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سرمقاله

خبر
در شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران سه قوه تاکید شد

بانک مرکزی با بهرهگیری از تمام ابزارها،
حقوق سپردهگذاران موسسات اعتباری را
تضمین کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه
قوه روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس
جمهوری و با حضور رئیس مجلس شورای
اسالمی و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل
جلسه داد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه بررسی طرح
اصالح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر
از پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی
شد.
به موجب این طرح ،بانک مرکزی موظف
است با بهرهگیری از تمامی ابزارهای نظارتی،
حقوق سپردهگذاران در موسسات اعتباری را
تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی ،جامع و ریشهای با
موارد فساد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت و از
دبیرخانه شورای عالی خواسته شد ،با استفاده
از تجارب گذشته ،سازوکار مناسب در این
زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارائه کند.
همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تالش
و سازندگی و امید به آینده که تخریب آن در
دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است،
مورد تاکید قرار گرفت و از همه رسانههای
کشور دعوت شد تا این توطئ ه بدخواهان را
برای مردم تبیین کرده و نسبت به انعکاس
واقعیات و دستاوردهای انقالب اسالمی و
مقابله با جنگ روانی دشمنان اهتمام کنند.

اخبار

«ابتکار» از انفعال کنشگران در عرصه سیاست ایران گزارش میدهد

بالتکلیفی بودجه
در پیچوخم توسعه
ادامه از صفحه یک
در بررسیهای الیحه بودجه ،هیچوقت
نمایندگان پیرامون نقدینگی ،پایه پولی
و ضریب فزاینده پولی و متغیرهای کالن
پولی معطوف به تولید ،نگرانی از خود بروز
نمیدهند .درخصوص کاهش هزینه ها و
اختصاص بنیه مالی برای درمان دردهای
واقعی تالش موثر مشاهده نمیگردد .و به
همین خاطر پیشنهادها و تالشها و دوندگیها
و درگیریها در خدمت اقتصاد ملی نیست.
در برنامه سوم توسعه وقتی با اجماع دولت
و مجلس ،جلوی تامین هزینهها و کسری
از طریق چاپ اسکناس و خلق پول پرقدرت
گرفته شد ،اقدامی درخور ستایش بود .هرچند
دولتهای بعدی با تامین مالی از طریق
بانکها ،آنها را وادار به استقراض از بانک
مرکزی کرد و مصیبت دیگری شروع شد.
آوارکردن نقدینگی بر اقتصاد ،اختالل در
نظام بانکی با تسهیالت تکالیفی ،بهمزدن
نسبتهای متعارف در امور عمومی و
فصلهای نادیدهگرفتن سیاستهای پولی و
حاکمکردن سیاستهای مالی بر امور ارزی،
پول و تجاری ،بدون شک تخریب امروز و
فردایی است که ما و فرزندانمان در آن زندگی
میکنیم .مجلس شورای اسالمی در صورتی
به وظیفه ملی ،دینی و الهی خویش عمل
خواهد کرد که مبانی اقتصادی بودجه را مورد
بررسی قرار دهد و برای هریک از تصمیمها و
اقدامهایش دلیل و حجتی علمی و اقتصادی
داشته باشد؛ آنگاه مسیر نقطه راه و شاهراه
تهیه و تدوین بودجه و تصویب آن به سعادت
ملت ختم خواهد شد.

سیاستروز
رهبر انقالب در پیام به نشست اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا:

سکوت؛ پیامد بنبست گفتمانی

روشنفکران به بنبست گفتمانی رسیدهاند
سیدرحیم ابوالحسنی ،استاد دانشگاه و فعال
سیاسی در این رابطه به «ابتکار» گفت :این
نشان دهنده بنبست گفتمانی و بنبست
کنش سیاسی است .یعنی کنش گران سیاسی
احساس میکنند راه برونرفتی وجود ندارد و
مسائل سیاسی بهگونهای قفل شده است .این
به معنی تامین رضایت طرفین سیاسی نیست.
به نظر میرسد کنش گران سیاسی راه برونرفتی
برای شرایط فعلی نمیدانند .چون نظام سیاسی
که برای خودش تسلب ایجاد کرده و کنشگران
سیاسی که راههای برونرفتی را پیشنهاد کردند به
نتیجه نرسیدهاند .این سلب سیاسی باید برطرف
شود .اینها احساس میکنند به بنبست رسیدند
و دچار نوعی تسلب شدند و راهی به ذهنشان
نمیرسد .شاید بتوان این را یک نوع فروپاشی
هویتی سیاسی نامید.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد:
گفتمانسازی کار روشنفکران است و این احزاب
هستند که وظیفه دارند با دعوت از جامعه
روشنفکران به تحلیل درستی از اوضاع بپردازند
و برای برونرفت از شرایط موجود گفتمانسازی
کنند .باید این را در نظر داشت که برای برونرفت
از این مرحله گفتمانسازی الزم است و این کار
هم از عهده روشنفکران برمیآید .منتها این احزاب
و نهادهای مدنی هستند که با دعوت و مطالبه
از جامعه روشفکری و نیز حمایت از روشنفکران
از آنها بطلبند که گفتمانسازی کنند .روشنفکران
بدون حمایت اجتماعی و سیاسی امکان بیان
نظرات را ندارند و هزینههای آنها بسیار باال
میرود .احزاب نیز بدون جامعه روشنفکری توان
گفتمانسازی ندارد.
وی افزود :اگر این اتفاق نیفتد جامعه دچار
رفتارهای واکنشی کور میشود .جامعه مترصد
سیاستی است که ابراز نارضایتی کند و این
نارضایتی به علت فقدان گفتمان مشخص و
بدون راههای برونرفت عمال به نتیجه خواهد
رسید.
عدم تغذیه مناسب فکری فضای جامعه توسط
روشنفکران در درازمدت به یک بحران تبدیل
میشود
علی تاجرنیا ،استاد دانشگاه هم با بیان اینکه
در جامعهای تولید فکر صورت میگیرد که هم
امکان توزیع داشته باشد هم امکان تاثیرگذاری،
به «ابتکار» گفت :متاسفانه شرایط و ساختار
قدرت در کشور ما بهگونهای است که رفتارهای
با هدف ایجاد تغییر را برنمیتابد .خیلیها به
دنبال این هستند که مناسبات یک جامعه سنتی
را درواقع بر فضای عمومی جامعه حاکم کنند.
حاکمیت روشنتفکران و دگراندیشان بهگونهای
جز قرائتهای رسمی ،آنها را متهم میکند و
امکان توزیع مناسب اندیشههای آنها هم وجود
ندارد .این مسئله خودبهخود باعث میشود که
نوعی یاس و ناامیدی بر جامعه مستولی شود و
همین در خودش نوعی رخوت و بیعملی و بدون
اندیشه بودن را در واقع حاکم میکند .این امر
در جامعهای که عمدتا به دنبال این هستند که
امور روزمره خودشان را بگذرانند به طور طبیعی
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گفتمانسازی ،مقولهای مهم در حیات و نشاط هر کشور است .ایجاد شور و نشاط در جامعه و انگیزه و تقویت پیوستهای ارتباطی از رسالتهای
مهم روشنفکران ،احزاب و حاکمیت در هر کشوری است .غفلت از آسیبپذیری در این حوزه ،میتواند در درازمدت ساختارهای پایهای هر کشوری
را دستخوش شکنندگی کند .درواقع بیتفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی است .مدتی است که جامعه سیاسی و گفتمانی کشور دچار یک
نوع بیرمقی و بیانگیزگی شده است .به نظر میرسد جامعه دچار نوعی انفعال شده است و ما کنش سیاسی را به معنای واقعی در جامعه مشاهده
نمیکنیم .آیا این نشانه ناامیدی و بیتفاوتی در جامعه یا آرامش قبل از توفان است؟ آیا جامعه گفتمانی ما به بنبست رسیده است؟ تحلیلگران
سیاسی در گفتوگو با «ابتکار» این موضوع را بررسی کردند که در ادامه میخوانید.

آیتالله خامنهای در پیامی به پنجاه و سومین
نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان
در اروپا تاکید کردند :پیوستن دانشجویان ایرانی
در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بینیاز
کردن کشور از بیگانگان ،جهاد فیسبیلالله
است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح
روز گذشته حجتاالسالم جواد اژهای آن را در
مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد ،به این شرح
است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جوانان عزیز
همه میدانیم که شما دانشجویان در شمار
برترین امیدهای آیند ه کشورید .آنچه همه باید
بدانند این است که به توفیق الهی هماکنون
خیل عظیمی از دانشجویان دیروز ،در کشور
به کارهای بزرگ سرگرماند و لذت خدمت به
پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با
هم ه وجود حس میکنند .دانشجویان امروز ما
در هر نقط ه جهان این فرصت را خواهند داشت
که به این مجموعههای مومن و خدوم بپیوندند و
کشور را از بیگانگان کامال بینیاز کنند .این حرکت
آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد،
جهاد فیسبیلالله است .شما جوانان انجمنهای
اسالمی میتوانید پیشگامان و راهبران این جهاد
باشید .توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.

نسازی
گفتما 
کارروشنفکران
است و این
احزابهستند
که وظیفه دارند با
دعوت از جامعه
روشنفکرانبه
تحلیل درستی از
اوضاع بپردازند
اتفاق میافتد.
وی در ادامه تصریح کرد :باتوجه به اینکه جامعه
ما نسبت به جوامع غربی به یک توسعهیافتگی
صددرصد نرسیده است ،این مسئله میتواند در
فضای سیاسی باتوجه به اینکه افکار عمومی کشور
همیشه یک رویکرد استقاللطلبانه داشته و سعی
کرده است مستقل باشد ،در درازمدت برای نظام
جمهوری اسالمی خطرناک باشد .بهخصوص
که کشور ما شاهد التهابهای زیادی بوده است
و طبیعتا خیلی مهم است که این نشاط و این
گفتمانسازی در کشور وجود داشته باشد ،در
عین حال که انتقاد و نقد به عملکرد حاکمیت
باشد.
تاجرنیا خاطر نشان کرد :محدود نگهداشتن
روشنفکران و عدم تغذیه مناسب فکری فضای
جامعه توسط روشنفکران نهایتا در کوتاه مدت
ایجاد سرخوردگی و یاس میکند .اما در درازمدت
خصوصا زمانی که این مسائل به یکسری
شکافهای اجتماعی و اقتصادی میانجامد ،خود
میتواند یکسری رفتارهای هیجانی را در جامعه
ایجادکرده و با کوچک ترین اتفاقی که در فضای
جامعه رخ میدهد میتواند به یک بحران تبدیل
شود .باید در این مورد چارهاندیشی کرد.
وی افزود :زمانی که در جامعه با اعتراضات
مدنی برخورد مناسبی صورت نمیگیرد این

اعتراضات در پوشش قرار میگیرند و برخی
مواقع به صورت زیرزمینی فعالیت میکنند و به
یک بغض تبدیل میشوند .در نهایت زمانی که
یک اتفاق کوچک در جامعه رخ میدهد در واقع
ض به گونهای
بهانهای میشود برای ترکیدن این بغ 
که ما در دی سال گذشته بخشی از این بغض را
مشاهده کردیم .اینها اگر تکرار شود و در کنار هم
جمع شوند چه بسا در مقاطع دیگری حاکمیت
نتواند آنها را کنترل کند.
این فعال سیاسی تصریح کرد :در واقع این
مانند خیلی از عفونتهایی میماند که توسط بدن
تحمل میشود بعدا اگر انباشته شد به یک دمل
چرکین تبدیل میشود .راه حل این است که از
ابتدا مسیر درستی هم برای خارج کردن عفونت و
هم کنترل آن ایجاد شود .در جامعه مسئله این
است که فضای سیاسی و اجتماعی بهگونهای
باز شود که مردم بتوانند به راحتی نقطه نظرات
خودشان را بیان کنند .باید به مردم برای یکسری
اعتراضات آزادی عمل داده شود .به نظر من حتی
اگر این حمایتها از سوی حاکمیت صورت گیرد
و اعتراضات مدنی دیده شود در واقع میتواند
د چرا که
تخلیه کننده آن بغض فروخورده باش 
تجمیع همین اعتراضات که خیلی مهم به نظر
نمیرسد ،میتواند خطرساز باشد.
حاکمیت فقط باید اجازه دهد گفتمان بدون

هزینه در جامعه به وجود آید
تاجرنیا با بیان اینکه حاکمیت در این
گفتمانسازی خیلی تاثیرگذار است ،گفت :این
البته به معنای آن نیست که خودشان بخواهند
دعوت کنند و یا گفتمانسازی کنند .حاکمیت
فقط باید اجازه دهد که در واقع تولید گفتمان
بدون هزینه در جامعه به وجود آید .بتواند راحت
گسترش پیدا کند و در عین حال پاسخهای الزم
را در بستر جامعه دریافت کند .به نظر من اگر
این اتفاق رخ دهد حاکمیت میتواند همیشه
خودش را چک و کنترل کند .در مقابل یکسری
اعتراضات و بحثهایی که مطرح میشود و به
نوعی رفتارهای خودش را اصالح کند .برای مثال،
در مورد پدیده مهمی مانند حجاب اگر دیدگاههای
مختلفی که در سطح جامعه مطرح است حتی به
لحاظ فقهی ،مطرح شوند طبیعتا بازخوردهای آن
در داخل جامعه بهتر مشخص میشود.
اگر جامعه را ببندیم و با رفتارهای تند و
سرکوبگرانه به نوعی سعی در حفظ و اجبار این
مسئله داشته باشیم به مجرد اینکه این فشارها
برداشته شود رفتارهای هیجانی اتفاق خواهد افتاد
که حتی در کشورهایی که در آن آزادی حجاب
وجود دارد در آن رخ نخواهد داد و کشور دچار
آسیبهایی میشود که جمع کردن آن مشکل
میشود و صدمات جبران ناپذیری خواهد داشت.

بهمنکشاورز:

اطالعات مربوط به بودجه بهطور
قابل فهم برای همگان ارائه شود

اصالحطلبان معتقدند تا روز آخر باید از روحانی حمایت کنند

مرتضی حاجی گفت :تا جایی که من از مجموعه اصالحطلبان
برآورد کردم ،طیف غالب به معنی اکثریت قوی ،نه اکثریت
ضعیف ،بر این باورند که باید دولت را تا روز آخر حمایت کرد
و هر کاری از ما ساخته است برای کمک به دولت باید انجام
دهیم بنابراین عبور از آقای روحانی در این شرایط به هیچ وجه به
مصلحت کشور دانسته نمیشود.
به گزارش ایسنا ،مرتضی حاجی با بیان اینکه از انتخاب آقای
روحانی در انتخابات  96راضی هستم ،افزود :زمانی که آدم تصمیم
میگیرد با شرایطی که در طول زمان بعد از آن اتفاق میافتد گاهی

معاون حقوقی رئیسجمهوری:

در جهاد بینیاز کردن کامل کشور
از بیگانگان پیشگام باشید

اوضاع تغییر میکند و آن زمان هم بین کاندیداهایی که مطرح
بودند باید یک کسی برای حمایت و فعالیت انتخاب میشد.
تشخیص این بود که جناب آقای روحانی نسبت به دیگر کاندیداها
شرایط مناسبتری دارند و برای کشور مفیدتر هستند .با آن
تشخیص راضی هستیم .این فعال سیاسی اصالحطلب در ادامه
اظهارکرد :گاهی متاسفانه در فضای تبلیغاتی و سالنهای سخنرانی
جو بهگونهای ایجاد میشود که سخنران یک صحبتهایی که خیلی
مطالعه همه جانبه نکرده را مطرح میکند ولی بعدا که وارد اجرا
چوخمهای اجرایی
میشود با موانعی برخورد میخورد یعنی همه پی 

را ندیده است یا مانعتراشیهایی که ممکن بود اتفاق بیفتد را
پیشبینی نکرده است.
حاجی در پاسخ به این سوال که آیا یکسری میخواهند از آقای
روحانی عبور کنند ،گفت :تا جایی که من از مجموعه اصالحطلبان
برآورد کردم طیف غالب به معنی اکثریت قوی ،نه اکثریت ضعیف،
بر این باورند که باید دولت را تا روز آخر حمایت کرد و هر کاری
از ما ساخته است برای کمک به دولت باید انجام دهیم بنابراین
عبور از آقای روحانی در این شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور
دانسته نمیشود.

کمال خرازی:

یک حقوقدان گفت :به نظر میرسد در کلیه
مراحل تصویب بودجه باید اطالعات مربوطه به
طور تفصیلی و به نحوی که برای همگان ،قابل
فهم باشد به مردم ارائه شود.
به گزارش ایسنا ،بهمن کشاورز درباره حق
شهروندان بر آگاهی از بودجه کشور اظهار کرد:
اینجانب متخصص امور اقتصادی و مالیه نیستم
و آنچه عرض میکنم در محدوده آگاهیها و در
عین حال توقعات هر شهروند عادی است .تقریبا
تردیدی نیست که همه مردم از خرد و کالن و
سطحی از تحصیالت و سواد به این مسئله توجه
دارند که کشور متعلق به آنها است و کارگزاران
و دولتمردان از صدر تا ذیل خادم و در استخدام
موبیش بر
آنان هستند بنابراین بیگمان همه ک 
این عقیده هستند که درآمدهای کشور مال آنها،
نحوه هزینه کردنش مربوط به آنها و اطالعات
راجع به این امر ،اطالعاتی است که باید بدون
هیچ پردهپوشی در اختیار آنها باشد.وی تصریح
کرد :به نظر میرسد در کلیه مراحل تصویب
بودجه باید اطالعات مربوطه به طور تفصیلی و
به نحوی که برای همگان ،حتی افرادی امثال بنده
قابل فهم باشد به مردم ارائه شود .وی در پایان
گفت :اینکه اقالم و اعداد متعددی به صورت
مبهم و غیرقابل پیگیری در بودجه بیاید به هیچ
وجه قابل قبول و توجیه نیست زیرا گفته شده
دانستن حق مردم است .موجبات این دانستن
را بنا بر اصل ،به طور تفصیلی ،در اکثر موارد،
باید برای مردم فراهم کرد و اسباب این آگاهی را
ولو به طور اجمالی در موارد جزئی نباید از مردم
دریغ کرد.

معصومهابتکار:

هیئتی برای بررسی اظهارات بخشی به خوزستان
اعزام شده است

امیدواریم اشتباهات گذشته
را مجددا تکرار نکنیم

هدف غایی دولت رسیدن
به عدالت جنسیتی است

معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت :وزیر
اطالعات هیئتی را برای پیگیری اظهارات
اسماعیل بخشی به خوزستان اعزام کرده و
فکر میکنم به زودی توضیحاتی را در این
خصوص ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت،
لعیا جنیدی روز گذشته (شنبه) درخصوص
آخرین وضعیت پیگیری اظهارات اسماعیل
بخشی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت:
از روز اولی که این مسئله مطرح شد به وزارت اطالعات نامه نوشتیم
و توضیح خواستیم .وی ادامه داد :رئیسجمهوری هم پیگیر بودند تا
دولت هم در هیئتی که برای این موضوع تشکیل شده است حضور
داشته باشد البته شاید این هیئت تشکیل شده باشد و این امکان نیز
وجود نداشته باشد .معاون حقوقی رئیسجمهوری درخصوص پیگیری
این موضوع در وزارت اطالعات هم بیان کرد :علوی وزیر اطالعات نیز
هیئتی را برای بررسی میدانی به خوزستان اعزام کرده و فکر میکنم به
زودی توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهند.

سیدکمال خرازی که اکنون ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده دارد ،معتقد است در اصول سیاست خارجی ایران از ابتدای
انقالب تا به امروز تغییر زیادی به وجود نیامده است ،فراز و نشیب به دالیل مختلف وجود داشته اما در کلیت در اصول خودمان
ایستادگی کردیم.
به گزارش ایسنا ،کمال خرازی همواره به فعالیتهای فرهنگی و علمی مبادرت ورزیده و در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
نیز مسئولیت ستاد تبلیغات جنگ را عهدهدار بوده است .او پس از آن طی سالهای  68تا  76مسئولیت نمایندگی دائم ایران
در سازمان ملل را به عهده داشت.
سید کمال خرازی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی خود از سیاست جمهوری
ن اظهار کرد :در اصول تغییر زیادی در سیاستهای جمهوری اسالمی ایران پدید نیامده ،ما بر اساس اصل استقالل
اسالمی ایرا 
خودمان و بر اساس اصل حمایت از ملتها ،اصل ثبات کشور و همچنین براساس احیای ارزشهای اسالمی همچنان پابرجا بودیم ،فراز
و نشیب به دالیل مختلف داشته اما در کلیت بر اصول خودمان ایستادگی کردیم.
وی تصریح کرد :البته ریشه مشکالتمان هم با کشورهایی مثل آمریکا همین است که آنها نمیخواهند موجودیت جمهوری اسالمی ایران را برتابند و
بعضی از آنها به صراحت میگویند میخواهیم تغییر رژیم انجام دهیم .بعضیها نیز با پرده این را صحبت میکنند بنابراین بسیاری از مشکالت ما ناشی
از استقاللطلبی ما است ،اینکه بر ارزشهای خود پا بر جا هستیم ،از مستضعفین جهان حمایت میکنیم ،اینها بر اساس قانون اساسی وظیفه ما است
و آنها نمیخواهند این ارزشها را برتابند .این دیپلمات ارشد کشورمان اظهار کرد :قانون اساسی کشور این شاخصها را در اختیار ما میگذارد ،باید ببینیم
چقدر نسبت به قانون اساسی وفادار بودیم .آیا همه ابعاد قانون اساسی را اجرا کردیم یا خیر و اینها باید مورد ارزیابی قرار گیرد .اصل فرمایش شما درست
است که باید ما خود ارزیابی کنیم و ببینیم چه اشکاالتی داشتیم ،چه خطاهایی را مرتکب شدیم و در آینده چگونه میشود از این خطاها بر حذر بود و این
تقریبا وظیفه هر انسانی است .امیدوار هم هستیم ما اشتباهات گذشته را مجددا تکرار نکنیم.

معاون امور بانوان و خانواده رئیسجمهوری
گفت :در ستاد ملی زن و خانواده ،سیاستهای
مربوط به شاخصهای عدالت جنسیتی
تصویب و برای اجرا به همه دستگاهها ابالغ
شده و هدف غایی آن دستیابی به عدالت
جنسیتی است .به گزارش ایرنا ،معصومه
ابتکار گفت :انتقال و تبادل تجربیات و
شبکهسازی زنان که در شهرهای مختلف کشور
مسئولیت دارند اقدام شایستهای است .معاون امور
زنان و خانواده رئیسجمهوری گفت :بدون برنامهریزی موثر برای زنان
و خانواده نمیتوان به اهداف کالن دست یافت و باید مبتنی با هر
برنامهای به سمت تحقق عدالت گام برداشت .وی خاطرنشان کرد :در
مدیریت شهری باید به مفهوم عدالت جنسیتی پرداخت تا همه زنان
و مردان از خدمات مدیریت شهری بهرهمند شوند .معاون امور زنان و
خانواده رئیسجمهوری گفت :اگر شورای شهر شاخصهای مربوط به
عدالت جنسیتی را تصویب کند میتوان بر اساس اسناد فرادستی در
برنامه سالیانه شورا به عنوان یک محور مطرح شود.

