداره خواهیم کرد و در نگهداشت آن 
هستیم  این  دنبال  به  البته  میکنیم  تالش  مطلوب  نحو  به 

شهر  توسعه  در  تا 
مردم  ظرفیت  از 
های  مشارکت  و 
مردمی نیز استفاده 

کنیم.
در  همچنین  وی 
های  هزینه  مورد 
مورد  در  شهرداری 
اظهار  نیز  اربعین 
می  تالش  ما  کرد: 
کنیم تا کارمان را با 
بهترین  و  باالترین 
عین  در  و  کیفیت 

حال با کاهش هزینهها انجام دهیم و از این منظر هم مسائل 
کیفی و هم موارد کمی را مورد توجه قرار می دهیم.

»به بابات نگو 
می ُکشدت«

فرار همدستان بابک 
از اعدام

محسن هاشمی: متروی تهران فقط ساخته شده، برای تجهیز ۱2هزار 
میلیارد تومان می خواهد

مبلغ نهایی بدهیهای شهرداری تهران،اعالم شد

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف 
 ۱۴۴ از مجموع  گزارش،  این  اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  جنسیتی 

کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است.
جزء  ایران  مذکور  گزارش  طبق  اینکه  بیان  ضمن  فالحتی  لیال 
چهار کشور انتهای جدول است افزود: ما باالتر از کشورهای چاد، 

سوریه، پاکستان و یمن قرار داریم.
به گفته وی این در حالیست که رتبه عربستان سعودی،  ماالیا و 

لبنان در شاخص یاد شده باالتر از ایران قرار دارند.
بنابر اظهارات مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجمع جهانی 
اقتصاد رتبه کشورها در ۴ شاخص اقتصاد، آموزش، سالمت و مشارکت سیاسی را مورد بررسی 

قرار داده است که طبق این گزارش رتبه ایران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰ بوده است.
فالحتی همچنین رتبه ایران نسبت به مجموع کشورهای دنیا ) ۱۴۴ کشور( در زمینه آموزش را 

۱۰۰، سالمت ۱۳۵ و مشارکت سیاسی زنان را ۱۳۶ اعالم کرد.
وی در ادامه به مقایسه این شاخص ها و جایگاه ایران نسبت به سال گذشته پرداخت و گفت: 

در مقایسه با سال گذشته رتبه ایران یک درجه کاهش یافته است.
فالحتی ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ میالدی رتبه ایران بین سایر کشورها ۱۳۹ بود.

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد: رتبه کشور ما در 
بوده  اقتصاد ۱۴۰، آموزش ۹۶، سالمت ۹۸ و مشارکت سیاسی ۱۳۶  سال گذشته در شاخص 

است.
فالحتی با این توضیح که مقایسه رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میالدی نشان می دهد که 
در ۲ شاخص آموزش و سالمت با کاهش رتبه شدید مواجه بودیم، اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷ در 

حوزه آموزش ۶ رتبه و در شاخص سالمت ۳۷ رتبه کاهش داشته ایم.
به گفته وی این در حالیست که ایران در شاخص اقتصاد و مشارکت سیاسی تغييری نداشته 

است.
مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه چرا علی 
رغم برنامه ها و سیاست های دولت به منظور اجرای طرح تحول سالمت و همچنین شناسایی 
و جذب کودکان بازمانده از تحصیل و فعالیت های نهضت سواد آموزی همچنین در دو شاخص 
در  جدی  تحوالت  با  کشورها  برخی  گفت:  ایسنا  به  شده ایم؟  افت  دچار  آموزش  و  سالمت 
شاخص ها موفق به کسب امتیاز باالتر و در نتیجه کسب رتبه باالتر شده اند و این در حالی 
است که امتیاز ما ثابت مانده و دیگر کشورها از ما عبور کرده اند. به عبارت دیگر علی رغم اجرای 
طرح های مذکور مقدار شاخص ایران در بعد آموزش و سالمت تغييری نکرده اما تحوالت سایر 

کشورها در این ابعاد جدیتر و چشمگیرتر بوده که باعث شده از ما پیشی گرفته و عبور کنند.
دقیق شاخص های سالمت،  محاسبه  و  آماری  جامع  نظام  وجود  عدم  را  دیگر  دلیل  فالحتی 
آموزش، اقتصاد و مشارکت سیاسی عنوان کرد و در این خصوص تشریح کرد: محاسبه چنین 
در  که  حالیست  در  این  استاندارد هستند  و  دقیق  آماری  منابع  وجود  نیازمند  شاخص هایی 
از  بسیاری  در  براین  عالوه  و  نداریم  جنسیت  موضوع  به  حساس  آماری  جامع  نظام  کشور 
برنامه های ملی گزارش های حساس به جنسیت نداریم و در عمل نشان نمی دهیم در حوزه 
زنان طرح های ملی چه تحوالتی را حاصل آورده است. در مجموع ضعف در نظام مستندسازی 
و ارائه شاخص های آماری استاندارد باعث میشود تا اقدامات صورت گرفته چندان دیده نشده 

و به نظر برسد که در حال درجا زدن هستیم.
وی در باره شاخص های اقتصاد و مشارکت سیاسی نیز گفت: تحوالت خاصی در بعد اقتصادی 
نداشتیم اما در بحث مشارکت سیاسی تنها در تعداد نمایندگان پارلمان تغييراتی داشتیم که 
بازهم چندان محسوس نبوده و حدود ۶ درصد از سهم پارلمان ایران در اختیار زنان است و در 

نتیجه تغييری در رتبه ایران ایجاد نکرده است.
فالحتی ادامه داد: این شاخص به شدت به حضور زنان در مناصب وزارتی و ریاست دولت ها 

حساس بوده و این دو عامل وزن بیشتری در تعيين شاخص مشارکت سیاسی دارند.
مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه رتبه عربستان 
در سال ۲۰۱۶ بعد از ایران قرار داشت اما امسال با ۲ رتبه افزایش باالتر از ایران قرار گرفته است 
گفت: در جدول مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی ایران بعد از لبنان، عربستان، 

و ماالیا قرار گرفته است.
فالحتی در پاسخ به اینکه تغييراتی که اخیرا در عربستان درخصوص ارتقاء جایگاه زنان شاهد 
عربستان  در  اخیرا  که  تغييراتی  گفت:  است؟  داشته  کشورها  رتبه بندی  در  تاثیری  هستیم 
امر در شاخص  این  زنان بود و  با وضعیت اجتماعی  زنان رخ داد بیشتر مرتبط  در خصوص 

هنجارهای جنسیتی و قوانین SIGI میگنجد و اثری در شاخص شکاف جنسیتی ندارد.
وی در پایان اضافه کرد: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد بیشترین شکاف جنسیتی در 
سراسر جهان در دو حوزه اقتصاد و سالمت است؛ بطوریکه با روند فعلی در نابرابری جنسیتی در 
اقتصاد، ۲۱۷ سال طول می کشد تا در این حوزه برابری حاصل شود. در حوزه سالمت وضعیت 
نابرابری ها در سطح جهان از سال ۲۰۰۶ بدتر شده و در مجموع چهار بعد فقط وضعیت شاخص 
آموزش در سراسر جهان امیدوارنه است و پیش بینی میشود تا ۱۳ سال آینده نابرابری در حوزه 
آموزش در سطح جهانی رفع شود. در حوزه سیاست نیز با روند فعلی در سطح جهان ۹۹ سال 
طول می کشد تا نابرابری ها رفع شود.                                                                منبع:ایسنا

از سرشاخه های عرفان حلقه  نفر  شش 
همت  به  کرج  در  طاهری  محمدعلی 
البرز  استان  سپاه  اطالعات  نیروهای 

دستگیر شدند.
به گزارش ارمغان، به نقل از روابط عمومی 
سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز ، 
عرفان  فرقه  فعاالن  از  نفر  شش  تعداد 
حلقه از طرفداران محمدعلی طاهری که 
مدت ها در حال تبلیغات فرقه غیرقانونی 
خود در سطح استان البرز بودند، توسط 
در  زمان )عج(  امام  آقا  گمنام  سربازان 
سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان البرز 

مورد رصد وشناسایی قرارگرفته و دستگیر شدند.
این افراد سابقه دستگیری در موارد مختلف را داشته و با قید تعهد و ضمانت 
آزادشده بودند. یکی از این افراد با رسانه های معاند ازجمله بی بی سی فارسی 

در ارتباط بوده است.
رسیدگی به جرائم این شش نفر در حال سیر مراحل قضایی است.

را  زنجانی  بابک  همدست  دو  تهران  انقالب  دادگاه 
مفسدفی االرض نشناخت.

 مهدی شمس زاده و حمید فالحهروی دو تن از متهمان پرونده 
دیوانعالی  در  آنها  حکم  اما  محکوم  اعدام  به  پیشتر  که  نفتی 
کشور نقض شده بود، از سوی شعبه 28 دادگاه انقالب تهران به 

ریاست قاضی مقیسه به حبس محکوم شدند.
شمس زاده و فالحهروی که در محاکمه قبلی در شعبه 15 دادگاه 
انقالب مفسد فی االرض شناخته شده بودند از سوی شعبه 28 
و  نشدند  شناخته  مفسدفی االرض  هم عرض،  شعبه  عنوان  به 
برخالف بابک زنجانی از مجازات اعدام رهایی یافتند؛ البته این 
حکم مانند احکام دیگر قابل تجدید نظرخواهی در مرجع صالح 

تجدیدنظر است.
غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران هفته 

گذشته از صدور حکم این دو متهم خبر داده بود.
علیرضا زیباحالت منفرد از دیگر متهمان اصلی این پرونده است 
که دادستان تهران از او به عنوان جعبه  سیاه یاد کرده و بنابر 
اعالم رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده همچنان در 

مرحله تحقیقات است.

زن ایرانی در قعر جدول جهان

 6 نفر از سرشاخه های عرفان 
حلقه در کرج دستگیر شدند
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از  شهریاری  محمود  تند  انتقاد 
رویه جذب بازیگران برای اجرای 
سابقه  با  مجری  این  برنامه ها. 
ما، دالیل مخالفت  با  در گفتگو 
او  است.  داده  توضیح  را  خود 
رامبد  درباره  نظرش  همچنین 
بیان  را  مدیری  مهران  و  جوان 
را  تفتی  کامران  عملکرد  و  کرده 

زیر سوال برده است.
پس  اجرا  پیشکسوتان  از 
جزو  البته  و  است  انقالب  از 
رکوردداران ممنوع الکاری. محمود شهریاری سال ها است فرصت اجرا 
به دست نیاورده و فعالیتش را در بیرون از سازمان صدا و سیما انجام 
می دهد. سراغ او رفتیم تا با او در این باره گفتگو کنیم. شهریاری این 
بار هم بدون تعارف نظرش را گفت و توضیح داد چرا رویه تلویزیون 

برای جذب بازیگران و به عنوان مجری نادرست است.
او می گوید نمونه هایی مثل رامبد جوان و مهران مدیری به این دلیل 
موفق هستند که بیش از اجرا، بازی می کنند. شهریاری از کامران تفتی 
یک  نمی توان  او  عقیده  به  است؛  گویا  اشاره هایش  اما  نمی برد  نام 
ترویج  رسالتش  که  برنامه »وقتشه«  در مقام مجری  را  بازیگر مجرد 
مدیران  را  اتفاق  این  اصلی  مقصر  شهریار  پذیرفت.  است،  ازدواج 
خود  همه  از  بیش  است  معتقد  حال  عین  در  و  می داند  تلویزیون 

بازیگران متضرر می شوند.
یکی از جدیدترین نسخه هایی که سازمان صدا و سیما برای باال بردن 
جذابیت برنامه هایش می پیچد، حضور چهره ها و بازیگران در مقام اجرا 
است. شما به عنوان کسی که سابقه ای طوالنی در امر اجرا دارد، نگاه تان 

به این رویکرد چگونه است؟
- چهره های مورد عالقه مردم ممکن است جذابیت برنامه را باال ببرند 
اتفاق اول  را اجرا می کند. این  اما نه به عنوان کسی که دارد برنامه 
از همه به ضرر بازیگرانی است که به سمت اجرا آمده اند چون اجرا 
نقش  در  بازیگر  وقتی  و  است  متفاوت  کامال  مقوله  دو  بازیگری  با 
مجری ظاهر می شود، مردم حس می کنند آن شخص در حال ایفای 
نقش است و در دراز مدت به صداقت کالم او شک می کنند که همه 
این ها به ضرر بازیگران است چون بدترین ضربه به آنها این است که 
جذابیت شان را برای کارگردان ها از دست می دهند و تجربه ثابت کرده 

به غیر از چند مورد محدود، سایر بازیگرانی که به سمت اجرا آمده اند 
در کار بازیگری شان خلل به وجود آمده است.

با اینکه االن به گفته خود بازیگران کار برای شان در سینما و تلویزیون 
کم شده، اما این هم دلیل نمی شود آنها به سمت اجرا بیایند. باید به 
این موضوع توجه کرد که چرا هیچ وقت کسانی مثل علی نصیریان، 
پرویز پرستویی یا رضا کیانیان پیشنهاد اجرا را نمی پذیرند، چون آنها 

به اهمیت کار خودشان در بازیگری پی برده اند.
می شوند،  بازیگر  که  مجریانی  یعنی  ماجرا  این  برعکس  نتیجه  اما 
همیشه بد نبوده و مثال نمونه هایی مثل صابر ابر و شهاب حسینی را 

داریم که کارشان را از اجرا شروع کردند.
- نمونه های انگشت شمار داریم.اما در همین ماجرای برعکس کسی را 
داشتیم که از اجرا به سمت بازیگری رفت و در سریال یوسف پیامبر )ع( 
بازی کرد و بعد به سمت موسیقی رفت و دوباره به اجرا بازگشت، اما 
نه مجری کاملی شد، نه خواننده موجهی شد و نه بازیگر قابل. مردم 
هم در این میان معطل می مانند که فالن فرد را باید در کدام نقشش 
دلسوزی  روی  از  بلکه  بازیگری  به  تعصبم  روی  از  نه  را  این  بپذیرند. 

درباره دوستان بازیگر می گویم.
به نظر می آید از زمانی روند استفاده از چهره ها در تلویزیون بیشتر دیده 
شد که رامبد جوان توانست با اجرایش خندوانه را تبدیل به برنامه ای 
با  برنامه تخصصی  بازیگر کمدی بود و در یک  البته جوان  موفق کند. 

همین سبک موفق بود.
دهیم  قرار  استثنائات  جزو  نوعی  به  را  خندوانه  باید  من  نظر  به   -
چون در خندوانه بازیگری بیشتر چیره است تا اجرا. رامبد جوان هم 
اول کارگردان و بازیگر خندوانه است. این برنامه واقعا به دلیل همه 
برنامه های  سایر  کنار  در  نمی تواند  دارد  که  المان هایی  و  ویژگی ها 
تلویزیون طبقه بندی شود. حتی بخش استندآپ کمدی هم در این 
برنامه به نوعی بازیگری است. بنابراین موفقیت های خندوانه ربطی 

به اجرا ندارد و بیشتر به سمت دسته بندی بازیگری می رود.
را باید مثل خندوانه در قالب های دیگری دسته  به نظر شما دورهمی 

بندی کنیم؟
- مهران مدیری در تمام طول برنامه دارد بازی می کند. از آنجایی که 
قیمت در مقابل او با لحنی خاص می گوید »مدیری« تا جایی که در 
مقابل مهمانان می نشیند، همه از پیش توسط نویسنده نوشته شده 
است. حتی اگر به صورت بداهه هم حرفی زده می شود، بازیگری اش 
بر اجرا غالب است. اما این را باید مورد توجه قرار داد که با یک دو 

برنامه نمی شود کل تلویزیون را ارزیابی کرد و گفت به دلیل موفقیت 
این دو برنامه پس بازیگران توانایی اداره برنامه را دارند. تلویزیونی را 
که االن 24 ساعته است و در نزدیک به 30 شبکه برنامه دارد، باید در 

سطح کالن تر مورد بررسی قرار داد.
ما درباره لطمه ای که بازیگران با تغییر مسیر به سمت اجرا، به کارنامه 
این موضوع باعث بیکار شدن  اما  زنند صحبت کردیم  کاری خود می 

مجری ها هم می شود؟
- به نظر من مجری ها بیکار نمی شوند، چون در خارج از صدا و سیما 
آنقدر همایش و برنامه وجود دارد که مجریان در آنها حضور داشته 
باشند که مثال خود من که سال ها است از تلویزیون دور هستم، وقتم 
پر است. اما چرا هیچ وقت از بازیگران نمی خواهند که این برنامه ها 
که  خرجی  برای  خصوصی  بخش  چون  کنند؟  اجرا  را  همایش ها  و 
برای همایش ها و برنامه هایش می کند انتظار بازخورد و نتیجه دارد، 
بنابراین یک بازیگر توان اداره یک برنامه یا همایش را ندارد و بخش 
خصوصی هم که به بیت المال متصل نیست که به راحتی از آن خرج 

کنند.
همایش های  و  است  تلویزیون  شما،  مثل  مجریانی  خاستگاه  اما 
نظر  در  مجری  یک  پرکاری  مقیاس  عنوان  به  نمی توان  را  خصوصی 

گرفت.
خودش  که  نیروهایی  قدر  تلویزیون  وقتی  اما  است.  درست  بله،   -
تربیت کرده را نمی داند، این نیروها هم جذب جاهای دیگر می شوند. 
آنها  نمی کنند،  اجرا  افروز  آتش  جواد  با  میرفخرایی  اسماعیل  وقتی 
متضرر نمی شوند، بلکه تلویزیون دارد ضرر می کند و در نهایت مردم 
هستند که دیدن یک برنامه استاندارد را از دست می دهند. دقیقا یکی 
از دالیلی که تلویزیون به سمت بازیگران رفته است، ضعف در کشف 

و تربیت مجریان کاربلد است.
متاسفانه االن مجریانی در تلویزیون هستند که آنقدر از نظر تکنیکی 
ضعیف عمل می کنند که تلویزیون به ناچار به سمت بازیگران می رود. 
پرسیدم  ها  مدیران شبکه  از  بارها  که من  بدانید  باشد  شاید جالب 
اسم مجری فالن برنامه تان چیست و آن مدیر اسم مجری های شبکه 
خودش را نمی دانسته، انتظار دارید در این شرایط مردم نام مجری را 

به یاد بسپارند؟
تا  می کند  استفاده  بازیگران  از  تلویزیون  شما  گفته های  به  توجه  با 

هزینه ای برای تربیت یک مجری نپردازد.
- بله، دقیقا. بازیگران دوربین را می شناسند و به راحتی رابطه برقرار 
می کنند. در کنار آن فضای استودیو برای شان تعریف شده و از نگاه 
برای  زمانی  و  هزینه  دلیل  به همین  نمی ترسند.  دوربین  و  مخاطب 
با این تجهیزات و فضاها صورت نمی گیرد. می بینیم یک  او  آشنایی 
بازیگر جلوی دوربین قرار می گیرد و می خواهد نقش یک روانشناس 
کودک را بازی کند، خوب مردم قبول نمی کنند چون آنها برای مشکالت 

قاب  در  را  سابقه  با  کارشناس  یک  که  دارند  احتیاج  سواالت شان  و 
تلویزیون ببینند.

یا در اتفاقی که اخیرا با آن مواجه شدیم، استفاده از بازیگر مجردی 
مقابل  در  می نشیند  و  نکرده  درک  را  زناشویی  زندگی  اصال  که  بود 
عقل  کدام  می کند.  راهنمایی  ازدواج  برای  را  آنها  و  جوان  زوج های 
حتی  یا  و  می توانست  اگر  آقا  این  می پذیرد؟  را  برنامه  این  سلیمی 
به این موضوع اعتقادی داشت، خودش به ازدواج تن می داد. واقعا 
نمی دانم تلویزیون تا چه زمانی می خواهد با این بار کج طی مسیر کند 

چون واقعا به مقصد نمی رسد.
برای بیرون رفتن از این بحران چه باید کرد؟

- تلویزیون باید خودش را پیدا کند، از مجریان قدیمی که از رسانه ملی 
بازگرداندن مجریانی  تلویزیون  راه نجات  کند.  اند دلجویی  دور شده 
کالم شان  در  و  می شناختند  را  مردم  ذائقه  و  رسانه  اجرا،  که  است 
نمی کردند.  بازیگری  بیننده،  جذب  برای  و  داشت  وجود  صداقتی 
روی  از  برداری  کپی  شده،  روبرو  تلویزیون  که  هم  دیگری  معضل  با 
قدمت  سال   60 بر  بالغ  ایران  تلویزیون  است.  ماهواره ای  شبکه های 
دارد و هزاران کارمند، اما از روی دست تلویزیونی که 20 کارمند دارد، 
در  وقتی  واقعا غصه می خورم،  کپی می کند. من  استعدادیابی  شوی 
برنامه های  در  عینا  که  می شنوم  را  جمالتی  حتی  تلویزیون  برنامه 

ماهواره ای گفته می شود.
به لحاظ مالی هم تفاوت بین انتخاب یک مجری یا یک چهره مشهور 
تفاوت  این  است  تلویزیون حاضر  یعنی  دارد؟  وجود  برنامه  یک  برای 
برگرداندن  به  را  بازیگران  انتخاب  همچنان  اما  بپذیرد  را  مالی  بار  و 

مجری های قدیمی ترجیح می دهد؟
- سیاست های غلطی وجود دارد که تلویزیون به این سمت رفته است. 
چون پول حاصل کار و تولید مداومی نیست که تلویزیون با تحمل 
سختی ها به دست آورده باشد. پول تلویزیون پول بیت المال است 
ساخت  برای  کنند.  می  هزینه  می خواهند  که  شکلی  هر  به  را  آن  و 
برنامه هایی که بیننده را به تلویزیون برگرداند، همیشه ابراز می کنند که 
کمبود بودجه دارند و برنامه سازان را به سمت اسپانسرها و حامیان 
مالی می فرستند. به همین ترتیب همه چیز از کنترل خارج می شود و 

حتی حامیان مالی شرط و شروط می گذارند و الی آخر.
قرار است در  زمانی  تلویزیون چه  نمی دانم که مدیران  واقعا  اما من 
این زمینه هوشیاری الزم را به دست بیاورند. اگر شبکه های خصوصی 
کنند،  درآمد کسب  ها  ایجاد شبکه  از طریق  می توانستند  و  داشتیم 
و  متر  هیچ  االن  اما  است.  موفق  تلویزیون  چقدر  که  می شد  معلوم 
شکل  سازنده  رقابتی  و  ندارد  وجود  درست  سنجش  برای  معیاری 

نمی گیرد، پول ها و منابع مالی هم به همین طریق صرف می شود.

منبع:روزنامه هفت صبح

واکاوی سابقه و 
عملکرد مجریان 
شاخص، اجرای 

هر کدام چه 
ویژگی دارد، 
برگ برنده و 

نقاط قوت شان 
چیست؟

گزارش  به 
هفت  روزنامه 
حتما  صبح،  
مجریان  اهمیت  از  بخواهیم  که  است  تکراری  حرفی 
ذکر مصادیق  با  و  ایم  نوشته  بارها  بنویسیم.  تلویزیون 
اشاره شده، هر وقت یک مجری قدرتمند باشد، برنامه ای 
ولو ضعیف، پر بیننده و جریان ساز می شود. در تلویزیون 
در  شمارش  به  غیرفعال  و  فعال  مجریان  تعداد  ما 
آنتن  طوالنی  مدتی  و  می کنند  اجرا  خیلی ها  نمی آیند؛ 
را در اختیار دارند ولی تعداد کمی موفق بوده و هستند. 
تازه، این عده بارها طعم ممنوع الکاری را چشیده و هر 

آن بیم تکرارش می رود.
در  ببینیم  تا  رفته ایم  شاخص  مجری  هشت  سراغ 
سال هایی که آنتن در اختیارشان بوده است چه کرده اند. 
برای این منظور از مهم ترین برنامه های آنها نام برده ایم 
چیست.  اجرا  در  شان  ویژگی های  بارزترین  گفته ایم  و 
درستکار،  علی  حیدری،  مرتضی  می شد  جمع  این  به 
سیاوش صفاریان پور، منصور ضابطیان و ژیال صادقی را 
هم اضافه کرد. صادقی این شب ها با »نگی که نگفتی« 
مدل تازه ای از اجرا را تجربه می کند که خب چندان هم 
موفق نیست و به زودی در گفتگو با خود او، ضعف و 

قوت هایش را بررسی می کنیم.
محمدرضا شهیدی فرد

* شاخص ترین برنامه ها: مردم ایران سالم، پارک ملت، 
هزارداستان، چهل چراغ

است؛  دانش  با  مجریان  معدود  از  اجرا:  ویژگی های   *
از  و  نمی آورد  رو  صرف  لفاظی  به  خود  اثبات  برای  او 
می کند.  استفاده  موضوع  یک  قوام  برای  داشته هایش 
از  اجرا  قواعد  به  اشراف  همراه  به  ویژگی  دو  این  جمع 
است.  ساخته  تراز  مجری  یک  فرد  شهیدی  محمدرضا 
چندی پیش درباره اش نوشتیم: دیدن یک اجرای شسته 
زیادی  توقع  فرد  شهیدی  محمدرضا  از  هدفمند  و  رفته 
نیست. او چه زمانی که برنامه صبحگاهی اجرا می کرد و 
چه حاال که مجری »چهل چراغ« است، حواسش هست 

برنامه را از ریتم نیندازد.
»پارک   90 تابستان  فرد  شهیدی  کند؟  می  چه  االن   *

ملت« را روی آنتن شبکه یک داشت اما برنامه به یکباره 
بار دیگر روی  از شش سال دوری  او پس  متوقف شد. 
به مصاف  قبل  از  تر  پخته  حاال  و  نشسته  اجرا  صندلی 
مهمان هایش می رود. شهیدی فرد در شبکه نسیم گاهی 
»چهل  سه  شبکه  در  و  کند  می  اجرا  را  »هزارداستان« 

چراغ« را.
فرزاد حسنی

* شاخص ترین برنامه ها: نیم رخ، کوله پشتی، جزر و 
مد، تحویل بهار، نو در دو، اکسیر

* ویژگی های اجرا: تسلط کامل بر واژه ها؛ کمتر کسی 
را سراغ داریم که مثل فرزاد حسنی، کلمات در اختیارش 
باشد و بداند کی و کجا آنها را به کار ببرد. این ویژگی، 
مطایبه  با  وقتی  که  شده  باعث  را  حسنی  کالم  نفوذ 
صاحب  پیش  از  بیش  را  مجری  می شود،  آمیخته  در 
واکنش  دیگران  از  بیش  حسنی  اجرای  می کند.  قدرت 
و  لهجه  آن صراحت  اصلی  دلیل  بسا  بوده؛ چه  برانگیز 
جواب های فوری او در مصاف با مهمان ها باشد که از 
سوی بعضی تعبیر به عدم مراعات ادب می شود. حسنی 
آرام آرام تبدیل به یک مجری شش دانگ شد و با برنامه 
برنامه دست و پای  اکسیر نشان داد، موضوع  پزشکی 
به  مطلوب  نتیجه ای  چطور  است  بلد  و  نمی بندد  را  او 

دست بیاورد.
* االن چه می کند؟ عالوه بر اکسیر ویژه برنامه شب یلدا 
را روی آنتن داشت و مدتی است برنامه ای در تلویزیون 
رادیویی  اجرای  بر  فرزاد حسنی  تمرکز  فعال  نکرده.  اجرا 

است.
عادل فردوسی پور

* شاخص ترین برنامه ها: نود، 2014
زیاد  پور  فردوسی  عادل  درباره  اجرا:  های  ویژگی   *
مهم  نکته  اجرا.  چه  و  گزارشگری  درباره  چه  نوشته ایم؛ 
این که به رغم ضعف ها، همچنان در اوج است و نشاط 
از اجرایش گرفته نشده. حاال نود بدون او غیر قابل تصور 
است، به عبارتی حیات برنامه جذاب نود به مجری آن 
جلوی  خیلی  ابتدایی  سال های  در  فردوسی پور  است. 
دوربین راحت نبود. به مرور اما جای خود را باز کرد و با 
بزرگ شدن استودیوی نود و برداشتن گوشی )ابزار مهم 
اتاق فرمان(، اعتماد به نفسش  ارتباط با  مجریان برای 

را به رخ کشید.
مخاطبش  با  و  است  راحت  دوربین  با  پور  فردوسی 
با  و  نمی ترسد  غیرمترقبه  اتفاق های  و  تپق  از  صادق. 
شوخی و خنده، اتفاقات را مدیریت می کند. ضعف اصلی 
او در گفتگوها است؛ در مصاف با سوژه، منسجم عمل 
می کند اما گویی حواسش جای دیگر است. بدتر این که 

اجر حریف قدر باشد، عادل شکست می خورد.

کنندگی  تهیه  نود،  اجرای  کنار  در  می کند؟  چه  االن   *
فوتبال 120 را بر عهده دارد که برنامه ای موفق است.

احسان علیخانی
* شاخص ترین برنامه ها: برنامه ماه عسل، سه ستاره، 

ویژه نامه های سال تحویل
* ویژگی  های اجرا: علیخانی مختصات یک مجری موفق 
حرف  است  بلد  خوب  و  است  خوب  ظاهرش  دارد؛  را 
نمی کنیم  فراموش  ولی  است  ابتدایی  شرط  اینها  بزند. 
که خیلی از مجریان تلویزیون چنین خصوصیاتی ندارند. 
است؛  اجرا  حوزه  بر  تسلط  علیخانی  دیگر  برنده  برگ 
را به سرمنزل برساند. اهمیت کار  می داند چطور سوژه 
با آدم هایی  بدانیم  او وقتی بیشتر به چشم می آید که 
در »ماه عسل« طرف است که عمدتا برای نخستین بار 
روبروی یک مجری می نشینند. علیخانی هر چه خوب، 
زمینه را فراهم می کند. عیب هایی هم دارد، مثل صحبت 
زیاد و دیر وارد شدن به بحث اصلی. این اتفاق بیشتر در 
»ماه عسل« می افتد که علیخانی به گمان ایجاد تعلیق، 

گرفتار حرافی می شود.
* االن چه می کند؟ برنامه ای ندارد. نوروز تهیه کنندگی و 
اجرای »سه ستاره« را بر عهده داشت و بعد از آن تا اول 
ماه رمضان و اجرای »ماه عسل« هیچ برنامه ای نداشت.

محمد صالح عال
* شاخص ترین برنامه ها: نقد خنده، دو قدم مانده به 

صبح، چشم شب روشن
* ویژگی های اجرا: ویژگی منحصر به فرد صالح عال نزاکت 
و ادب اوست. نزاکت و ادبی که توی ذوق نمی زند. این 
ادب و دست به سینه بودن را صالح عال همیشه داشته 
را طوری  نمی اندازد، دست هایش  پا  روی  پایی  و هرگز 
روی هم قرار می دهد که مفهوم ادبی که در کالمش نثار 
مخاطب می کند، در فیزیکش هم دیده شود. صالح عال 
شاعر، ترانه سرا و نویسنده است. زیاد کتاب می خواند 
و فیلم می بیند و به موقع از اندوخته هایش در اجرا بهره 
کرده،  عمل  تر  موفق  رادیویی  اجراهای  در  او  می گیرد. 
دری  هر  از  و  است  صرف  گوینده  یک  که  موقعی  چه 
سخن می گوید و چه زمانی که در مقام مصاحبه گر قرار 
دارد. خوب سوژه را می پروراند و با کالم خود، شاعرانه 

سوال های متفاوتی می پرسد.

* االن چه می کند؟ اجرای برنامه چشم شب روشن را بر 
عهده دارد اما با مهمان ها وارد گفتگو نمی شود.

رضا رشیدپور
* شاخص ترین برنامه ها: شب شیشه ای، عبور شیشه ای، 

مثلث شیشه ای، صفر صفر، حاال خورشید
* ویژگی های اجرا: عالقه مندی زیادی به هاردتاک دارد. 
به  را  خیلی ها  پای  شیشه ای اش  های  برنامه  سری  در 
تلویزیون باز و با آنها دوئل کرد. در دوران ممنوع الکاری 
و  ساخت  اینترنت  از  پخش  برای  را  شب«  در  »دید 
با  رشیدپور  رضا  کرد.  تجربه  را  هاردتاک  از  دیگر  نوعی 
برنامه های صبحگاهی استارت زد اما خیلی زود از سایه 

مجری دوم بیرون آمد و اعتماد مدیران برای برنامه های 
چالشی را به دست آورد. او بر فنون اجرا تسلط دارد و 
حتی اگر گاهی در گفتگوهای داغ کم آورده، اجازه نداده 

یک چهره صددرصد شکست خورده لقب بگیرد.
برنامه  با کلی تجربه  * االن چه می کند؟ رشیدپور حاال 
بر  عالوه  و  کند  می  اجرا  را  سه  شبکه  صبحگاهی 
می رود  هم  داغ  مصاحبه های  سراغ  سبک،  گفتگوهای 
منتها این بار لحن او آرام است و با زبان نرم و لطیف 

مسئوالن را به چالش می کشد.
علی ضیا

برنامه  ویژه   ،3 ویتامین  ها:  برنامه  ترین  شاخص   *
تحویل سال نو، نبش جنت آباد، بعضی ها امشب، اینجا 
آینده، هزار و یک شب، یک یک، خوشا شیراز، فرمول 

یک
داد  نشان  3« خودی  »ویتامین  با  اجرا:  ویژگی های   *
بشکند.  را  صبحگاهی  اجرای  کلیشه های  کرد  سعی  و 
علی ضیا در رسیدن به این هدف موفق بود و بیننده ها 
که  داشت  هم  ضعف هایی  شدند.  توانایی اش  متوجه 
به  او  گرفت.  نادیده اش  او  خوبی های  ذیل  می توان 
مرور اعتماد مدیران سازمان صدا و سیما را جلب کرد و 

صاحب برنامه های مهم شد.
از ویژه برنامه های سال تحویل تا برنامه های شبانه. ضیا 
اجراست،  مناسب  چهره اش  دارد،  تسلط  اجرا  قواعد  بر 
را  او  بزرگ  عیب  یک  اما  آورد  نمی  کم  مهمان  جلوی 
خیلی  بودن«. ضیا  لوس  دام  در  »افتادن  نمی کند:  رها 
و  می خندد  خودش  می برد،  باال  را  دوز شوخی  وقت ها 

توقع دارد دیگران هم بخندند!
* االن چه می کند؟ علی ضیا این روزها برنامه »فرمول 
پخش  صبح ها  تر  پیش  که  دارد  آنتن  روی  را  یک« 

می شد.
 جواد یحیوی

* شاخص ترین برنامه ها: طعم آفتاب
* ویژگی های اجرا: یحیوی در دوره ای خودش را اثبات 
نبود.  تلویزیون مرسوم  کرد که مدل گفتگوهای داغ در 
 ،77 سال  در  آفتاب«  »طعم  برنامه  باشد  خاطرتان  اگر 
که  نهاد  بنا  تلویزیون  در  را  شو  تاک  از  ای  تازه  سبک 
بعدا مجریان دیگر از آن الگو گرفتند. گفتگوهای صریح 
سیما،  و  صدا  وقت  رئیس  الریجانی،  علی  با  یحیوی 
عطاءاهلل مهاجرانی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد و حجت 
االسالم قرائتی از مصاحبه های ماندگار تلویزیون هستند. 
با این حال از ظرفیت یحیوی به خوبی استفاده نشد. او 
جلوی دوربین راحت بود، بازی نمی کرد و صریح حرفش 

را می زد.
* االن چه می کند؟ جواد یحیوی از »طعم آفتاب« دچار 
مشکل شد و بعد از آن هیچ برنامه جدی به او نرسید 
تا این که در نهایت سال 87 ممنوع الکار شد. او سال ها 
از اجرا دور بود و با برنامه اینترنتی آرت تاکس به این 
حوزه بازگشت اما موفق عمل نکرد. تمرکز یحیوی بر بازی 

در فیلم و تئاتر است.

گفت و گو با »محمود شهریاری«، رکورددار ممنوع الکاری

سالطین اجرا؛
مهناز افشار به از »علیخانی« تا »رشیدپور«

»گلشیفته« پیوست

سیامک  افشار،  مهناز  هاشمی،  مهدی  حضور 
شیال  سیدی،  هومن  آسایش،  ویشکا  انصاری، 
در  بیاتی  نازنین  و  افشار  کیان  بهاره  خداداد، 

سریال »گلشیفته« قطعی شده است.
خانگی  نمایش  سریال  خبرآنالین،  گزارش  به 
تهیه  و  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  »گلشیفته« 
کنندگی علی اکبر نجفی به زودی کلید میخورد.

مجموعه نمایش خانگی »گلشیفته« که در ژانر 
مرحله  در  اکنون  هم  است،  اجتماعی  ـ  کمدی 

پیش تولید قرار دارد.
بازیگران  زودی  به  شده،  یاد  بازیگران  بر  عالوه 
که  »گلشیفته«  خانگی  نمایش  مجموعه  دیگر 
عنوان شده از چهره های سینمایی هستند اعالم 

خواهد شد.
علی  عهده  بر  »گلشیفته«  سریال  کنندگی  تهیه 
موسسه  عامل  مدیر  نجفی  است.  نجفی  اکبر 

هنرنمای پارسیان است.
سرمایه گذار و پخش کننده این پروژه نیز صادق 
عنوان  به  موسوی  بیتا  همچنین  است.  یاری 

مشاور رسانه ای با این سریال همکاری می کند.
اکنون  هم  »گلشیفته«  سریال  اصولی  موافقت 
صادر شده و در حال حاضر گروه در انتظار صدور 
پروانه ساخت از اداره کل نمایش خانگی ارشاد 

هستند.
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مسجد جامع نطنز 
از چند بنای مذهبی شهر نطنز است  مسجد جامع نطنز مجموعه ای 
که همٔه آنها در زمان اولجایتو خدابنده و پسرش ابوسعید بهادرخان 
ساخته شده اند. ساختمان ها مربوط به زمان های مختلف ولی فاصلٔه 
شامل  مجموعه  این  است.  اندک  یکدیگر  به  آن ها  ساخت  زمانی 
مسجد جامع و یک خانقاه و مقبرٔه شیخ عبدالصمد و یک منارٔه ۳۷ 
مورخ  گنبدخانه،  شرقی  بر ضلع  بنا،  کتیبٔه  قدیمی ترین  است.  متری 
به ۳۸۹ق است؛ و دِر منبت کاری شدٔه این ورودی کتیبه ای به تاریخ 

۸۲۵ق دارد. 

بازار یزد
از  به معماری تکی  را  یزد  بیابانی اش، شهر  با محیط  سال ها سازش 
فرهنگ پارسیان بدل کرده است. مرکز تاریخی اش که شامل بازار یزد 
نیز می شود از خشت ساخته شده و دارای سیستمی منحصر به فرد از 

بادگیرها و سیستم های تهویه ی هواست.
یزد از شهر هایی است که با معماری ها و بازارهای قدیمی اش مسافران 

زیادی را به سمت خود می کشاند.

مسجد نصیرالملک شیراز
قرن  معماری  شاهکار  این  جواهرات.  ی  جعبه  به  شبیه  مسجدی 
نوزده میالدی جدای از پنجره های مات و زیبایش، شهرتش را مدیون 
کاشی کاری های استثنایی اش است. در واقع نام مستعارش، مسجد 
آن، فضای  رز  رنگ  به  کاشی های  و  بناست  این  صورتی، حق مسلم 
درونی را دلپذیرتر می کند. مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی 

شیراز می باشد.

مسجد جامع، اصفهان
ایران  در  زیارتگاه  قدیمی ترین  گفته می شود،  که  دلپذیر  این مسجد 
است، طی قرون ۷ تا ۲۰ میالدی تحت بازسازی مداوم بوده است. از 
سال ۲۰۱۲ به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته و به فرم معماری 
قرار  هم  روی  روبه  دریچه  چهار  آن  در  که  شده  ساخته  ایوانی  چهار 

گرفته اند.
مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم ترین و قدیمی ترین ابنیه 

مذهبی ایران است.

پرسپولیس، شیراز
بارز  نمونه ی  و  هخامنشی  سلسله ی  پایتخت  باستانی  شهر  این 
تا سال  را  این شهر  باستانی حضور  بقایای  است.  دوره  آن  معماری 
۵۱۵ قبل از تصلب مسیح نشان می دهند. ساختمان های عظیم الجثه 
و مجسمه های غول پیکر، نشان از وفای به عهد باستانیان به معماری 
باستانی ایرانی دارند. تخت جمشید، پایتخت سلسله ی هخامنشی و 

نمونه ی بارز معماری آن دوره است.

ارگ بم، کرمان
این شهر باستانی و صحرایی که در استان جنوبی ایران یعنی کرمان 
واقع شده، یکی دیگر از میراث های جهانی یونسکوی ایران به شمار 
می رود. ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهان است و به ۲۰۰۰ سال قبل 

و زمان امپراتوری اشکانیان بازمی گردد.  
ارگ بم بزرگترین سازٔه خشتی در جهان بود که در نزدیکی شهر بم در 

استان کرمان قرار دارد.

شاه چراغ، شیراز
بقعه ی متبرکه ای در قسمت خارجی این مکان پوشیده از کاشی هایی 
شیشه ای است که نور را در تمام جهات باز می تابانند. زیارتگاهی به 
زلزله و  به دالیلی چون  بارها  و  بارها  که  قرن چهارده  از  مانده  جای 
آسیب ساختاری، بازسازی شده است؛ اما هیچ گونه از این مداخالت 
اثری بر روی حسی که هنگام ورود به آن دریافت می کنید، نمی گذارد.

جای  به  چهارده  قرن  از  که  شیراز  در  است  آرامگاهی  نام  شاه چراغ، 
مانده است.

کاخ گلستان، تهران
بنای سلطنتی سلسله ی قاجار. تمامی این بنا از باغ ها و ساختمان های 
سلطنتی و مجموعه ای از هنر قرن ۱۸ و ۱۹ ایران پر شده است. متأسفانه 
بسیاری از ساختمان های این بنا بین سال های ۱۹۲۵ و ۱۹۴۵ توسط 
رضا شاه تخریب شدند، زیرا وی احساس می کرد که معماری قدیمی 
مانع مدرنیزه شدن ایرانیان است. کاخ گلستان از کاخ های دوره زندیه 

و قاجار است که در مرکز شهر تهران واقع شده  است.

مسجد شیخ لطف اهلل، اصفهان
شناخته  صفوی  معماری  شاهکار  عنوان  به   ۱۷ قرن  از  مسجد  این 
می شود و شهرتش را مدیون کاشی کاری معرکه و ساختمان پیچیده 
اش است؛ مدیون بخش هایی از آن که احساس خلوصی که درون آن 

حس می شود را به غایت می رسانند. 
مسجد شیخ لطف اهلل یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده شهر 

اصفهان است.

حمام سلطان امیر احمد، کاشان
حمام عمومی و سنتی، ساخته شده در قرن شانزدهم میالدی، بینشی 
و  فیروزه  با  می دهد؛  دست  به  باستان  ایرانیان  ی  روزمره  زندگی  از 
کاشی طال تزیین شده و نقاشی هنرمندانه اش جلوه ای بی نظیر به 

آن بخشیده است.
امروزه  است.  گرم  آب  اتاق  و  بزرگ  رختکن  یک  حاوی  مکان  این 
درب این مکان به عنوان یک موزه به روی عموم گردشگران داخلی و 
خارجی باز است. حمام سلطان امیراحمد مربوط به دوره قاجار است 

و در کاشان واقع شده است.

باغ و کاخ ارم، شیراز
گویا  البته  است.  ۱۳ ساخته شده  قرن  در  که  پارسی  آرام  مکان  یک 
که باغ زودتر از کاخ و در قرن ۱۱ تدارک دیده شده باشد. این میراث 
ظریف طبع و آرامبخش، ساختمانی سه طبقه دارد که به گونه ای ساخته 
شده تا بتواند بیشینه ی جریان هوا را به طبقات پایین تر منتقل کند. 
کاشی های رنگارنگ را در کنار باغ پرشکوه این بنا تصور کنید، همه ی 
اینها به کنار. تصور کنید که عکس تمامی این زیبایی ها درون استخری 
ایرانی تاریخی در  تزیینی زیر این بنا تصویر شود.  باغ ارم یک باغ 
شهر شیراز است و شامل چند بنای تاریخی و باغ گیاه شناسی می شود.

آتشکده ساسانی نطنز
کوی  نطنز،   در  و  است  دوره ساسانیان  به  مربوط  آتشکده ساسانی 
از  یکی  که  نطنز  ساسانی  آتشکده  است.  شده  واقع  جامع،  مسجد 
مهمترین  از  است،  ساسانی  دوره  به  متعلق  چهارطاقی  آتشکده های 
راستای  در  و  این شهرستان محسوب می شود  گردشگری  محورهای 
 مسجد جامع، حسینیه تاریخی، گذر تاریخی و بازار نطنز واقع شده است

از  و  است  شده  ایجاد  متر   ۱۲۲ حدود  در  محوطه ای  در  چهارطاقی 
چهارتاق، چهار جرز آن بر روی دو سکو، که یکی بر فراز دیگری ساخته 
شده دیده می شود که ارتفاع مجموع دو سکو ۲/۱۵ متر و ابعاد حرزها 

۲/۶۷ در ۲/۷۸ است.

ایرانی طی قرون متمادی اند. با داشتن بیست میراث جهانی  از قدرت معماری  کاشی کاری های زینتی و شاهکارهای مهندسی هوشمندانه، حاکی 
یونسکو در ایران هیچ گاه با کمبود مکان های دیدنی مواجه نمی شوید.

معماری ایرانی به کمک تاریخ غنی این کشور می آید و در کنار هم مدینه ای فاضله از فرهنگ پربار پرشین ها به ذهن القا می کنند. کاشی کاری های زینتی 
و شاهکارهای مهندسی هوشمندانه، حاکی از قدرت معماری ایرانی طی قرون متمادی اند. با داشتن بیست میراث جهانی یونسکو در ایران هیچ گاه 
با کمبود مکان های دیدنی مواجه نمی شوید. هم مساجد بی نظیری دارد و هم شهرهای بیابانی و خالصه آنکه وسعت و تنوع معماری تاریخی ایرانی 

شگفت انگیز است. در ادامه با ما همراه باشید و با ده مورد از بهترین مکان های تاریخی این سرزمین آشنا شوید.


