
شمخانی با اشاره تحوالت احتمالی 
درباره برجام:

گزارش خبری
| نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 
جمهوری اســالمی ایران هزینه های قابل مالحظه ای را به منظور ایجاد ثبات 
منطقه ای و مبارزه با تروریسم تکفیری پرداخته است و از این رو نمی تواند در 
برابر افزایش نگران کننده اقدامات بی ثبات کننده آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و برخی هم پیمانان منطقه ای آن ها بی تفاوت باشد.
دریابان علی شمخانی پیش از ترک تهران برای شرکت در نشست مسئوالن 
عالی امنیتی پنج قاره جهان در شهر سوچی روسیه در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: جمهوری اســالمی ایران هزینه های قابل مالحظه ای را به منظور 
ایجاد ثبات منطقه ای و مبارزه با تروریسم تکفیری پرداخته است و از این رو 
نمی تواند در برابر افزایش نگران کننده اقدامات بی ثبات کننده آمریکا، رژیم 

صهیونیستی و برخی هم پیمانان منطقه ای آن ها بی تفاوت باشد.
شمخانی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار مطرح 
شــده پیرامون مالقات غیر منتظره فرســتاده ویژه رئیس جمهور روسیه با 
وی و گفت وگوهای انجام شــده پیرامون واکنش های ایــران به حمله رژیم 
صهیونیســتی به پایگاه تی 4 در سوریه که به شهادت چند نفر از اتباع ایرانی 
منجر شد، ادامه داد: حضور مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه که 
به درخواســت دولت قانونی این کشور انجام شــده  با هدف مقابله با تهدید 
فراگیر تروریســم صورت گرفته و اثر تعیین کننده ای بر شکست این جریان 

در منطقه داشته است.
وی افزود: زمانی که رژیمی به خود حق می دهد تا  در اقدامی برنامه ریزی 
شــده ضمن تجاوز به حریم هوایی کشــوری دیگر نیروهای مقابله کننده با 

تروریسم را هدف قرار دهد به طور قطع باید به تبعات آن و واکنش های متقابل 
نیز فکر کرده باشد.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: تنبیه متجاوز قطعی اســت اما 
طبیعتاً زمان، مکان ونحوه پاسخگویی به این اقدام شرورانه در اختیار و اراده 
جمهوری اسالمی خواهد بود. اگر رژیم صهیونیستی هنوز متوجه پایان یافتن 
دوره بزن و در رو و اجرای نمایشــهای قلدرمابانه برای ایجاد رعب و وحشت 

نشده باید هزینه های این نفهمی رانیز پرداخت کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار مطرح شده پیرامون احتمال خروج 
ایران از ان پی تی در واکنش به اقدامات رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام 
اظهار کرد:  هدف اصلی از طراحی و اجرای ساز و کارهای حقوقی و قراردادهای 
بین المللی ، ایجاد ثبات و امنیت در جامعه بین المللی و جلوگیری از اقدامات 

یکجانبه کشورهای به ظاهر قدرتمند است.
وی با اشاره به اقدامات برخی کشورهای مدعی پیروی از قوانین و مقررات 
بین المللی و بی تفاوتی و استنکاف آنان نسبت به اجرای تعهدات قانونی خود 
افــزود: در معاهده ان پی تی حق  خروج از این معاهــده برای همه اعضاء در 

صورت به مخاطره افتادن منافعشان پیش بینی شده است.
شمخانی اظهار کرد: زمانی که توافقات بین المللی بدلیل رفتارهای غیرقانونی 
کشورهای مدعی کارکردش را از دست می دهد دلیلی برای متعهد ماندن سایر 

کشورها باقی نمی ماند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که خواستار توضیح بیشتر در خصوص 
گزینه های هسته ای غیر قابل پیش بینی مطرح شده در اظهارات اخیر رییس 

جمهورایران شده بود، گفت: صنعت صلح آمیز هســته ای جمهوری اسالمی 
ایران کامال بومی و مبتنی بر ظرفیت های دانشــی و فنــاوری داخلی بوده و 
از این رو امکان بهره گیری از ابتکارات متعدد و متنوعی را در اختیار دســت 

اندرکاران قرارداده است.
وی افزود:  دســتورالعملهای جامعی برای فعال ســازی ظرفیت های حوزه 
هسته ای به سازمان انرژی اتمی ابالغ گردیده که متناسب با اقتضائاتی که در 
آینده می تواند پیش روی ما قرار بگیرد در زمان مناسب در قالب سناریوهای 
عملیاتی اجرا  خواهد شــد. همانطور که رئیس جمهور محترم اشــاره کردند 
بخشــی از این اقدامات ابتکاری، مواردی هســتند که طرف مقابل حتی فکر 
آن را هم نمی کند.برآورد ایران ازاحتمال موفقیت سفرمکرون رئیس جمهور 
فرانســه و مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور این 
کشور که باهدف متقاعد کردن وی برای پایبندی به تعهدات آمریکا در برجام 
انجام می شود سوال دیگری بود که شمخانی در پاسخ به آن گفت: ما از تالش 
اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از طرف های مذاکره کننده در برجام به منظور 
حفظ این قرارداد بین المللی استقبال میکنیم و آن را اقدامی حرفه ای در دفاع 
از مسیر دیپلماســی و منطق گفتگو می دانیم اما اگر اروپا بااشتباه راهبردی، 
تسلیم باج خواهی امریکا شده و برای جلب نظر ترامپ وارد حوزه های خطوط 

قرمز ایران شود به طور قطع بازنده اصلی این روند خواهد بود.
شمخانی خاطرنشان کرد: برجام یک قرارداد یکپارچه است و هر گونه تغییر 
و اصالح آن و یا عدم اجرای کامل تعهدات ، به معنی فروپاشی ارکان آن بوده 

و با نابودی برجام تفاوتی ندارد.

ســرمقاله
به دنبال مدیر خوب!

| مجتبی ملکی - سخن 
گفتن از مدیریت بدین معنا نیست 
که انسان چگونه بتواند یک اداره و 
یا سازمان مشخص را اداره نماید، 
بلکه مــراد از مدیریت این اســت 
که ما چــه قوانین را برای مدیریت 
داشته باشــیم و چگونه بتوانیم در 
هر شــرایط و زمان خود را به آن 
قوانیــن پایبند بدانیــم و مدیریت 
خود مان را آنطور با قوانین جامعه 
مورد نظر هماهنــگ کنیم که نه 
خود ما و نــه جامعــه از آن ضرر 
ببیند؟در همه تمدن های بشــری 
این یک امر پذیرفته شــده اســت 
که اداره کننده ســالم، راســتکار، 
راســتگوی و پای بند بــه قانون را 
مردم مي پســندند. همــهء ادیان 
و مکتبهــای بشــری اصولی را در 
زمینه اي وضع کرده اند تا جامعه 
را بسوی خیر و فالح بکشانند، این 
اشخاص هســتند که قانون را زیر 
پــای میگذازند، آنــرا توجیه غلط 
میکنند و مورد استفادهء سوء قرار 
میدهند. بعبارت دیگر مشکل اصلی 
در نبود قانون نیســت بلکه مشکل 
در عــدم رعایت و تطبیــق قانون 
است.مدیر خوب امریه صادر نمی 
کند، قدرت رهبری دارد و نه فقط 
طرز انجام کار بلکه علت انجام کار 
را نیز توضیح می دهد. دســتورات 
خود را واضح و دوستانه می دهد، 
داد و فریاد نمی کنــد، تامطمئن 
نشود دســتوراتش را فهمیده اند 
کار را شــروع نمی کند. برنامه کار 
را با در نظر گرفتن اطراف و جوانب 
آن طرح می کنــد و انجام آن را به 
عهده اشخاص کاردان می گذارد. 
بدون امــر و تحکم آنهــا را به کار 
وامیدارد، کار را منصفانه قســمت 
می کند، به کار همه کارکنان خود 
می رســد، صادقانه قضــاوت می 
کند و اســتحقاق را تنهــا مبنای 
قضاوت قرار می دهد، وضع هر فرد 
را برایش تشریح می کند. از مساعی 
صادقانه و کاری که باالتر از متوسط 
است قدردانی می کند. کارکنانی را 
که استحقاق تشویق دارند منظور 
مــی دارد، در مواردی کــه کار بد 
انجام می گیرد یا با شکســت روبه 
رو می شود تحقیق می کند و فقط 
شخص مسئول را مواخذه می کند. 
در تنیبه کارکنان خــود منصفانه 
رفتار می کند، افــراد را در حضور 
ســایرین تنبیه نمی کند، توبیخ را 
بیطرفانــه و با تحقیــق کافی اجرا 
می کند، و بــه کارمند فرصت می 
دهد تا تمام قضیــه را از نظر خود 
شرح دهد، در موقع تنبیه و اقدام 

انضباطی عصبانی نمی شود.

گزینه های 
غیرقابل 
پیش بینی ایران 
حتی به فکر 
طرف مقابل هم 
نمی رسد

مست و محتسب
مِن روزنامه نگار که چیزی ندارم که می گویید 
مرض دارم! چرا هی خودتان را زحمت می دهید 
و برای من حرف در می آورید؟ مگر آن شــعر را 
نخوانده اید که نثرش این می شود:محتسب در 
نیمه شب، مســتی را دید که کنار دیوار افتاده 
اســت. پیش رفت و گفت: تو مســتی، بگو چه 
خورده ای؟ چه گنــاه و ُجرِم بزرگی کرده ای! چه 
خورده ای؟مست گفت: از چیزی که در این سبو 

بود خوردم.
محتسب: در سبو چه بود؟

مست: چیزی که من خوردم.
محتسب: چه خورده ای؟

مست: چیزی که در این سبو بود.
این پرسش و پاســخ مثل چرخ می چرخید و 
تکرار می شد. محتسب گفت: »آه« کن تا دهانت 
را بو کنم. مست »هو« کرد. محتسب ناراحت شد 
و گفت: من می گویم »آه« کن, تو »هو« می کنی؟ 
مســت خندید و گفت: »آه« نشانه غم است. اّما 
من شادم, غم ندارم, میخواراِن حقیقت از شادی 

»هو هو« می زنند.
محتسب خشمگین شد, یقه مست را گرفت و 
گفت: تو ُجرم کرده ای, باید تو را به زندان ببرم. 
مست خندید و گفت: من اگر می توانستم برخیزم, 
به خانه خودم می رفتم, چرا به زندان بیایم. من 
اگر عقل و هوش داشتم مثل مردان دیگر سرکار 

و مغازه و دکان خود می رفتم.
محتسب گفت: چیزی بده تا آزادت کنم. مست 
با خنده گفت: من برهنه ام , چیزی ندارم خود را 

زحمت مده.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

راه دوم

اینکه بخواهیم مدیریت کسی را محک بزنیم و ببینیم 
در طول دوره مدیریتش به چه میزان مفید بوده است 
ابزارهای مناسب خودش را می خواهد و شفافیت کافی 
در اطالع رسانی. اما به طور کلی می توان خصوصیات 
یک مدیــر موفق را برشــمرد تا از ایــن طریق به نقد 

مدیریتی رسید:
مدیر موفق، ســؤاالت بســیاری می پرسد و گوش 
می کند و باز هم گــوش می کند. ســؤال های خوب، 
گفت و گوهائی را آغاز می کند که در صورت پرســیده 
نشدن ممکن است از دست بروند. وقتی گوش می دهید 
واقعــاً گوش کنیــد. از آنچه خواهید شــنید متعجب 
خواهید شــد و کارکنان شــما از اینکه به آنها گوش 
می دهید بسیار راضی و خوشــنود خواهند بود. آنچه 
را می شنوید به یاد بســپارید. مدیران بسیار موفق به 

آنچه می گوینــد عمل می کنند. مدیــران موفق تمام 
وقت یــاد می گیرند. از هر کس و هــر چیز در داخل و 
به خصوص خارج از محیط کارشــان مطالب جدید یاد 
می گیرند. وقتی شما بی هدف قدم می زنید از آنچه که 
دور و برتان می گذرد خبردار می شوید. مدیران بسیار 
موفق برنامه ریزی درست و دقیقی دارند. آنها می دانند 
که وقت خود را چگونه تنظیم کننــد و برای کارهای 
خود و گروه خود برنامه ریزی درســتی دارند. مدیران 
موفق فقط خود یاد نمی گیرند، بلکه روی گروه خود نیز 
سرمایه گذاری می کنند. آنها با آموزش و رهبری درست 
گروه خود، باعث پیشــرفت اعضاء گــروه و در نتیجه 
پیشرفت کار می شوند. مدیران خوب، سالم و سرحال 
هستند. چون عقل سالم در بدن سالم است. مدیر موفق 
در استخدام افراد تأمل می کند و در اخراجشان عجله، 

گماردن افراد مناسب در مقام های خود یکی از وظایف 
مهم مدیریتی است. مدیر موفق فقط روی مطالب بسیار 
مهم متمرکز می شــود. بقیهٔ مســائل را یا به اشخاص 
دیگر می  سپارد یا کمترش می کند. مدیر خوب رهبری 
می کند. کارکنان شما می خواهند بدانند که چه موقع 
شــما کاری را آغاز می کنید. بیشتر آنها از شما پیروی 
می کنند و عقاید و ارزش های خود را دارند. مدیر موفق 
باید کارکنان خود را خوب بشناسد و از آنها تقدیر کند. 
در تقدیر و اعطاء جایزه به اشخاصی که کارشان را خوب 
انجام داده اند، در حضور جمع افراط کنید. مدیر موفق 
محیطی آرام و مثبت برای کارکنان خود ایجاد می کند 
و انگیزه های خوبی برای کار کردن به آنها می دهد. مدیر 
خوب طوری رفتار می کند که تنهــا گناه یک کارمند 

تالش نکردن است.

ت
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یاددا
سین زاده : کارمند

سول ح
عبدالر

در گفت وگو با سهیال جلودارزاده، نماینده تهران بیان شد:

اسالم به اجبار تاکید نمی کند
| سهیال جلودارزاده، نماینده تهران  در خصوص رفتارهای خارج از عرف برخی گشت های ارشاد 
با مسئله بی حجابی، گفت: ذاتاً انسان ها آزاد خلق شدند؛ مختار و مسئول هستند. یعنی اختیار به او دادند 
تا مسئول باشد تا بتوانند او را تنبیه و تشویق کنند. وقتی جبر پیش می آید و قدم جلو می گذارند آن وقت 
دیگر اختیار از میدان به در می شود و دیگر تنبیه و تشویق معنی پیدا نمی کند.وی افزود: ما در تارک قرآن 
کریم، سوره آیت الکرسی را داریم که در آن جا گفته می شــود که انسان در پذیرش دین نباید اکراه داشته 
باشد. یعنی باید دین خود را بفهمد و انتخاب کند تا براساس این آزادی، رشد اتفاق بیافتد. امثال ما که زیر 
باتوم شاهنشاهی حجاب را انتخاب کردیم در هیچ شرایطی مسیری خود را در این موضوع عوض نمی کنیم 
چون ما وحدانیت خداوند را پذیرفتیم و حقانیت دین اســالم را قبول کردیم و داریم تالش می کنیم تا این 
راه را ادامه دهیم تا موفق شویم. پس باید توجه داشته باشیم که اسالم به اجبار تاکید نمی کند و اگر تا امروز 
نظام جمهوری اسالمی ایران بر مســئله حجاب تاکید داشته به خاطر رفراندوم و قانون اساسی بوده که در 
گذشته انجام و وضع شده است. در قانون اساسی رعایت حدود اسالمی در معابر عمومی وجود دارد که نیاز 

است به قانون احترام گذاشته شود. 
عضو فراکســیون زنان مجلس در ادامه عنوان کرد: ما احکام دیگر اسالمی هم داریم مثل امر به معروف 
و نهی از منکر. این طور نیســت که عده ای بیایند در خیابان مردم را بزنند و یک روز بگویند یا روســری یا 
توسری یا اینکه به خاطر اینکه یکم از موی یک دختری بیرون بوده، گشت ارشاد او را بگیرد و یک شماره 
گردنش بیاندازد و در همان ســن پایین او را در صف متهمان قرار دهد. این روش ها اشتباه و افراطی است. 
ما در واقع باید رسالت اسالم را در عصر جدید و با زبان قابل فهم بیان کنیم تا خوشایند مردم باشد و آن ها 

راحت تر موضوع را بپذیرند. 

توافق دو کره برای اجالس سران نهایی شد
| کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد هیات های دو کره 
پس از چند دور مذاکرات فشرده، بر سر مسایل 
و موضوعات مهم مربوط به اجالس ســران به 
توافق رسیده و پروتکل نهایی را تدوین کرده 
اند.هیات های دو کشور ظرف یک ماه گذشته 
چند بار در منطقه مرزی ›پانمونجوم‹ با یکدیگر 
دیدار کردند که آخرین مورد آن روز گذشته بود 
آنها در این دیدار به توافق رسیدند که »مقررات 
امنیتی ویژه ای« را برای دیدار سران دو کشور که روز جمعه این هفته برگزار می شود در نظر بگیرند.کاخ ریاست 
جمهوری کره جنوبی در این بیانیه آورده است بر اساس توافق نهایی دو هیات، »مذاکرات سران دو کشور قبل از 
ظهر روز جمعه آغاز می شود«.همچنین اعالم شد که بر مبنای توافقات قبلی، »شروع دیدار دو طرف که اولین 
مالقات در یک دهه گذشته محسوب می شــود به صورت زنده از تلویزیون های دو کشور پخش شود«.از دیگر 
توافقات طرفین این بوده اســت که »مذاکرات تا پایان روز ادامه یافته« و سران دو کشور در یک »ضیافت شام 
ویژه« شرکت خواهند کرد و »تدابیر امنیتی فوق العاده ای« برای این دیدار در نظر گرفته خواهد شد.بیانیه می 
افزاید که طرف کره شمالی موافقت کرده است که پخش تلویزیونی کره جنوبی حتی قبل از اینکه ›کیم جونگ 
اون‹ رهبر کره شمالی برای دیدار تاریخی طرفین از مرز عبور کرده و وارد خاک کره جنوبی شود، صورت گیرد.
همچنین دو طرف یک خط تلفن مستقیم برای گفت و گوی رهبران راه اندازی کرده اند که انتظار می رود ›مون 

جائه این‹ رییس جمهور کره جنوبی و رهبر کره شمالی قبل از دیدار روز جمعه از آن استفاده کنند.
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| علیرضا اصغرزاده - اعضای شــورای شهر تهران هفت 
گزینه نهایی شــهرداری تهران را انتخاب کردند . اعضا پس از رأی 
گیری برای انتخاب هفت گزینه از 20 گزینه انتخابی برای شهرداری، 
هفت نفر را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کردند. حاال باید دید 
حزب کارگزاران پیروز این میدان می شود یا اتحاد ملت؟ همه شواهد 
و قراین از ائتالف پنهان حزبی در رای گیری ها دارد. اسامی این افراد 

به شرح زیر است: 
۱- پیروز حناچی 

2- سید محمود حسیني
۳- انصاری الری

4- محمد علی افشانی
۵- سمیع اهلل حسینی مکارم

۶- محمود حجتی
۷-حجت اهلل میرزایی

در همین رابطه ســخنگوی شورای شــهر تهران در مورد حواشی 
انتخاب هفت نفر به عنوان گزینه شهرداری به سواالت خبرنگاران پاسخ 
داد . علی اعطا در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه اعضای شــورای شهر هفت نفر از گزینه های 
شــهرداری را انتخاب کردند، گفت: بر اساس برنامه  ریزی های انجام 
شده 2۳ اردیبهشت ماه کاندیدا اعالم خواهند شد . سخنگوی شورای 
شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در میان گزینه های فعلی 
شهرداری افرادی هســتند که پیش از این توسط مراجع ذی  صالح 
رد شده  اند ، گفت: پیش از این در مرداد ماه ما تنها برای آقای نجفی 
استعالم گرفتیم و در مورد شــش کاندیدای دیگر استعالمی انجام 
نشــد . وی در مورد چرایی مخفی بودن آرای گزینه  ها گفت :  طبق 
دستورالعمل رأی به فرد مخفی است و بحث این بود که بر همین مبنا 

آراء را اعالم نکنیم  و بر اساس حروف الفبا گزینه ها خوانده شدند . 
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