
دايورت تهران!
پايتختبرايدولتبهانتخابشهردارهمنميارزد

بسیج پزشکی به 10 میلیون نفر خدمات رايگان و با کیفیت ارائه می دهد

آيا قتل »فرهمند « با »امپراطوری جهنم« مرتبط است؟
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همه اتفاقات ناخوشایند مجموعه مدیریت شهری در حالی 
است که ش��هرداران تهران و سرپرستان پایتخت در این دو 
سال همسو با دولت بوده اند! جناح بندی های درونی و گیس 
و گیس کش��ی های حزبی مانع از روی خوش دیدن تهران 

شده است. 

در جلسه فوق العاده شورای اسامی ش��هر تهران که بعد از 
ظهر روز گذشته برگزار ش��د، پیروز حناچی از مجموع ۲۰ 
رأی مأخوذه با ۱۷ رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان 

سرپرست شهرداری تهران تعیین شد. 
کاردوروزهرادوهفتهایانجامندهید!

همه کسانی که پیگیر اخبار روز هستند، ااقل از دو هفته پیش 
می دانند که شهردار تهران یا آخوندی خواهد بود یا حناچی 
اما این موضوع برای مسئوان دولتی بی اهمیت است، چون 
پروسه اداری ای که منطقاً نباید بیشتر از یکی دو روز طول 
بکشد، اان بیش از ۱4 روز است که به طول انجامیده است. 

قانون منع اشتغال بازنشس��تگان روز گذشته اجرایی شده 
است. افشانی، شهردار سابق تهران، به دلیل بازنشستگی دیگر 
نمی توانست در »بهشت « بماند اما با این حال که از مدت  ها 
قبل رفتنی شدن افشانی قطعی شده بود و در عین حالی که 
شهردار بعد از وی هم انتخاب شده بود، پایتخت باز هم از روز 

گذشته با سرپرست اداره خواهد شد !
گفته می ش��ود دلیل انتخاب سرپرس��ت برای اداره تهران، 
نیامدن پاسخ اس��تعامات مربوط به حناچی است. وزارت 
کشور مرجع تأیید نهایی این استعامات است. ظاهراً جواب 

استعام را هم باید وزارت اطاعات بدهد. 
تحمیلهزينهپشتهزينه

همه اینها یعنی زدن حکم برای ش��هردار تهران که توسط 

شورای شهر انتخاب ش��ده اس��ت، یک هماهنگی درون 
دولتی را می طلبیده اس��ت که مس��ئوان مجری��ه از آن 
دریغ کرده اند و هزینه گزاف جدیدی به پایتخت تحمیل 
کرده اند.  حت��ی اگر در بدبینانه   ترین حال��ت هم قرار بوده 
است جواب اس��تعام های پیروز حناچی منفی باشد، چرا 
این موضوع پیش از اینک��ه وی به عنوان ش��هردار تهران 
انتخاب ش��ود اعام نش��ده تا کاف س��ردرگم شهرداری 
تهران بی��ش از پیش پیچی��ده ش��ود؟! مگر غی��ر از این 
اس��ت که همه اینها مربوط به دو یا نهایتاً س��ه وزارتخانه 

 

دولتی است؟! محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
هم در همین رابطه و در پاس��خ به رس��انه  ها در خصوص 
اینکه آخرین وضعیت صدور حکم حناچی از سوی وزارت 
کشور و رویکرد شورا در صورت رد صاحیت وی چیست، 
گفت: اطاعات شما نسبت به من بیشتر است! ما خانواده 
خوش بینی هستیم، بنابراین بر اساس همین خوش بینی 

امیدواریم که حکم شهردار منتخب به زودی صادر شود !
آقای هاش��می!  ما هم مثل شما خوش��بینیم، البته دلمان 
هم از دس��ت این ح��د ایتناه��ی از سیاس��ی کاری خون 
اس��ت،  ای کاش ااقل یک جایی و یک روزی دیگر دست از 
جناح بندی و سیاسی کاری بردارید و بااخره فکری به حال 
شهر و شهروندان کنید؛  با این رویه مشکات شهر فقط بین 

شهرداران و سرپرستان دست به دست می شود. 

مس�ئولبس�یججامع�هپزش�کیکش�ورگف�ت:
نف�ر میلی�ون 10 ب�ه پزش�کی بس�یج جامع�ه
خدم�تراي�گانوب�اکیفی�تارائ�همیده�د.
محمد رئیس زاده با بیان اینکه ساانه جامعه بسیج پزشکی 
به ۱۰ میلیون نفر خدمت رایگان و با کیفیت ارائه می دهد، 
خاطر نش��ان کرد: این یک خدمت متقابل و دوگانه اس��ت. 
خدمات ما در کش��ور حجم باا و کیفیت خوبی دارد و برای 
جامعه پزشکی برکت دارد. با این خدمات روحیه جهادی را 
هم در جامعه زنده نگه داریم. رئیس زاده که در ساری صحبت 
می کرد، عنوان کرد: هیچ خدمتی به جامعه پزشکی در بحث 
فرهنگی بااتر از این نیست که پزشکان به منطقه بروند و به 

مردم محروم خدمت کنند و زیبا  ترین کار برای تسکین روح 
پزشکان استفاده از این قبیل اردو  ها است. این خدمت متقابل 
در بین جامعه پزشکی و مردم باید ادامه پیدا کند.  وی با بیان 
اینکه باید درباره مسائل کان تحلیل داشته باشیم، اظهار کرد: 
باا و پایین شدن مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی 
در همه دوران است و مهم این است در این مسیر اصلی اقتدار 
و عظمت را گم نکنیم و خدمت رس��انی نیز همزمان با این 
مسیر مؤثر است.  به گزارش فارس، رئیس زاده گفت: جامعه 
پزشکی که جامعه بسیار مقدسی است، نه تنها در دوران دفاع 
مقدس، بلکه در دفاع از حریم و حرم نیز انجام وظیفه کرد. 
وظیفه اصلی ما این اس��ت که روحیه جهاد و شهادت را در 

این قش��ر زنده نگه داریم.  وی با بیان اینکه در دوران جبهه 
مقاومت ۶۰۰ نفر نیرو فرستادیم، اعام کرد: مشکل ما تراکم 
درخواست   ها بود، اصرار  هایی که برای اعزام   ها برای پزشکان 
متخصص و پرستاران و پیراپزشکان بوده است و با محدودیت 
مواجه بودیم و این نشان می دهد که در جامعه پزشکی روح 
جمعی در آن سرشار است و در شرایط فعلی هم باید از روحیه 
جمعی برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.  رئیس زاده گفت: 
دوران خدمت باید طوری باشد که وقتی مسئوان به پشت 
سرشان نگاه می کنند این احساس را داشته باشند ما برای این 
تفکر الهی سنگ روی سنگ روی هم گذاشته ایم و ستون های 

ماندگار کشور را تقویت کردیم. 

»قدوسفرهمند«هنرمند افغانستانیبهقتلرسید.  جوان آناين
اينخبریبودک�هرویخطخبرگزاریه�ایداخلیو
خارجینقشبست.اينهنرمندافغانیتباربههمراهدو
هنرمندديگرقصدداشتندبرایيکبرنامهسینمايیوارد
ولس�والیُخلمدربلخشوندکهازس�ویافرادناشناس
مس�لحموردهدفقرارگرفتندوازمیانآنهافرهمند
ش�دند. زخم�ی ديگ�رش دوس�تان و کش�ته
مهاجمان پس از تیران��دازی از صحنه گریختند و پیکر این 
هنرمند به بیمارستان ملکی مزار شریف منتقل شده است. 
  » Inbetween worls« این هنرمند در سال ۲۰۱4 در فیلم
به کارگردانی »فئوآاداگ « درباره جنگ و در سال ۲۰۱۱ فیلم 

درام »Aayes« به کارگردانی »سمیر سحاب « بازی کرده 
است. این بازیگر در فیلم ایرانی و ضد داعشی »امپراطوری 
جهنم« به کارگردانی »پرویز شیخ طادی« و تهیه کنندگی 
»محمد خزاعی« نیز بازی کرده است. »امپراطوری جهنم« 
به سراغ موضوع تروریس��م و نقش وهابیت در منطقه رفته 
است و به نقد جنایات خاندان آل س��عود، ریشه های رشد و 
گس��ترش گروه داعش و جریان های تکفیری و افراطی در 
منطقه، اروپا و امریکا می پردازد. از نکات قابل توجه این فیلم به 
نمایش درآوردن شخصیت های سیاسی جبهه مقاومت یعنی 
سید حسن نصراه، دبیرکل حزب اه و عبدالملک الحوثی، 
رهبر انصاراه یمن است. این فیلم در سال ۹۵ برای شرکت 
در جشنواره فیلم فجر اعام حضور کرده بود، اما وقتی گروه 

سازنده متوجه شدند قرار است این فیلم در بخش خارج از 
مسابقه شرکت کند، ترجیح دادند فیلم اکران نشود، این فیلم 
سال بعد با کوتاه تر ش��دن، در بخش مسابقه جشنواره فجر 
۳۶ نمایش داده شد. امس��ال خبر رسید که قرار است فیلم 
»امپراطور جهنم« در پانزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت 
نمایش داده شود و فرهمند قدوس بازیگر افغانی تبار این فیلم 
مهمان جشنواره در تهران باشد، اما در کمال ناباوری خبر به 
قتل رسیدن این بازیگر روی خط خبرگزاری   ها نقش بست و 
بعید به نظر نمی رسد که این کشتار ارتباطی با بازی قدوس 
فرهمند در فیلم ضد داعش »امپراطور جهنم« و حضورش 
در ایران داشته باش��د. به هرحال در آینده همه چیز آشکار 

خواهد شد. 

سردارغیبپروردرنشستخبرياعامبرنامههايهفتهبسیج:
بسیج 3هزار  نیروگاه خورشیدي مي سازد

يکیازاقداماتبسیج ورودبهحوزهانرژي  بسيج
خورشیدياس�تکهدراينزمینهساخت3هزار
نیروگاه5کیلوواتيراش�روعميکنیموکمکمبه
س�قفنیروگاههاي100کیلوواتيخواهیمرسید.
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، س��ردار غامحس��ین 
غیب پرور، رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین، 
در نشس��تی خب��ري که صب��ح دیروز ب��ه منظور 
اع��ام ویژه برنامه هاي هفته بس��یج برگزار ش��د، 
اظهار داش��ت: بناي ما از ابتداي سال۹۷ تأکید بر 
خدمت رساني اس��ت که جلوه اي از آن را در مرداد 
و شهریور امسال مش��اهده کردیم که اتمام آن هم 
تجمع ب��زرگ اس��تادیوم آزادي بود و ای��ن دور از 
خدمت رساني تا پایان س��ال ادامه خواهد داشت.  
سردار غیب پرور با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۲۹ 
آبان، درباره مهم ترین برنامه هاي سازمان بسیج در 
این هفته گفت: مهم ترین برنامه ما افتتاح ۱۱۵۰ 
پ��روژه محرومیت زدای��ي و ۳ه��زار واحد کوچک 
اقتصاد مقاومتي خانگي  است. در این مدت ۶ هزار 
گروه جهادي به مناطق مختلف اعزام مي شوند. از 
دیگر برنامه ه��اي ما طرح ایرانیار اس��ت که در آن 
دانش آموزان از کارخانج��ات بازدید مي کنند تا با 

توان اقتصادي کشور آشنا شوند. 
رئیس س��ازمان بس��یج در ادامه افزود: از مدیران 
بخش های خصوصي و دولتي درخواس��ت شده به 
مدارس بروند و درباره ظرفیت هاي اقتصادي کشور 
توضیح دهند. تجربه موفق می��ز خدمت را که در 
شهریور ماه اجرا ش��د، با برپایي 8۰۰ میز خدمت 
با محوریت مس��اجد ادامه مي دهیم. در این هفته 
4هزار واحد مهندسي کشاورزي به مناطق مختلف 
کشور اعزام مي شوند. رویکرد ما در حوزه کشاورزي 

نگاه تحولي به این حوزه است. 
سردار غیب  پرور از استقبال خوب کشورهاي دیگر 
از جش��نواره فیلم مقاومت خبر داد و تصریح کرد: 
از دیگ��ر برنامه هاي م��ا در هفته بس��یج برگزاري 
جشنواره فیلم مقاومت است. در این دوره دریافت 
آثار خارجي بیشتر شده و حتي از برخي کشورهاي 
امریکاي اتین، اروپا و روسیه آثار ارسال شده است 
و در مجموع ۹۰۰ اثر خارجي دریافت کرده ایم. بعد 
از اتمام این جشنواره هر هفته یک فیلم را در یک 

استان اکران مي کنیم. 
وي با اشاره به دیگر برنامه هاي هفته بسیج  گفت: 
یکي از صحنه ه��اي مهم و اس��تراتژیک ما فضاي 
مجازي است. بسیج باید خود را در این حوزه به روز  
نگه دارد. برگزاري اولین و بزرگ ترین جش��نواره 
فعالین فضاي مجازي بس��یج را به مدت سه روز از 
8 آذر ش��اهد خواهیم بود. رزمایش فعالین فضاي 

مجازي نیز طي این هفته برگزار مي شود. 
رئیس س��ازمان بس��یج تصریح کرد: در اول آذرماه 
همایش بزرگ هم��دردي با مردم یم��ن را برگزار 
مي کنیم. در چند سال گذشته رنج فراواني بر مردم 
یمن روا داش��ته ش��ده است. عربس��تان با موافقت 
امریکا مأموریت پی��دا کرد تا بر م��ردم مظلوم این 

منطقه تاخت و تاز کند. تقریباً تمام زیر ساخت هاي 
موجود در یمن از بین رفت. این در حالي اس��ت که 
دنیاي مال پرستان خود را به ندیدن زده اند. در این 
کنفرانس فعاان سیاس��ي خارجي و داخلي حضور 

خواهند داشت. 
رئیس سازمان بسیج درباره فعالیت بسیج در زلزله 
کرمانش��اه گفت: در این حوزه در مرحل��ه اول ۱۹ 
میلیارد براي اس��کان موقت هزینه کردیم و حدود 
۷هزار کانکس را نصب کردیم. در نصب 8هزار و ۳۰۰ 
کانکس قرارگاه خاتم اانبیا هم مشارکت داشتیم و 
تاکنون هم ۷۰۰ واحد مسکوني تحویل مردم دادیم.  
سردار غیب پرور درباره همکاري بسیج با دولت اظهار 
داش��ت: ما در دو محور کلي کار را پی��ش بردیم. با 
بعضي وزارتخانه ها مانند وزارت صمت، وزارت جهاد 
و کشاورزي و  آموزش و پرورش توافقنامه هاي خوبي 
شد و وضعیت امروز  ما بسیار بهتر شده است. دولت 
هم  به این نتیجه رسیده که مي تواند از ظرفیت بسیج 
استفاده کند. گفت و گوهایي هم با شوراي عالي امنیت 
ملي داشتیم که زمینه هاي همکاري بسیج با دولت 
تدوین شود. این مس��ئله هفته گذشته به این شورا 

ارسال شده است. 
وي با اشاره به تجمع بس��یجیان در ۵ آذر ماه گفت: 
در این روز بسیجیان در ۵۰۰ ناحیه مقاومت تجمع 
مي کنند. در طول هفته بس��یج ۲8 برنامه محوري 
در سراسر کشور و شش برنامه محوري هم در شهر 

تهران اجرا مي شود. 
س��ردار غیب پرور درباره اوضاع یمن و  کمک رساني 
به مردم این کش��ور اظهار داش��ت: امروز ش��رایط 
کمک رس��اني به مردم یمن بس��یار س��خت است. 
بهترین اق��دام در گام اول  ابراز هم��دردي با مردم 
یمن است. طي س��ال هاي گذشته هم همین اقدام 
صورت گرفته تا بتوانیم مردم دنیا را از واقعیت هاي 
یمن آگاه کنیم. در داخل کشور ۲۲ سازمان قشري 
بسیج را فعال کردیم تا بتوانیم واقعیت یمن را براي 

مردم تبیین کنیم. 
وي درباره آمادگي بسیج براي مقابله با بحران هاي 
طبیعي و همچنی��ن اقدامات فرهنگي  بس��یج  نیز 
تصریح کرد: جداي از بسیج سازندگي ۱۹۱۹ گردان  
بیت المقدس را داریم که تا به ام��روز این گردان ها 
مس��ئولیت داش��تند به کمک مردم برون��د. تمام 
گردان هاي بیت المقدس مأموریت دارند به عنوان 
اولین یگان به کمک م��ردم بروند. در موج  دوم، این 
مأموریت با بسیج سازندگي اس��ت تا دستگاه هاي 
مس��ئول برس��ند زیرا این نیروها تجهی��زات نیمه 
تخصصي در اختیار دارند. قصد داشتیم امسال براي 
سپاه هاي استاني تجهیزات تخصصي تهیه کنیم که 
به دلیل مشکات اقتصادي این کار صورت نگرفت. 

سردار غیب پرور اضافه کرد: آنچه ما در حوزه فرهنگي 
انجام دادیم  بخش��ي از کارهاي اثر گذار است؛ مانند 
ساخت فیلم و تدوین کتاب و امثال آن، برخي هم که 
بُعد تبلیغي دارند، حدود 4هزار بیلبورد تبلیغاتي در 
سراسر کشور نصب کردیم. تاش ما این است که این 

فعالیت بیشتر شود. 
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سر مقاله

»دولِت پیوستن« 

 

و نرمالیزاسیون از بیرون
وزرای خارجه و نفت در نامه ای 
خواس��تار پیوس��تن ای��ران به 
معاهده ای شدند که امریکا سال 
گذشته از آن خارج شد.CFT  یا 
معاهدات چهارگانه FATF هم 
نمونه  ای از دهها معاهده ای است 
که دولت دل در گرو پیوستن به 
آن برای حل مش��کات کش��ور 

دارد. 
ب��رای دول��ت مس��تقر نام های 
متفاوت و متضادی در فضای محاوره ای کشور استفاده شده 
است که از بار ارزشی منفی و مثبت برخوردارند. برخی را خود 
دولتیان و بخشی را منتقدین نامگذاری کرده اند که می توان 
از جمله به: »دولت اعتدال«، »دولت تدبیر و امید«، »دولت 
اصاحات«، »دولت پیرها«، »دول��ت میلیاردرها«، »دولت 
بی ایده«، »دولت تکنوکرات«، »دولت توس��عه گرا«، »دولت 
بروکرات«، »دولت غربگرا«،»دول��ت غیرانقابی«، »دولت 

حرف « و...  اشاره کرد. 
دقت در حوزه نگرشی دولت نشان می دهد جای نام »دولِت 
پیوستن به...« در بین گزاره های باا خالی است، دکتر روحانی 
راه عاج کش��ور را کًا در دو مقوله سرمایه گذاری خارجی و 
هضم شدن در معاهدات بین المللی می داند و تاکنون کمتر به 

رهیافت های داخلی اشاره کرده است. 
پیوس��تن به معاهدات بین المللی – که معمواً  سردمداران و 
طراحان آن غربی ها هستند – ظاهراً چیز بدی نیست اما دقت 
در فرهنگ بومی و اهداف و آرمان های انق��اب و امام )ره( و 
سیاست های کلی نظام نشان می دهد که »زنجیره پیوستن ها« 
با هدف خاموش کردن موتور انقاب اسامی صورت می گیرد. 
وقتی مهار انقاب اسامی از طریق جنگ و تهدیدات نظامی، 
تهاجم فرهنگی، تحریم، ترور و جنگ روانی مؤثر واقع نش��د، 
حقوق بین الملل را برای کنترل و مهار انقاب اسامی به میدان 

آوردند و چه رهیافت به ظاهر موجه و قشنگی!
CFT  یا FATF در معنای حقوقی چیز بدی نیس��تند. از 

مخالفان آن می پرس��ند مگر ما اهل پولشویی و ترور هستیم 
که با اینها مخالفید؟ قطعاً نظام جمهوری اسامی پرچمدار 
مبارزه با تروریسم است اما معنادهی غرب به تروریسم دقیقاً 
در راستای خاموش کردن شعله های پرفروغ انقاب اسامی 
در جهان اسام است. همان شعله  هایی که 4۰ سال است آب 
زیر پای امریکا در خاورمیانه را داغ کرده است و امریکا فهمیده 
است که اگر کنسولگری ما در بصره بسته شود، کنسولگری 
وی نیز کمتر از 48 ساعت بسته خواهد شد اما مثال نمادین 
ماجرا این است: کسانی که کنسولگری ما را می بینند از نگاه 
غرب به دخالت ایران در عراق اعتراض دارند اما کس��انی که 
کنسولگری امریکا را می بینند »تروریست های مورد حمایت 
ایران « هس��تند. این معنادهی اس��اس مش��کل ماست که 
پیوستن ما را دچار تأمل و تّدبر می کند. اما دولت ما باور دارد 
که هر پیوستنی باعث یک نفس راحت نظام و مردم خواهد 
شد و نوعی خاصی و فشار روانی و اقتصادی را مرتفع خواهد 

کرد. کاش همین بود و تمام. 
در تحلیل راهبردی چرایی اصرار برای پیوستن به معاهدات 
به اصطاح بین المللی که دست و پای ما را می بندند می توان 

نوع دیگر نیز نگریست. 
وزیر خارجه امریکا بار  ها اعام کرده است هدف از تحریم  ها 
علیه ایران »عادی کردن رفتار این کشور است« و اما در داخل 
در س��ال س��وم دولت روحانی، جناب حجاریان در مقاله ای 
نوش��تند که پس از دو س��ال صبر و س��کوت می خواهم به 
دولت ایده ای بدهم و در نوشته خود وظیفه دولت روحانی را 
اجرای نرمالیزاسیون در ایران دانستند و در تفسیر چیستی 
نرمالیزاسیون نوشتند که روحانی باید ایران را از یک کشور 
انقابی به حالت عادی برگرداند. این توصیه مسیر جدیدی 
در ادامه مسیرهای ناکام، اس��تحاله پارلمانی، فشار از پایین، 
مش��روعیت زدایی، خود کم پنداری بین المللی، تحقیر عزت 
ملی و...  بود. حال به نظر می رسد روحانی نتوانست یا نخواست 
مأموریت بازگرداندن انقاب اسامی به حالت عادی را انجام 
دهد. اگرچه روحانی هم »اس��ام انقابی« را امری مردود و 
مربوط به منافقین دانست اما فراموش کرده بود که حضرت 
امام)ره( بزرگ ترین دستاورد جنگ تحمیلی را »استمرار روح 
اس��ام انقابی« اعام کرد. اکنون به نظر می رسد مأموریت 
نرمالیزاسیون کردن ایران به خارج از مرز  ها و در زرورق حقوق 
و معاهدات بین المللی پیچیده شده است و مخالفت با آن را 
با دو گزاره »منافع شان به خطر می افتد « و »به دنبال انزوای 
کش��ور هس��تند«، بازنمایی می کنند. اصاح طلبان هنوز بر 
مبارزه نظام جمهوری اسامی با تروریسم افتخار نکرده اند یا 
بر آن صحه نگذاش��ته اند و می دانند مبارزه نظام با حاکمیت 
امریکا در خاورمیانه بخشی از آرمان امام است ولی حاضرند 
سیادت امریکا بر جهان اسام را بپذیرند اما جمهوری اسامی 

به نرمالیزاسیون از بیرون و درون تن دهد.
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پس از هفت  افت متوالي، دو دیدگاه در میان معامله گران وجود داش��ت. 
گروهي باور داش��تند معامله گران با تصور اینکه قیمت به پایین ترین نرخ 
خود رسیده، خریدهاي خود را افزایش داده اند. سناریوي دیگري که برخي 
فعاان بازار بر آن تأکید داشتند آن بود که بانک مرکزي به عنوان مداخله گر 

براي کنترل ب��ازار در اولین روز هفته جاري تاکتیک خ��ود را عوض کرد و 
سعي داشت که دامنه نوسانات را محدودتر کند. در کنار این، داان بازار 
نیز متوجه مي شوند که بیشتر از آنکه آنها تعیین کننده جهت بازار باشند، 
مدیریت بازار در اختیار بازارساز)بانک مرکزي(  قرار گرفته است؛ در نتیجه با 

احتیاط بیشتري رفتار خود را تنظیم مي کنند. دیدگاه بدبینانه دیگري نیز 
در این خصوص وجود دارد که مي گوید معامله گران در کف ۱۱ هزار و ۹۰۰ 
توماني خریدهاي خود را افزایش دادند تا از شکست یک سطح مهم حمایتي 

جلوگیري کنند. | صفحه12
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دوش��نبه 28 آبان 1397 | 11 ربيع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5519 فرصت سوزي در ادامه تعامل با اروپا
مقابله با يكجانبه گرايي امريكا اين روزها به محور اصلي تعامات اروپايی ها 
تبديل شده كه مصاديق آن اين روزها در موضوعاتي نظير نظام مالي مستقل، 

ارتش مستقل واينترنت مستقل بروز يافته است. 
ضرورت ايجاد نظام مالي مستقل براي اروپا، بعد از خروج ترامپ از برجام و با 
ادعاي مخالفت با اين اقدام امريكا وبا هدف حفظ ايران در برجام مطرح شد، 
اما اظهارات مسئوان اروپايي نشان داد كه به بهانه اين موضوع خروج اروپا از 

سلطه امريكا اولويت دارد.
 نشريه انگليسي فايننشال تايمز در اين زمينه با انعكاس ديدگاه هايكو ماس، 
وزير امور خارجه آلمان مي نويسد: »اروپا نبايد به امريكا اجازه دهد كه مانند 
آقابااسر عمل كند. به همين دليل ضروري است كه ما استقال اروپا را از طريق 
ايجاد كانال هايي براي انجام پرداخت هاي مان، مستقل از امريكا حفظ كنيم. 
بايد صندوق اروپايي پول را مستقل از سيستم سوئيفت برپا كنيم.« بي بي سي 
هم در گزارشي مي نويسد بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و چين در حركتي 
كه در تقابل با سياست واشنگتن براي اعمال فشار حداكثري بر ايران به نظر 
مي رسيد، طي بيانيه مش��تركي از راه اندازي سيستم جديد مبادات بانكي 
با عنوان »اس پ��ي وي« )Special Purpose Vehicle( براي معامله با 
ايران خبر دادند. نكته قابل توج��ه اين بود كه خانم فدريكا موگريني، رئيس 
سياست خارجي اتحاديه اروپا اعام كرد كه ديگر كشورها هم براي معامله با 
ايران مي توانند از سيستم مزبور استفاده كنند. اين مواضع نشان مي دهد ايران 
بهانه اي است كه اروپا، سلطه دار امريكا را به چالش بكشد. اين نكته در مواضع 
برونو لومر، وزير دارايي فرانسه صراحت بيشتري دارد، آنگاه كه مي گويد آقاي 
ترامپ »انگيزه اي براي اروپاي قدرتمندتر« است. او افزود: »يقيناً نتيجه بحران 
با ايران، فرصتي براي آن است كه اروپا نهادهاي مالي مستقل خود را داشته 

باشد تا با هر كس كه مي خواهد تجارت كند.«
در مورد ارتش مستقل اروپايي آنگاه مس��ئله بازتاب گسترده تري يافت كه 
در پي بروز اختاف نظر در مورد نظام مالي مستقل مالي اروپا، ترامپ تاش 
كرد تا سلطه بر اروپا را از طريق قدرت امريكا در ناتو به رخ اروپايي ها بكشاند. 
رئيس جمهور فرانسه 15 آبان مي گويد: »ما اگر در زمينه تشكيل ارتش واقعي 
اروپايي تصميم نگيريم، نمي تواني��م از اروپايي ها دفاع كنيم. « او تأكيد كرد 
كه اروپا بايد به وسيله راهكاري حقيقي بدون وابستگي به امريكا از خود دفاع 
كند. اما رئيس جمهور امريكا پس از ورود به فرانس��ه براي شركت در مراسم 
بزرگداشت صدمين سالگرد پايان يافتن جنگ جهاني اول در پاريس، اشاره اي 
مستقيم به حرف هاي ماكرون كرد و آن را »توهين آميز« خواند و در صفحه 
شخصي اش نوشت كه »قبل از ورود امريكا )به جنگ  هاي جهاني اول و دوم(، 
آنها )ملت فرانسه( در پاريس داشتند شروع به يادگيري زبان آلماني مي كردند. 
سهم خودتان از ناتو را مي پردازيد يا نه؟« ساعتي پس از اشاره توهين آميز ترامپ 
به يادگيري زبان آلماني در پاريس تحت اشغال نازي ها، آنگا مركل وارد ماجرا 
شد و پاسخي جدي به ترامپ داد. مركل كه در استراسبورگ با اعضاي مجلس 
اروپا نشستي مشترك داشته، به آنها گفته: »بايد روي ديدگاه تشكيل يك 
ارتش اروپايي واقعي كار كنيم. روزهاي تكيه بي قيد و شرط روي ديگران، به سر 
رسيده است.« پس از مركل »آندره ناهلس«، رئيس حزب سوسيال دموكرات 
آلمان هم در اظهاراتي خواستار موضع گيري قدرتمندانه تر عليه دونالد ترامپ 
و امريكا شده در اين راستا بر لزوم تشكيل يك ارتش مستقل اروپايي تأكيد 
كرد. وي اروپا را به همكاري تنگاتنگ تر فراخواند تا يك وزنه تقابل با امريكا تحت 

رياست جمهوري دونالد ترامپ ساخته شود. 
تاش اروپا براي رهايي از اينترن��ت امريكا هم گام ديگ��ر اروپا براي رهايي 
امريكايی هاست. در س��يزدهمين نشس��ت حاكميت اينترنت كه با حضور 
متخصصان و فعاان فضاي مجازي در مقر يونسكو در پاريس برگزار شد. رئيس 
جمهور فرانسه خواستار راه اندازي اينترنتي، سواي اينترنت امريكا و چين شد. 
دبير كل سازمان ملل هم با انتقاد از فضاي ناامن و بي مسئوليت اينترنت در 

جهان خواستار خلق منابع پاك در اين زمينه شد. 
سلطه امريكا بر اروپا پس از جنگ جهاني دوم آغازشد. در مارس 1۹۴۷، »هاري 
ترومن« رئيس جمهور وقت امريكا نظرات خ��ود را كه به »دكترين ترومن« 
معروف گرديد، در اين زمينه ارائه داد. ب��ر طبق اين دكترين، اياات متحده 
در تاش بود كه به كمك كشورهاي اروپاي غربي يك بلوك ايدئولوژيك در 
مقابل اتحاد شوروي و عليه كمونيسم به وجود بياورد و مانع از گسترش و نفوذ 
آن گردد. مع هذا وخامت اوضاع اقتصادي كش��ورهاي اروپاي غربي و از بين 
رفتن بسياري از زيرساخت هاي اقتصادي اين كشورها عماً حكم مي كرد كه 
ابتدا مي بايد به اوضاع نابسامان اقتصادي اين كشورها سروساماني داده شود 
تا بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت. به همين منظور، »جرج مارشال«، 
وزير امور خارجه وقت امريكا در پي مطالعاتي كه در مورد اوضاع اروپاي پس از 
جنگ به عمل آورد، خاطرنشان ساخت كه طي سه الي چهار سال، امريكا  بايد 
كمك هاي غذايي و ديگر ملزومات اساسي را در اختيار كشورهاي اروپايي قرار 
دهد تا اين كشورها بتوانند از خسارات ناشي از جنگ تا حدودي بهبود يافته 
و روي پاي خود بايستند والبته دستاورد امريكا در اين طرح تحكيم سلطه بر 

كشورهاي اروپايي بود. 
اين روند در دوران جنگ سرد تشديد وپس از پيروزي انقاب اسامي ايران و 
فروپاشي شوروي نيز امريكا با اسام هراسي و ايران هراسي و در راستاي پروژه 
يكجانبه گرايي سعي كرده بود تحكيم سلطه امريكا بر اروپا را به هر قيمتي حفظ 
كند. تأثير اين سلطه به گونه اي بود كه طي سال های اخير وبه رغم رفتار خارج 
از عرف نظاميان امريكا در اروپا وژاپن آنها جرئت اعتراض نداشتند وحتي زمانی 
كه نشريات مستقل اروپايي به اين رفتار اعتراض مي كردند، با فشار دولت های 
خود مجبور به سكوت مي شدند. در دوران جنگ امريكا در عراق نيز اخبار نگران 
كننده اي از رفتار با زندانيان مسلمان در بازداشتگاه هاي مخوف پايگاه هاي 
نظامي امريكا در كشورهاي اروپايي به گوش مي رسيد كه البته اعتراض ها به 
آن به سرعت خاموش مي شد. امريكا در راستاي همين پروژه اسام هراسي 
و ايران هراسي توانسته بود همراهي اروپايي ها را در راستاي مقابله با بيداري 

اسامي به همراه داشته باشد. 
اما ماجراي خروج ترامپ از برجام، ورفتارهاي خارج از عرف او كه در مواجهه 
با ايران و در مواجهه با اروپا وديگر كشورهاي جهان بروز يافت، فرصتي را براي 
اروپا ايجاد كرد تا به بهانه آن سلطه امريكا را به چالش بكشد و به همين دليل 
اس��ت كه به رغم ادعاهاي اوليه اروپايي ها در ايجاد يك نظام مستقل مالي، 
مواضع كنوني اروپايي ها نشان از تاكتيك آنها در سوءاستفاده از فرصت ايران 
براي استقال از امريكا دارد. امانوئل ماكرون در آخرين موضع گيري هاي خود 
در گفت وگو با سي ان ان و در پاسخ اين سؤال كه آيا اروپا خواهان جايگزيني يورو 
به جاي دار در پاسخ به خروج امريكا از توافق هسته اي ايران است، گفت: فكر 
مي كنم امروز يورو جايگزين چندان مناسبي براي دار نيست، چرا كه در واقع 
يك امر فرامرزي بين المللي براي دار وجود دارد و ما اروپايي ها در تقويت يورو 
در برابر دار ناكام مانديم. رئيس جمهور فرانسه پيش از اين در راستاي اظهارات 
مداخله آميزش در امور داخلي ايران گفته بود كه در برخورد با ايران با امريكا 
اختافي ندارد و خواستار مهار فعاليت هاي بي ثبات كننده ايران و حزب اه در 
منطقه و برنامه موشك هاي بالستيك ايران است. او مدعي شده بود كه ايران 
بايد »سياستي كمتر تهاجمي« در منطقه اتخاذ كند. ماكرون اخيراً ماندن 
اروپا در برجام را با موافقت امريكا دانسته وگفته بود كه رئيس جمهور امريكا 
پذيرفت كه ديگر كشورها در توافق هسته اي با ايران بمانند.  اقدامات اروپا در 
رابطه با تضمين  منافع اقتصادي ايران پس از خروج امريكا از برجام، به خوبي 
نشان مي دهد كه طرف اروپايي در ازاي وعده های سرخرمن، در پي وقت كشي، 
فرصت سوزي و تقسيم كار مشترك ميان امريكا و اروپا با هدف خريد زمان براي 
امريكاست. اين روند حتي آقاي عراقچي را كه از مدافعان جدي تعامل با اروپا 
بود، به واكنش واداشت. او مي گويد: از اتحاديه اروپا انتظار داريم در كنار عمل 
به تعهدات سياسي به تعهدات اقتصادي خود در برجام عمل كند، چون تاكنون 

اقدامات اتحاديه اروپا به راه حل هاي عملياتي منجر نشده است. 
مقام معظم رهبري پيش از اين بارها به دولتم��ردان در نحوه تعامل با اروپا 
هشدار داده ودر ديدار هيئت دولت يادآور ش��دند كه خوب است در مسائل 
اقتصادي از اروپا قطع اميد كنيد. ايشان در ديدار نخبگان در روز25 مهر ماه 
هم تأكيد كردند نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت كشيدن و كوچك 

شدن فايده اي ندارد. 

عباس حاجي نجاري

حقوق�ي  و  قضاي�ي  كميس�يون  عض�و 
مجل�س خط�اب ب�ه ظري�ف گف�ت: ب�ا 
مطالب نپخت�ه و نس�نجيده آب�روي ايران 
را بردي�د و اگر امي�دي هم به خارج ش�دن 
از ليس�ت س�ياه FATF وج�ود داش�ت، 
با اي�ن اته�ام زش�ت و ن�اروا از بي�ن رفت. 
به گزارش مهر، محمد دهقان در جلس��ه علني 
ديروز مجلس در نطق ميان دستور خود با اشاره 
به صحبت هاي ظريف ك��ه در رفتاري عجيب 
عمًا جمهوري اسامي ايران را متهم به چشم 
بستن بر پولشويي گسترده در كشور كرده بود 
و مخالفان كنوانس��يون مبارزه ب��ا تأمين مالي 
تروريس��م را متهم به ارتباط با پولشويان كرد، 
اظهار داش��ت: رئي��س جمهور هفته گذش��ته 
مطالب جالبي بيان كرد ك��ه دقت در آن براي 
آقاي ظري��ف ازم اس��ت، به زع��م روحاني ما 
عامت بسيار روش��ن و قاطعي به امريكا داديم 
كه نفت مان را مي فروش��يم و روابط مالي خود 
را با دني��ا حفظ مي كنيم، آنها ه��ر كاري كنند 
راه براي فروش نفت بسيار داريم كه تحريم ها 

نيز بر آنها بي اثر است. وي ادامه داد: جمله هاي 
آقاي رئيس جمهور معناي آش��كاري دارد؛ به 
اي��ن معنا كه اي��ران جز راه هاي رس��مي براي 
فروش نفت و وارد كردن ارز ناشي از آن راه هاي 
غيررسمي ديگري نيز دارد كه در صورت لزوم 

استفاده مي كند. 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان 
اينكه گروه FATF كه كامًا با هدايت امريكا و 
برخي ابي هاي صهيونيست فعاليت مي كنند 
تاش دارد با متهم كردن ايران به پولشويي مانع 
فروش نفت و وارد كردن ارز ناش��ي از آن شود، 
خاطرنش��ان كرد: ما نه تنها اين اقدامات را كه 
براي دور زدن تحريم ها توسط افراد نزديك به 
وزارت نفت و بانك مركزي و دولت هاي مختلف 
در جنگ اقتص��ادي با امريكا انجام مي ش��ود، 
پولشويي نمي دانيم بلكه اين را اقتدار جمهوري 
اسامي ايران در اين جنگ تلقي مي كنيم. وي با 
بيان اينكه ظريف معلوم كند منظور از پولشويي 
گسترده در ايران چيس��ت، يادآور شد: اشتباه 
فاحشي اس��ت كه يك مقام مس��ئول و رسمي 

در س��طح وزارت خارجه اينگونه كشور خود را 
متهم به فساد و پولشويي كند، آقاي ظريف شما 
وزير امور خارجه ايران هستيد نه ترجمه كننده 

خواسته هاي FATF در داخل كشور. 
دهقان خطاب به ظريف يادآور ش��د: ش��ما با 
مطالب نپخته و نسنجيده آبروي ايران را برديد 
و اگر اميدي هم به خارج ش��دن از ليست سياه 
FATF وجود داشت، با اين اتهام زشت و ناروا نيز 

اين اميد را از بين بردي��د. وي ادامه داد: اكنون 
چگونه باور كنيم كه س��ينه چاك كردن شما 
براي وادار كردن كشور به قبول اين كنوانسيون 
استعماري براي خارج ش��دن كشور از ليست 
س��ياه بوده اس��ت. ش��ما با اين اتهام به رفتار 
ظالمانه نادرست FATF مشروعيت بخشيديد. 
به نظر مي رسد حتي وزير خارجه امريكا و ساير 
دشمنان نيز اينگونه ايران را متهم به پولشويي 

نكرده باشند. 
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس عنوان 
كرد: بر فرض صحبت هاي آقاي ظريف درست 
باشد اما مس��ئول مبارزه با پولشويي چه كسي 

اس��ت؟ ايش��ان حتماً مي داند اين ما بوديم كه 
در سال 1۳۸۶ براي نخستين بار قانون مبارزه 
با پولش��ويي را تصويب كرديم همچنين ايحه 
ضعيف اخير دول��ت در كميس��يون قضايي و 
حقوق��ي  را تقويت و احكام قوي ب��راي مبارزه 
ب��ا پولش��ويي را ب��ه تصوي��ب رس��انديم. اگر 
صحبت هاي آقاي ظريف درست باشد، براساس 
قانون 12 ماده اي مبارزه با پولشويي و آيين نامه 
۴۹ ماده اي آن مسئول مبارزه با پولشويي خود 
دولت اس��ت. وي اذعان كرد: براس��اس ماده ۴ 
قانون وزراي اطاعات، كشور، صمت و اقتصاد 
و رئي��س بانك مركزي در ش��وراي مب��ارزه با 
پولشويي هستند و اين شورا مسئول پيشگيري 
و مبارزه با پولش��ويي اس��ت. عضو كميسيون 
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسامي اظهار 
كرد: به نظر مي رسد پس از به نتيجه نرسيدن 
برجام اروپايي و اكنون كه مشخص شد شما با 
خوش خيالي پنج سال كشور را سركار گذاشتيد 
براي فرار از پاسخگويي براي خسارت هاي وارده 
به كشور دست به فرافكني و جوسازي زده ايد. 

خطاب عضو كميسيون حقوقي مجلس به ظريف  
FATF مدافع منافع ملی باشید،  نه مترجم خواسته هاي 

 وزارت اطاعات: 
شبكه اخالگر محصوات پتروشيمي

 متاشي شد
وزارت اطاع�ات در اطاعي�ه اي اع�ام ك�رد: س�ربازان گمن�ام 
ام�ام زمان)ع�ج( يك�ي از بزرگ تري�ن ش�بكه هاي دال�ي 
كردن�د.  متاش�ي  را  پتروش�يمي  محص�وات  اخالگ�ر  و 
به گزارش پايگاه اطاع رساني وزارت اطاعات، در اين اطاعيه آمده است: 
اين شبكه غيرقانوني به صورت سراس��ري به ويژه در استان هاي تهران، 
خراسان رضوي، گيان، قم، مازندران، گلستان، كهگيلويه و بويراحمد و 
قزوين فعاليت داشتند و درصدد ايجاد تقاضاي كاذب در بازار بودند. براساس 
اين اطاعيه، حجم تخلفات مالي اين ش��بكه حدود 500 ميليارد تومان 
برآورد شده است و با تاش بي وقفه سربازان گمنام امام زمان )عج( عاوه بر 
كشف 10 هزار تن محصوات پتروشيمي، 1۴ نفر از عوامل اصلي اين شبكه 
دستگير و به دستگاه قضايي معرفي شدند. وزارت اطاعات در اين اطاعيه 
يادآور شد: با اقدامات اخالگران و داان، بازار مواد پتروشيمي در ماه هاي 
اخير ملتهب شد و نرخ محصوات صنايع غذايي و نساجي رشد پنج برابري 
داشت كه با اقدامات اين وزارتخانه اكنون شاهد روند كاهشي قيمت ها در 

اين بازار هستيم و همچنان ادامه دارد. 

مدیران  بازنشسته به خانه برمي گردند
وزارت كش�ور ب�ا اتم�ام مهل�ت قانوني حض�ور بازنشس�تگان در 
دس�تگاه ها، پاي�ان كار ش�هرداران بازنشس�ته مش�مول را روز 
گذش�ته )26 آبان ماه ( به اس�تانداران سراس�ر كش�ور اباغ كرد. 
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور 2۷ شهريورماه 1۳۹۷ قانون »ممنوعيت 
به كارگيري بازنشستگان« را براي اجرا به س��ازمان اداري و استخدامي 
كش��ور اباغ كرد و بر اس��اس آن ۶0 روز مهلت قانوني براي كناره گيری 
بازنشستگان از سمت هاي خود در دس��تگاه ها در نظر گرفته شده است. 
»مهدي جمالي نژاد« معاون وزير كش��ور و رئيس سازمان شهرداري ها و 
دهياري ها روز شنبه در نامه اي خطاب به استانداران سراسر كشور خاتمه 
كار تمام شهرداراني را كه مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
مي شوند، اعام كرد. اين در حالي است كه يكي از چالش هاي پيش روي اين 
تحول اداري در وزارتخانه ها، دستگاه ها، ايجاد خأ سرمايه انساني و مديراني 
اس��ت كه س��ال ها در رده های مختلف مديريتي، مهارت و تجربه كسب 
كرده اند و اكنون با خروج اين افراد ممكن اس��ت وظايف و مأموريت های 
سازماني دچار يك افت كيفي شوند، به همين منظور قانونگذار براي عبور از 
اين دوره، راهكار قانوني هم در نظر گرفته است. براساس تبصره 2 اين قانون، 
»دستگاه هاي موضوع قانون منع به كارگيري بازنشستگان در صورت لزوم 
مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي 
و بااتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعت مجاز 
براي استفاده از بازنشستگان، يك س��وم ساعات اداري كارمندان رسمي 
است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعت كاري آنها حداكثر معادل 
يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي شود. « اباغيه 
معاون وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز 
طبق همين تبصره ضمن تأكيد بر اهميت بهره برداری از تجارب و خدمات 
بازنشسته هاي متخصص، اين اختيار را به شهرداري ها و دهياري داده كه از 
افراد متخصص و با تجربه به ميزان يك سوم ساعت كاري نيروهاي شاغل 

)رسمي( در سازمان به صورت پاره وقت استفاده كنند. 
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در اين اباغيه توضيح داده 
است كه شيوه نامه به كارگيري بازنشستگان متخصص در شهرداري ها و 
دهياري كه مشمول تبصره 2 قانون مي شوند، در حال تنظيم است كه پس 
از تدوين به استانداري ها اباغ مي شود. از طرفي با توجه به اينكه جوانگرايي 
در دستور كار دولت دوازدهم قرار گرفته اس��ت در اين نامه از استانداران 
خواسته ش��ده كه از نيروهاي جوان، خاق، با انگيزه و متخصص در بدنه 
شهرداري هاي و دهياري ها استفاده شود و احكام بازنشستگي آن دسته 
از كاركناني كه شرايط قانوني آنها براي بازنشستگي فراهم شده نيز صادر 
شود. همچنين شرايط براي تعويق بازنشستگي كاركنان در شرايط خاص 
نيز در اباغيه معاون وزير عنوان شده است منوط بر اينكه سقف قانوني 
سني و ضوابط صندوق هاي بازنشستگي مربوطه و تصويب شوراي اداري 
و استخدامي آ نها رعايت شود. فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات 
هفته گذشته در گفت وگو با ايرنا توضيح داد كه »۳5 سال خدمت براي 
بازنشستگي اجباري شرط ازم است، اما كافي نيست و تحقق هر دو شرط 
سن )۶5 سال( و س��ابقه خدمت، بازنشس��تگي را الزام آور مي كند. « در 
مجموع وزارت كشور با 5۴ مدير مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري 
بازنشستگان در سطح استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهياران به عنوان 
يكي از وزارتخانه هايي است كه داراي بيشترين تعداد در اجراي اين قانون 
خواهد بود و روند كناره گيري استانداران را از هفته گذشته آغاز و تا روزهاي 

آتي به شهرداران، فرمانداران و دهياران در سراسر كشور هم مي رسد. 

»دولِت پيوستن«  و نرماليزاسيون از بيرون
ادامه از صفحه يک 

 CFT ارتباط ايران با بخش��ی از حاكميت خود – كه متهم به حمايت از 
تروريسم است – را قطع نمی كند؟ آيا حماس، حزب اه، جهاد اسامی، 
 CFT حشدالش��عبی عراق تروريست هس��تند كه با پيوس��تن ايران به
نمی توان با آنان مراوده داشت؟ بنابراين پيوستن به معاهدات چهارگانه 
FATF ، 20۳0 و قبًا كنوانسيون زنان )مجلس ششم( روشی نوين برای 

حذف روح اسام انقابی در ايران است كه با نعل وارونه آن را گره گشايی 
از مشكات كشور معرفی می كنند. معاهدات مذكور فقط فتح سنگر به 
سنگر را از داخل به بيرون منتقل می كند و بس. استحاله حقوقی – پارلمانی 

داخلی را به استحاله حقوقی- بيرونی شيفت داده اند و تمام. 
از منظر روش��نفكران به صحنه نگاه كنيد. آنان كه منافع ملی ما را فدای 
ايدئولوژی معرفی می كنند اكنون بايد پاسخ دهند چرا امريكای ترامپ 
كه غير ايدئولوژيك به صحنه می نگرد و يك دار هم در محاسبه اش لحاظ 
می شود از معاهدات بين المللی همچون يونسكو، معاهده پاريس، سازمان 
حقوق بشر، برجام و... خارج می شود؟ اما ما كه نگاه ايدئولوژيك داريم بايد 
به آن بپيونديم؟ روشنفكران اين تناقض را چگونه پاسخ می دهند؟ وقتی 
طراحان نهادها و سازمان های بين المللی كه جز منفعت مادی چيزی را 
نمی فهمند به آنان لگد می زنند، چرا ما بايد منافع خود را در آنان جست و جو 
كنيم؟ آيا اين هدايت و مديريت  در راستای عقيم كردن انقاب اسامی 
نيست؟ بدون ترديد 20۳0 مأموريت نرماليزاسيون در داخل و چهارقلوهای 
FATF مأموريت نرماليزاسيون از خارج مرزها را به عهده دارند تا به قول 

امام راحل ما را در »جمهوری اسامی اسمی« حصر كنند. حال آنكه امام 
با صراحت می فرمود: » نظام جمهوری اسامی با همه وجود برای احيای 
هويت اسامی مسلمانان سرمايه گذاری می كند.« و می فرمود: »ای آزادگان 
جهان! از اين برزخ بی انتهايی كه انقاب اس��امی ما ب��رای جهانخواران 
آفريده است استفاده كنيد.« بدون ترديد امام راحل بزرگ ترين مانع برای 
نرماليزاسيون بيرونی و درونی ايران امروز است و به قول اكبر گنجی با معجزه 
هرمونيك هم نمی توانيد از آيت اه خمينی دموكراسی غربی بيرون آوريد. 
هرگونه معاهده ای كه آرزوها و آرمان ها ی امام را مدفون كند، خيانت به امام 
و حركت تاريخی او بعد از 1۴00س��ال است. مردم را پشت شكم خواهی 
مخفی نكنيد تا خط امام را كور كنيد. ث��روت ايران را در اختيار ملت قرار 
دهيد تا ايستادن آنان را در راه امام مجدداً نظاره كنيد. انقاب امام سه سطح 
داخلی، جهان اسام و عالم مستضعفين داشت. اكنون همه آنان را به بهانه 
اينكه عده ای مشكل دارند نابود می كنند، حال آنكه بايد مشكل آن عده را 

حل كرد و ايران ثروتمند اين قدرت را دارد. اگر ما بی عرضه نباشيم.

ژه
وی

اصاحطلبان 
عليهدولتبرآمدهازاصاحات!

انتخابات ۹۸ مجل��س و 1۴00 رياس��ت جمهوري، خيلي 
س��ريع تر از آنچه تص��ور می ش��د، اصاح طلب��ان را به اين 
صرافت انداخته كه از دولت برآم��ده از اصاحات رويگردان 

و اپوزيسيون خود شوند. 
كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي كه در سخني 
طعن آمي��ز از اينكه دولت س��خنگو ن��دارد، تعبير مي كند 
كه »سخني ندارد كه بگويد«. ارگان رس��مي اين حزب در 
اعتراض به خروج ليبرال ها از دولت )آخوندي و نيلي( قدرت 
گرفتن نهادگرايان ) نوبخت، دژ پس��ند و طيب نيا( را به رخ 
روحاني مي كش��ند كه به زعم آنها به اصاحات پشت كرده 
است. ديگر رسانه هاي همسو با اصاح طلبان هم به فراخور 

موضوع و به بهانه هاي مختلف آهنگ مرزبندي با روحاني را 
آغاز كرده اند. همين دو روز پيش بود كه صادق زيباكام در 
يادداشتي ضمن تأكيد بر اين نكته كه رئيس جمهور به جاي 
عملگرايي به »گفتار د رماني« رو آورده است، ادعا كرد: اگر 
فرد ا انتخابات برگزار شود، آقاي روحاني د يگر مورد استقبال 
مرد م قرار نخواهد گرفت. اين يعن��ي رئيس جمهور چيزي 
حد ود ۸0 تا ۹0 د رصد پايگاه رأي خود را از د س��ت د اد ه، اما 
همچنان د ر عالم خود سير مي كند، جهاني كه هيچ ارتباطي 

با واقعيت هاي كنوني جامعه ايران ند ارد. 
روز گذشته هم خبرگزاري ايس��نا در گفت وگويي با سعيد 
حجاريان رابطه دولت با اصاح طلب��ان را مورد نقد قرار داد. 
حجاريان در اين گفت وگو با طرح اين ادعا كه: اگر مي دانستيم 
از جانب نيروهاي تماميت خواه اين همه س��نگ پيش پاي 

روحاني خواهد افتاد و از آن س��و، دولت دست راستي مانند 
ترامپ بر سر كار خواهد آمد، مي گويد: شايد بهتر بود اساساً 
عطاي انتخاب��ات را به لقايش مي بخش��يديم و سرنوش��ت 
اصاحات را به دول��ت روحاني گره نمي زديم. تئوريس��ين 
اصاحات در ادامه در اظهار نظري طع��ن آميز مي گويد: از 
ابتدا دولت خود تدبير كرده را نيازي به اصاحات نبود و به كار 
گرفتن دو سه وزير اصاح طلب در امور خدماتي براي كابينه 
كفايت مي كرد. او سپس زيركانه توپ را به زمين روحاني و 
دولتش انداخته و مي گويد: روحاني برنامه ائتافي نداشت. 
منتهي شعارهاي روحاني بخشاً برآورده كردن خواسته هاي 
اصاح طلبان هم ب��ود كه به هيچ يك از آنه��ا وفادار نماند و 
به همين خاطر ش��ايد بتوان گفت، خودش از خودش عبور 

كرده است. 

    خبر    یک

پرونده اخوین روحانی و جهانگيری زمان بر است

س�خنگوی فراكس�يون نماين�دگان واي�ی 
مجل�س از ق�ول س�خنگوي ق�وه قضائي�ه 
مي گوي�د  پرونده ب�رادر رئيس جمه�ور و برادر 
معاون اول در حال بررس�ي اس�ت   ولی زمان بر 
ب�وده و نيازمن�د تحقيق�ات بيش�تری اس�ت. 
سيدحسين نقوي حس��يني،  درگفت وگو با فارس، 
در تشريح جلسه ديروز فراكسيون متبوعش كه با 
حضور محسني اژه اي معاون اول رئيس قوه قضائيه 
برگزار شد، به تش��كر و قدرداني اين فراكسيون از 
ورود و برخورد قوه قضائي��ه در مبارزه با اخالگران 
نظام اقتصادي و دانه درشت ها، اشاره كرد و در عين 
حال بر ضرورت برخورد با دانه درشت ترها كه عامل 
اصلي بی نظمی های اقتصادي بوده اند )ازجمله رئيس 
بانك مركزي، ضرورت مقابله قاطع با زمين خواری و 
چپاول اموال مردم، ضرورت طرح نظر و ديدگاه هاي 
قوه قضائي��ه راجع به لواي��ح و طرح هايي كه جنبه 
قضايي دارند( تأكيد كردند. وي افزود: همچنين بر 
لزوم مقابله با مفاسد در خود قوه قضائيه تأكيد شد. 
هرچند قاطبه قضات و كاركن��ان قوه قضائيه افراد 

متدين و متعهد و سالمي هستند. 
  با اخالگران رده باا هم برخورد كنيد

نقوي حس��يني ضرورت اعام نتيجه پرونده برادر 
رئيس جمهور، برادر جهانگيري، س��يف و ديگران، 
اهتمام بيشتر قوه قضائيه در پاسخگويي به مكاتبات 
نمايندگان مجلس، لزوم ورود قاطع و برخورد قاطع 
با افراد رده بااي اخال اقتصادي به ويژه كساني كه 
موجب از بين بردن ارز كشور شدند، لزوم پاسخگويي 
قوه قضائيه به شبهاتي كه رس��انه هاي معاند و ضد 

انق��اب در رس��انه ها مطرح مي كنن��د، حمايت از 
قوه قضائيه از س��وي مجلس و به ويژه فراكس��يون 
نمايندگان وايي در مقابله با مفاس��د، اخالگران 
اقتصادي، رانت خوارها در دستگاه هاي اجرايي و علت 
عدم پيگيري اظهارات ظريف كه خاف منافع ملي 
است از س��وي قوه قضائيه را از ديگر مسائلي خواند 
كه در اين جلسه مطرح شد. نقوي حسيني در ادامه 
با اش��اره به اظهارات اژه اي عنوان كرد: آقاي اژه اي 
همچنين مطرح كرد كه ما همچنان با نظامي در تراز 
حكومت اسامي فاصله داريم و بايد خيلي كار كنيم تا 
به آن درجه برسيم ولي انصافاً زحمات زيادي كشيده 
شده، انصافاً به مراحل متعالي رسيديم و طي ۴0 سال 

گذشته كارهاي بزرگي انجام شده است.
 اين نماينده م��ردم در مجل��س دهم ادام��ه داد: 
اژه اي معتقد بود اساس قوه قضائيه قانون است كه 
نمايندگان آن را تصوي��ب مي كنند پس همه بايد 
دست به دست هم بدهيم تا با اصاح قوانين، مسير 

قضاوت را تسهيل كنيم. 
  توزيع بدون حساب و كتاب دار و طا

وي افزود: اژه اي ادامه داد كه اينجانب فقط واقعيت ها 
را عرض مي كنم چون بسياري از اخبار صحت ندارد، 
براي مثال درباره مديرعامل كشت و صنعت هفت 
تپه بايد بگويم كه وي فراري بوده و اصاً زندان نيست 
كه فرصتي به او داده شود تا مشكات را حل كند. 
نقوي حس��يني در ادامه با بيان اينكه اژه اي معتقد 
بود قوانين ما بايد در جهت احقاق عدالت اجتماعي 
باشد، ابراز داشت: زماني كه در يك فاصله كم، 1۸ 
ميليارد دار اختصاص داده ش��ده، ثبت سفارش و 

توزيع مي شود در حالي كه فشار شديد اقتصادي بر 
كشور وجود دارد حتي در اين شرايط، بدون حساب و 
كتاب توزيع صورت مي گيرد و يا با برنامه ريزی، دهها 
تن طاي كشور توزيع مي شود كه در اين شرايط قوه 

قضائيه نمي تواند اقدامي كند. 
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در ادامه با اشاره 
به بخش ديگري از سخنان اژه اي اظهار كرد: خيلي ها 
از اين گونه اقدامات حماي��ت مي كنند؛ دار رفته، 
ماشين لوكس وارد شده، دار رفته، اصاً چيزي وارد 
نشده، خيلي ها دفاع مي كنند و مي گويند اصاً اينها 

جرم نيست كه قوه قضائيه وارد شود. 
وي افزود: اژه اي ادامه داد كه قوه قضائيه در مبارزه با 
فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندركاران، مسئوان 
و غيره مصمم اس��ت و با هيچ احدي تعارف ندارد 
البته عده اي هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنيت 
اقتصادي، ايجاد محيط امن براي س��رمايه گذاران 
و غيره نس��بت به برخوردهاي قوه قضائيه اعتراض 

مي كنند. 
  در برخورد با فساد  با احدي تعارف نداريم

نقوي حسيني گفت: اژه اي ادامه داد پرونده برادر 
رئيس جمهور و برادر معاون اول در حال بررسي 
است ولي زمان بر بوده و نيازمند تحقيقات خيلي 
بيش��تري اس��ت ولي در حال رس��يدگي است. 
همچنين پرون��ده دريافت زمي��ن محمد جواد 
اريجاني، يك بار در زمان آيت اه ش��اهرودي و 
يك بار هم در زمان آيت اه آملي بررسي شده و 
در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اژه اي 

با اشاره به اعدام دو مفسد اقتصادي به دليل خريد 
و فروش ارز و سكه نيس��ت بلكه به علت افساد و 
اخال اقتصادي اس��ت، گفت كه اين دو مفسد 
با اقدامات خود، نظام اقتصادي كش��ور را دچار 
مشكل و اختال كرده اند و ميليون ها نفر از ملت 
ايران را دچار مشكل در زندگي كرده اند چرا كه او 
قاچاق ارز و سكه كرده بود و اين موارد دقيق در 

حكم آنها آمده است. 
   بازداش�ت 9 نفر مرتبط ب�ا تخلفات بانک 

مركزي
وي ادامه داد: اژه اي همچنين تصريح كرد كه اينكه 
يك مقام دولتي اعم از رئيس جمهور يا معاون اول و 
هركس ديگري تصميم به واگذاري ارز و سكه در آن 
شرايط كرده، اواً بايد بررسي شود كه آيا اين تصميم 
درست بوده و يا غلط و در ثاني چه كسي بايد براي 
قوه قضائيه اين موضوع را اعام كند تا قوه قضائيه 
ببيند جرمي اتفاق افتاده يا خير؟ نقوي حسيني در 
ادامه تصريح كرد: اژه اي اشاره داشت كه ما به بخشي 
از اين اقدامات مي توانيم ورود كنيم كه تخلف شده و 
جرمي صورت گرفته ولي در زمينه سياست گذاری 
ورود نكرده ايم ضمن اينكه قوه قضائيه عوامل اصلي 
و مؤثر در اين تخلفات بانك مركزي اعم از معاون، 
مديركل حراست و غيره را دستگير كرده و حداقل 
۹ نفر بازداش��ت و پنج نفر تحت تعقيب هس��تند 
بنابراين در برخورد با ج��رم و مجرم با هيچ مقام و 
جايگاهي تعارف نداريم و قوه قضائيه قطعاً ورود و 

برخورد مي كند. 
  ظريف بايد توضيح دهد

 و سند ارائه كند
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم ادام��ه داد: در 
كاهش جرم انگاري در قوانين بايد اهتمام داش��ته 
باش��يم و اين موضوع بخش��ي از آن ب��ه مجلس و 
تصويب قوانين برمی گردد، از اين رو قوانين نبايد 
فوري س��راغ بازداش��ت برود تا از حجم زندانيان 
كاهش يابد البته ب��راي كمك ب��ه زندان ها، بايد 
بودجه و اعتبارات بيشتري تصويب شود. سخنگوي 
فراكسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي اسامي 
در پايان با اشاره به سخنان اژه اي در مورد اظهارات 
ظريف خاطرنشان كرد: اين كلمات و جمات از نظر 
شخصي بنده غلط بوده و از طرف يك مقام رسمي 
مطرح مي ش��ود و بايد توضيح دهد و اسناد خود را 
ارائه كند كه اينجانب نامه نوشته و گفته ام كه اگر 
اين جمات از سوي ايشان است، توضيحات و اسناد 

وي اخذ شود. 
محمدجواد ظريف هفته گذشته در گفت و گويي 
ويدئويي با وب س��ايت خبرآناين در مقام دفاع از 
لوايح FATF ضمن طرح اين ادعا كه »پولشويي در 
كشور يك واقعيت است « گفت: در ايران »خيلي ها 
از پولش��ويي منفعت مي برن��د« و »آنجاهايي كه 
هزاران ميليارد پولش��ويي انج��ام مي دهند حتماً 
آن قدر توان مالي دارند ك��ه دهها يا صدها ميليارد 
هزينه تبليغات و فضاسازي در كشور« عليه قوانين 

ضدپولشويي ايجاد كنند. 

حميدرضا نيک عهد |  جوان

رئيس فراكسيون وايی با نقل قول از اژه ای درباره باز بودن پرونده  فريدون و جهانگيری تأكيد كرد 
كه بايد برخورد با دانه درشت تر ها آغاز شود 



كمب�ود داروي بيهوش�ي و داروي حاجب در 
راديولوژي آنچنان جدي شده كه وزير بهداشت 
اين بار ب�ه جاي اتخ�اذ تدبير ان�كار به وجود 
خيانت و فساد در حوزه توزيع دارو و تجهيزات 
پزشكي اعتراف مي كند و مي گويد:  برخي اقام 
از جمله داروي حاجب و بيهوشي مانند شربت 
س�رماخوردگي نيس�ت كه از طريق سيستم 
پخش توزيع شود، بلكه اين داروها بايد استاني 
توزيع شوند. معتقد هستم هيچ خيانتي بااتر 
از اين كار نيست كه اينگونه داروها را دريافت 
كنند و در بازار آزاد به فروش برس�انند، بايد 
با اي�ن اف�راد برخورد ج�دي ص�ورت گيرد. 
 چالش ه��اي دارويي با تحري��م دارو و تجهيزات 
پزش��كي مي رود تا ش��كل جدي ت��ري به خود 
بگيرد، حاا اگر سري به فهرست كمبودها بزنيد 
درمي يابيد برخي اقام ج��دي دارويي همچون 
داروي بيهوش��ي هم در اين كمبودها جا خوش 
كرده اند. اما پش��ت پرده ماج��راي اين كمبودها 
حكايت تحريم هاي خارجي نيس��ت بلكه آنطور 
كه وزير بهداش��ت مي گويد، خيانت برخي افراد 
در داخل ساختار بهداشت و درمان كشور واقعيت 
كمبود اي��ن اق��ام در بيمارس��تان هاي دولتي 
اس��ت، آن هم در ش��رايطي كه بيمارستان هاي 
خصوصي در حوزه تأمين داروي بيهوشي مورد 

نياز خود با چندان مشكلي مواجه نيستند و اين 
نش��ان مي دهد، كار از جاي ديگري مي لنگد! به 
خصوص اينكه كمبود داروي بيهوش��ي بهانه اي 
شد تا برخي بيمارس��تان هاي دولتي بيماران را 
به بيمارس��تان هاي خصوصي ارجاع دهند يا در 

نوبت بگذارند. 
 بيهوشي با اجي مجي !

ش��هريور امس��ال بود كه زمزمه كمب��ود داروي 
بيهوشي و كنسل ش��دن برخي از اعمال جراحي 
در پي اين كمبود، رس��انه اي ش��د و در فهرست 
سؤاات خبرنگاران از آقاي سخنگو قرار گرفت، 
اما واكنش با تكذيب مواجه شد! ايرج حريرچي در 
اين باره اينگونه توضيح داد: برخي اعام كردند كه 
در اين مدت اعمال جراحي بسياري كنسل شده، 
اما اين طور نبوده البته ش��ايد عمل��ي به تعويق 
افتد. طبق آمارها در تير س��ال ۹۷، ۴۵۴ هزار و 
۱۶عمل جراحي در بيمارستان هاي كشور انجام 
ش��د كه از اين ميزان ۲۵۰هزار و ۸۹۹ مورد در 
بيمارستان هاي دولتي، ۹۸هزار و ۷۷۷ مورد در 
بيمارستان هاي خصوصي، ۵۲هزار و ۶۶۲ مورد 
در بيمارس��تان هاي تأمين اجتماعي، ۱۴هزار و 
۹۵۴ مورد در بيمارس��تان هاي سپاهان و ۵هزار 
و ۳۱۹ مورد در بيمارستان هاي ارتش بوده است. 
بنابراي��ن بيماراني كه تحت عم��ل جراحي قرار 

گرفتند ب��ا جادو و جنبل و اج��ي مجي، بيهوش 
نشده اند، بلكه آنها را با دارو بيهوش كرده اند!

اما بعدت��ر، ماجرا آنقدر جدي ش��د ك��ه برخي 
مسئوان وزارت بهداشت هم درباره آن مصاحبه 
كردند. محمدرضا عباديان، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزش��كي همدان در مصاحب��ه اي گفت: با 
توجه به كمب��ود برخي داروه��ا، تأخير در عمل 
بيماران غيراورژانسي طبيعي است، اما بيماران 
اورژانسي بدون هيچ گونه تأخيري بستري و عمل 
مي شوند. به گفته وي، دو قلم داروي بيهوشي آن 
هم تنها در يك بيمارستان كمبود وجود داشت، 
اما اين خأ موجب لغوش��دن عمل هاي جراحي 

اورژانسي نشد. 
عباديان تأكيد كرد: بازار دارو تحت تأثير نوسانات 
شديد و سودجويي هاي ناشي از آن نظير احتكار 
براي گرانفروش��ي قرار نگرفت، چراكه تهيه دارو 
مستلزم تجويز پزشك است. بنابراين نمي توان با 
مراجعه به محلي دارو به اندازه زياد تهيه، ذخيره 

و احتكار كرد. 
در نهاي��ت دكتر كيانوش جهانپور، س��خنگوي 
س��ازمان غ��ذا و دارو در اين باره گف��ت:  آنطور 
نيس��ت كه در زمينه داروهاي بيهوش��ي كامًا 
كمبود داش��ته باش��يم، در برخي از موارد و در 
م��ورد دو ي��ا س��ه داروي بيهوش��ي، آن هم در 

برخي از بيمارس��تان ها، كمبود نسبي گزارش 
شده اس��ت. وي به بيمارس��تان ها توصيه كرد: 
اگر در بيمارس��تاني داروهاي بيهوش��ي كمبود 
وجود داش��ت يا داروي مورد نظر وجود نداشت، 
عمل هاي غيرضروري را متوقف و به وقت ديگري 

موكول كنند. 
 ارجاع به بيمارستان خصوصي 

ماجرا به جايي رسيد كه برخي از بيمارستان هاي 
دولتي ب��ه بهان��ه كمب��ود دارو، بيم��اران را به 
بيمارس��تان ها خصوصي ارجاع مي دادند و اين 
مس��ئله ماجراي كمب��ود داروي بي هوش��ي را 
پيچيده تر كرد، چراك��ه اگر كمبودي وجود دارد 
بايد در بخش خصوصي هم احس��اس شود. اما با 
وجود اين، ارجاع بيماران به بخش خصوصي به 
بهانه كمبود داروي بيهوشي موجب سرگرداني 
جدي مردم به ويژه اقشار كم درآمدي مي شوند 
كه بضاعت مالي شان اجازه مراجعه آنها به بخش 
خصوصي را نمي ده��د و ناگزير خواهن��د بود با 

دردهايشان بسوزند و بسازند. 
 دارو را ب�ا ارز دولت�ي مي گيرن�د و آزاد 

مي فروشند!
ش��خص وزير بهداش��ت ه��م اي��ن كمبودها را 
مي پذيرد. دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي، 
در جمع رؤس��اي دانش��گاه هاي علوم پزش��كي 
مراكز استان هاي كش��ور گفت: نبايد داروهايي 
همچون داروي بيهوش��ي براي اتاق هاي عمل و 
داروي حاجب براي راديولوژي ها در بخش دولتي 
ناكافي باشد.  وزير بهداش��ت افزود: در حالي كه 
ما داروي حاجب را س��ه برابر توزيع مي كنيم، به 
ما اعام مي شود كه در مراكز تصويربرداري اين 
دارو كمياب شده اس��ت، اين بدان علت است كه 
افراد دارو را با ارز دولتي تهيه و با چند برابر قيمت 
به فروش مي رسانند. اينكه دارو به صورت آزاد در 
مراكز دولتي به فروش برسد، موجب شرمساري 
است كه بايد از انجام اينگونه اقدامات پيشگيري 
ش��ده و با افراد متخلف برخورد ش��ديد صورت 
گيرد.  وي از رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
استان هاي كش��ور خواس��ت تا بر توزيع داروها 

نظارت كافي داشته باشند. 
به گفته هاش��مي، ح��دودا۳۰ً تا ۵۰ قل��م دارو 
كمياب اس��ت كه بايد بر توزيع آنها نظارت شود 
و مي توان ش��بكه توزيع ويژه اي ب��راي اين اقام 
در نظر گرفت و حتي ش��بكه واردات موازي اين 
داروها را ايجاد كرد.  وزير بهداشت با بيان اينكه 
دش��من براي ايجاد مش��كات در بخش داور و 
سامت سناريوهاي مختلفي برنامه ريزي كرده 
بود كه برخي نادان هاي داخلي نيز از آن پيروي 
مي كردند، گفت: خوش��بختانه در نظام سامت 
توانستيم بدون التهاب داور و تجهيزات و خدمات 

سامت را در اختيار مردم قرار دهيم.  
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در حالي كه معاون پيشگيري قوه قضائيه از كاهش طاق به دليل مشاوره گفته است، همزمان خبري منتشر شده كه زوجين 
به دليل سهولت طاق در شهرهاي بزرگ، از شهرهاي كوچك به كانشهرها مي آيند

سفر زوج ها به تهران براي ثبت آسان تر طاق!

فساد و خيانت در توزيع دارو از زبان آقاي وزير!
قاضي زاده هاشمي: خريد دارو با ارز دولتي و فروش به قيمت آزاد بزرگ ترين خيانت است

نيازي به آمار درست و غلط نيست تا همين دهه 
قبل براي جوان ها مطرح كردن حرف جدايي و 
طاق هم سخت بود. به قول معروف مسن ترهاي 
فاميل اجازه تصور جدايي هم به دختر و پس�ر 
نمي دادند، اما امروز اگر كمي دور و بر خودمان 
را ببينيم، مي  فهميم چه  خبر است. ديروز نوبت 
دوس�ت صميميان بود. فردا نوبت پس�ردايي، 
دخترخاله و. . . بگذريم ك�ه خودمان هم چقدر 
مي ترسيم كه نوبت به ما هم برسد. اما اين روزها 
خيلي س�اده از طاق حرف زده مي شود؛ مثل 
آب خوردن! اصطاحي كه حتي به پروسه انجام 
آن به خصوص در بحث طاق توافقي هم اطاق 
مي شود. فارغ از آمارهايي كه از سوي مسئوان 
ارائه مي شود، اگر سري به دادگاه هاي خانواده 
)در واق�ع دادگاه هاي طاق( ي�ا كلينيك هاي 
مشاوره و روانشناسي بزنيم، خواهيم ديد آنچه 
در اين مراكز يا دادگاه ه�اي خانواده مي گذرد، 
پيرامون چه موضوعي اس�ت. جالب اين است 
در حالي كه مع�اون پيش�گيري از وقوع جرم 
قوه قضائيه از كاهش طاق صحبت مي كند، اما 
برخي ديگر از مسئوان از آغوش باز كانشهرها 
براي فرآيند طاق خب�ر مي دهند. هر چند كه 
گفته مي ش�ود، اين اتفاق به دلي�ل قبيح بودن 
طاق در شهرستان هاست، اما كف دادگاه هاي 
خان�واده و افزاي�ش زن�ان و م�ردان مطلقه در 
اطرافمان هم خاف آمار فوق را نشان مي دهد. 
بحث طاق و بررسي كاهش و افزايش آماري آن، 
يكي از بحث هاي داغ و البته پراستقبالي است كه در 

سال هاي اخير متأسفانه در كشور رونق گرفته است. 
از آنجايي كه نقطه قابل اهميتي در بحث آسيب هاي 
اجتماعي در كشور محسوب مي شود، به نوعي هم 
همه تاش مي كنند تا آمار خوشايند و چشم گيري 
از آن ارائه كنند، آماري ك��ه واقعيت هاي موجود 
خاف آن را به اثبات مي رساند.  روزگذشته مراسم 
رونمايي و آغاز به كار سامانه تصميم )طرح كنترل و 
كاهش طاق( با حضور برخي مسئوان برگزار شد. 
در اين مراسم آمارهايي درباره موضوع طاق مطرح 
شد. محمدباقر الفت، معاون پيش��گيري از وقوع 
جرم قوه قضائيه ضمن اش��اره به نتايج اقدامات در 
هشت ماه گذشته گفت: آمارها نشان مي دهد در اثر 
دخالت حكمين ۱۵درصد ورودي پرونده هاي طاق 
و خانواده كاهش پيدا كرده و در اثر مداخله مراكز 
مشاوره در كشور ۵درصد آمار طاق كاهش داشته 

كه نتيجه خوبي است.  وي با تكيه به آمار ارائه شده، 
روند پرونده هاي طاق را بدون افزايش ثابت دانست 
و بيان داشت: با همكاري مشترك بين دستگاهي 
۵درصد آمار تحقق طاق كاهش داشته و به نوعي 

پيشگيري صورت گرفته است. 
 ضد و نقيض ها درباره طاق 

معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در بخش 
ديگري از اظه��ارات خود از ت��اش عملي مراكز 
مش��اوره براي حل اختاف زوجين گفت و بر اين 
نكته تأكيد داشت كه براس��اس تجربيات از ساير 
استان ها مداخله مشاورين در امر كاهش و كنترل 
طاق بس��يار مؤثر است.  اش��اره به كسب تجربه 
استاني از روند مشاوره در طاق ها و تكيه بر اين امر 
در حالي بوده است كه همزمان با همين اظهارات، 
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور 

گفته است: بس��ياري از مردم شهرهاي كوچك به 
دليل قبح طاق براي ثبت آن به شهرهاي بزرگ 
مي روند. موضوع قابل اهميتي كه آمار ثبت طاق 

در كانشهرها را بيشتر كرده است. 
 آغوش باز دادگاه هاي خانواده كانشهرها 

البته نكته اينجاست كه حبيب اه مسعودي  فريد، 
اشاره اي به آغوش باز دادگاه هاي خانواده كانشهرها 
براي وقوع و سهولت »طاق« نداشته است. نكته 
قابل اهميتي ك��ه حضور در دادگاه ه��اي خانواده 
گوياي اين حقيقت اس��ت. س��اير پيچيدگي هاي 
طاق نيز ب��ا حض��ور وكاي كاركش��ته اي كه از 
كيلومترها قبل از دادگاه خانواده ديده مي ش��وند، 
تسهيل خواهد شد. قوه قضائيه فكري به حال اين 

تسهيل كننده هاي طاق )وكا( هم نكرده است. 
جاي اين نكته خالي است كه بگوييم، برخاف آنچه 
كه تاش مي شود تا پروسه حفظ زندگي در آستانه 
جدايي صورت گيرد، مثل همين مشاوره هاي قبل 
از طاق كه بيان صوري بودن آن توضيح واضحات 
اس��ت. اما دقيقاً همين عملكرد، طاق هاي ثبت  
نش��ده يا به قول معروف طاق ه��اي عاطفي را به 
دنبال دارد كه نتيجه آن افزايش آمار خيانت يا ساير 
فساد هاي اخاقي است. تاش براي تربيت ديني و 
اخاقي دختران و پسران در مدرسه و نهاد خانواده، 
تغيير الگوهاي خانواده و بازگشت به ساختار قديمي 
يا سنتي قدرت در ساختار خانواده و پررنگ كردن 
نقش تشكيل خانواده براي جوانان از جمله موارد 
قابل اهميتي اس��ت كه تمركز بر آن شايد بهتر از 

ساير موارد باشد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 نفيسه سادات موسوي توئيت كرد: امنيت ش��غلي زنان باردار 
در كشور ما آنقدر پايين است كه زن ش��اغلي كه مادرشدن را انتخاب 
مي كند، احتمااً بايد بچه را مدت بسيار كوتاهي بعد از تولد به پدربزرگ 
مادربزرگ يا مهد بس��پارد و به نوعي كودك در شش ماه اول از تغذيه 

انحصاري شير مادر و آغوش مداوم وي محروم مي شود. 

 وحيد حاجي پور با انتشار اين عكس توئيت كرد: وقتي درباره 
بابك زنجاني صحبت مي شود، نام يك نهاد مخفي مي شود؛ بانك ملت 
كه سهامدار ۶۰درصد بانك شخصي بابك يعني بانك FIIB در مالزي 
بود، ولي چند روز پيش از اولين سررسيد واريز پول توسط او، سهامش 

را به زنجاني مي فروشد! خبري بود؟! 

 هانيه س�لطان پور با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: »پول 
يك سالتان را هم مي دهيم، برگرديد كشورتان« اينها بيلبوردهاي دولت 
آلمان با جشني تحقير در كمپين بازگشت داوطلبانه به ميهن است كه 
گفته نفري 3هزاريورو هم مي دهيم، ولي برگرد كشور خودت را بساز 
حتي تصور وجود چنين تابلوهايي خطاب به ميهمانان افغان پناه آورده 

از جنگ در متروهاي تهران ناراحت كننده است.

 سيدمحمد حسيني توئيت زد: يك كلمه حرف حساب هم از زبان 
حامى پروپاقرص روحانى بشنويد و فكر نكنيد كسى حرف تو دهنش 
گذاشته! غامحسين كرباسچى: »اينكه دولت سخنگو ندارد يعنى دولت 

سخنى ندارد كه بگويد«.

 مجتبي آزاد توئيت كرد: تو ميدونستي 11 هزار شهيد اهل سنت 
تو كشور هست؟ تو ميدونستي كردس��تان 4 هزار و 5۶3، آذربايجان 
غربي 3 هزارو 475 كرمانشاه هزار و 297، سيستان و بلوچستان533، 
گلستان431، خراسان رضوي 218 و هرمزگان 1۰7 شهيد از برادران 
اهل سنت تقديم انقاب كردن؟ اگر اينارو ميدوني و وحدت شك  حرف 

ميزني تو يه خائني.

 اميرعلي صفا توئيت كرد: ربيعي گفت: رأي نيارم ميرم سيستان 
NGO مي زنم. بسم اه. بيا شوش پيش كارگران هفت تپه. شريعتمداري 

كه موقع رأي اعتماد اينقدر دغدغه كار داش��تي، در چهاردهمين روز 
اعتصاب بيا يك ناهار با كارگران بخور. آقاي اس��تاندار فاصله شوش تا 

اهواز فقط 12۰كيلومتره. چرا اينقدر عاديه نيامدن بعد از 14روز؟

 سميه ايمانيان با انتشار اين عكس توئيت كرد: كاشي  قاجاري 
سقاخانه خيابان نقاش��ي اصفهان داره كم كم سرقت مي شه... دزداي 

محترم با آرامش كارتونو بكنيد؛ اثر ثبت نيست.

 س�يدعلي موس�وي توئيت كرد: محققان اعام كردند، مضرات 
استفاده بيش از اندازه از شبكه هاي اجتماعي شامل افسردگي، انزوا، نا امني 
و به تازگي FOMO يا FEAR OF MISSING OUT مي باشد. كه FOMO به 
معني اجبار ناخواسته به آناين يا در دسترس بودن است و متأسفانه انسان 

امروزين دچار مصيبت بزرگي به نام اعتياد آناين بودن است.

 فرناز ابراهيمي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: احداث ساختمان 
جديد در مجاورت ش��مس  العماره و حريم درجه ي��ك مجموعه جهاني كاخ 
گلستان با ارتفاع 12/5متر براساس مجوز شوراي فني ميراث فرهنگي تهران.

 اميد دانا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: خدايا منو بابت اين 
پست ببخش، ولي نمي تونم نزارمش! جرارد باتلر بازيگر نقش اول فيلم 
ضد ايراني 3۰۰ بابت آتش س��وزي بزرگ كاليفرنيا خانه اش در آتش 

سوخت و با خاك يكسان شد.

عليرضا سزاوار

 عضو هيئت مديره انجمن تااس��مي ايران اظهار داش��ت: بيش از 
۹۷درصد داروخانه هايي كه داروي بيماران تااسمي را توزيع مي كنند، 
دولتي هستند و متأسفانه به دليل بدهي هاي داروخانه به شركت هاي 

توزيع  كننده، در ليست سياه اين شركت ها قرار گرفته اند. 
 اسماعيلي، مديركل مديريت بحران و مناطق محروم كميته امداد گفت: 
در ۵دي سال جاري سقف سبد حمايتي نيازمندان مشخص شد و اين سبد 
تا پايان سال جاري چند بار توزيع مي شود؛ ضمن اينكه دولت ۹هزار ميليارد 
تومان براي تأمين اين سبد حمايتي اختصاص داده است كه به تناسب تعداد 

ميان مددجويان، نيازمندان و اقشار كم برخوردار توزيع مي شود. 
 معاون عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هال احمر از آمادگي 
هال احمر براي طرح زمستانه ۹۷ خبر داد و گفت: هزار و ۱۰۰ دستگاه 
آمبوانس، ۳۶۴ خودروي نجات و ۲۴ فروند بالگرد براي ارائه خدمت به 

هموطنان در آماده باش هستند. 
 مديرعامل س��ازمان ميادين و ميوه تره بار ش��هرداري تهران گفت: 
سرانه مصرف ماهي در كشور ۱۱ كيلو و ۲۰۰ گرم در سال است كه اين 
ميزان، نصف سرانه مصرف ماهي در جهان است. اين در حالي است كه 
س��هم تهران، نيم كيلوگرم از اين مقدار نيز كمتر است و به ۱۰كيلو و 

۷۰۰ گرم در سال مي رسد. 
 وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه مقدمات فض��اي رقابتي را بين 
مدارس فراهم مي كنيم، گفت: امس��ال ۴۵هزار مدرسه تحت پوشش 

طرح تعالي قرار مي گيرند. 

نيره ساري
  گزارش  2

هيچ كس جلودار رشد موريانه وار
 پت شاپ ها نيست

فروش��گاه لوازم حيوانات خانگي يا همان »پت شاپ« ها، قبًا فقط در 
شمال پايتخت ديده مي ش��د. اكنون با رشد چشم گيري به محله هاي 
مركزي تهران و بسياري از ش��هرهاي ديگر گسترش يافته است. گويا 
تغييري در س��بك زندگي برخي ها ايجاد ش��ده ك��ه حتي معضات 
اقتصادي هم جلودارش نيست و بي برنامگي مسئوان هم به اين سبك 

زندگي ناصحيح دامن زده است. 
اوايل امس��ال واردات 3 هزار و 57 تن فرآورده غذايي براي س��گ ها و 
گربه ها به كشورمان، از آن خبرهايي بود كه توجه بسياري را به خودش 
جلب كرد. هزينه نگهداري از حيوان خانگي متغير است؛ يعني با هزينه 
كم هم مي توان حيوان خانگي داشت، اما ورود به اين فروشگاه ها و يك 

خريد حداقلي به راحتي چند 1۰۰هزار تومان هزينه دارد. 
اما قيمت ها براي آنهايي كه به خاطر آسايش حيوان خانگي شان پا به 
اين مغازه ها مي گذارند، اصًا عجيب نيست. خريد هاي كان افرادي كه 
هركدام دوست دارند، شرايط را براي آسايش و آرامش حيوان خانگي 

مورد عاقه شان فراهم كنند، نشان دهنده اين ادعاست. 
غذاي حيوانات هم توليد وارداتي و هم داخلي دارد. قيمت محصوات 
وارداتي تقريباً 4۰درصد گران تر از محصوات داخلي است. در اين بين 
چون سگ ها و گربه ها بيشترين حيوانات خانگي را تشكيل مي دهند، 
بخش بزرگي از قفسه هاي رنگارنگ چيده شده پت شاپ ها هم به انواع 
و اقسام خوراكي هاي مربوط به همين دو حيوان اختصاص داده شده 
اس��ت. جالب اينكه بس��ياري از غذاهاي مخصوص گربه ها براي ديگر 
حيوانات هم مناسب است.   قرص مخصوص تقويت ايمني بدن، قرص 
ضداسترس، اسپري بهداش��تي دندان، پودر مكمل، شربت عضله ساز 
و بيسكوييت هاي حساس بخش��ي از كااهاي عجيب اين فروشگاه ها 
هستند.  افزايش تمايل به نگهداري حيوانات خانگي، از نشانه هاي تغيير 
در سبك زندگي است؛ س��بكي كه بر مصرف گرايي پايه گذاري شده و 
طبقه اجتماعي باا دس��ت را ارجح تر مي شمارد. تمايل به نگهداري از 
حيوانات حاا حتي در اقشار متوسط جامعه هم ديده مي شود. برخي به 
اين موضوع به منزله وسيله اي براي ارتقا جايگاه طبقاتي خودشان نگاه 
مي كنند؛ بعضي ها هم هستند كه حيوان را فقط براي نمايش استفاده 
مي كنند. مثل كساني كه س��گ را در ماش��ين مي گذارند و با سرعت 
مي رانند. قرنيه چشم سگ خيلي حساس است و اگر در آن سرعت يك 

مگس به چشمش بخورد، بايد چشم كًا تخليه شود. 
بحران ارتباط و گفت وگ��و بين اعضاي خانواده ه��ا همين جا خودش 
را نش��ان مي دهد. اين بح��ران باعث مي ش��ود، افراد ب��راي پركردن 
تنهايي هايش��ان براي خأيي كه در زندگي شان احساس مي كنند، به 
عوامل جايگزين رو بياورند، اين وسط حيوانات خانگي سهم بزرگي در 

پر كردن اين خأ دارند. 

قانوني براي كار، اما بيكار !
چرخ عظيم جوامع بشرى با دست تواناى كارگران در حركت و 

چرخش است. امام خميني)ره(
هر س��اله 29آبان بهانه اي اس��ت براي تجليل از قانون كار اسامي كه به 
همت اس��اتيد گرانقدر و اهل فن تدوين شده و باعث مباهات و فخر نظام 
جمهوري اسامي ايران بر ساير كش��ورهاي جهان است.  در تصويب اين 
قانون در ايران، عاوه بر پوش��ش جنبه هاي حوزه كارگري و كارفرمايي 
مسائل شرعي و انساني نيز مورد بررس��ي و مداقه قرار گرفته و اين نقطه 
قوت، ارجحيت قانون كار ايران بر ساير قوانين كشورهاي پيشرفته را نشان 
مي دهد.  عطف به تصويب قانون كار كه بستري براي حمايت از حوزه كار و 
تقويت و انسجام پايه هاي اشتغال و توليد بوده و همچنين نامگذاري سال 
1397توسط مقام معظم رهبري بر حمايت از كاا و كارگر ايراني نشان از 
اين دارد كه بايد قوانين كار بدون كم و كاستي اجرا شود، چراكه مستقيماً بر 
كارگر و كااي ايراني تأثير به سزايي دارد. يكي از موارد مندرج و مورد تأكيد 
آن )ماده 131( لزوم تشكيل تش��كات صنفي و تخصصي در محيط كار 
است و با توجه به وضعيت نامساعد اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه امريكا و 
متحدانش كه مستقيماً در حوزه كارگري هم اثرگذار بوده، تشكات صنفي 
كمك حال اقشار كارگري هم محسوب مي شوند.  در اين برهه زماني كه 
كارگران بيش��ترين فش��ار اقتصادي را تحمل مي كنند و نياز به حمايت 
دولتمردان دارند، متأسفانه شاهد آن هستيم كه يكي از شركت هاي بزرگ 
و مهم در حوزه حمل و نقل عمومي يعني شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه وابسته به شهرداري تهران مورد استفاده روزانه پايتخت نشينان 
مي باشد و قريب به 13هزار پرسنل دارد، بعد از گذشت يك دهه كماكان 
بدون هرگونه تشكل كارگري به كار خود ادامه مي دهد و استبداد مديريتي 
در عرصه هاي مختلف آن ديده مي شود. اين در حالي است كه شركت هايي 
از اين دست بايد در صف اول اجراي قانون كار به عنوان الگو باشند. در ادامه 
داستان از جايي تلخ تر مي شود كه پرسنل شركت بهره برداري مترو تهران 
و حومه نزديك به يك سال است درخواست تشكيل صنف تخصصي خود 
را به اداره كار ارسال و مدارك و مستندات مربوطه را تقديم آن اداره متبوع 
كرده اند و ليكن تا به امروز هيچ پاسخي مناسب از سوي اداره كار دريافت 
نكرده اند و اراده ازم براي برقراري اين مهم از س��وي اداره كار هم ديده 
نمي شود.  با توجه به وظيفه ذاتي اداره كار در برقراري و تشكيل انجمن هاي 
صنفي و تخصصي، هرگونه اهمال و عدم پاسخگويي مغاير با مواد قانون كار 
بوده و به نوعي نقض غرض مي باشد و هيچ گونه بهانه گيري در اين رابطه 
قابل قبول نيست.  اميد است، مسئوان با متابعت از قانون و عزم جدي در 
تشكيل تشكات كارگري اقدام كرده كه منجر به انسجام و وحدت كارگران 
و كارفرمايان شده و با اتحادي دوباره در مسير خودكفايي قدم برداشته تا 

جوابي قاطع در برابر زورگويي هاي كشورهاي استعمارگر باشند. 
جمعي از پرسنل شركت متروي تهران 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

مخبر دزفول�ي گف�ت: در جلس�ه 28 كميته تعيين رؤس�اي 
دانش�گاه ها، رؤس�اي 13دانش�گاه كش�ور انتخ�اب ش�دند. 
دبير ش��وراي عالي انقاب فرهنگي ضمن بيان اين مطلب افزود: در 
جلسه ۲۸ كميته تعيين رؤساي دانشگاه ها كه روز گذشته با حضور 
غامي، وزي��ر علوم تحقيقات و فن��اوري، قاضي زاده هاش��مي، وزير 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي و حجت ااسام والمسلمين رستمي، 
رئيس نهاد نمايندگي مق��ام معظم رهبري در دانش��گاه ها در محل 

دبيرخانه اين شورا برگزار شد كه ۱۳ نامزد براي رياست دانشگاه هاي 
كشور موفق به كسب رأي اعتماد اعضاي اين كميته شدند.  عضو هيئت 
علمي دانشگاه تهران ادامه داد: در ابتداي اين جلسه كه با دعوت از دكتر 
طهرانچي برگزار شد، ايشان از طرح ها و برنامه هاي خود براي جهش 
دانشگاه آزاد اسامي در حوزه علم و فناوري گزارشي ارائه كردند.  وي 
افزود: سؤااتي توس��ط اعضاي كميته از ايش��ان مطرح شد و پس از 
پاسخگويي دكتر طهرانچي، با رأي اعضاي كميته ايشان براي رياست 

دانشگاه آزاد اسامي انتخاب شد.  به گفته مخبر دزفولي، »حمايت از 
منزلت استادان دانشگاه ها و ايجاد رويه واحد و گفتمان فراگير براي 
اجراي اسناد راهبردي حوزه علم و فناوري نيز از اهم وظايف رؤساي 
دانشگاه هاست.« رئيس ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور 
تأكيد كرد: با توجه به مطرح شدن موضوع بازنگري و به روزرساني نقشه 
جامع علمي كشور توسط رهبر معظم انقاب »مدظله العالي« رؤساي 

دانشگاه ها بايد در اين زمينه برنامه و اهتمام ازم را داشته باشند.

طهرانچي  رئيس دانشگاه آزاد اسامي شد
  خبر
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"à"~̨ì¦"ấyÚÆ"³Ú¢‹Ù"/0-0"ã}¹Æ"Áô¢„x"Ó·"õx́áÆ"ã}¹Æ"̂¢Ã»"Òàą́Ù "|..-,64500
õ…ìÙx"ã¢Æ̂Ã"*Ûx̂å¡"̂åÆ"Áô¢„x"Ó·"õx́áÆ"́yåfl
**********************************************************************

öåÐl"Ü¢Ù
"õyä"öåÐl"à̂Nì\"Kö¢NÆ…Ù̂„"öN̋y}ÕÐ"õ…åÙ"7ãìÕµ"ÖáÍ¶Ù"KöNÔà»́yåfl"ÛyNÙ̂Ã"7ãNÔ"ÖáNÍ¶Ù
"¼ôN¦x"…NÆy¦"öÙ"ÛyÍNÚÔx"Òáå‹Ù"ãNÌ"öNÔà»́yåfl"ÛyNÙ̂Ã"ãN¦"ãÕìN̋áÞë…¦"…Nëx̂ «"́»"â̂Nª¢ÞÙ
"{«áÙ"ã¦"63-224"ãN̋ôÌ"â…Ýà̂\"́»"ÁôN¢„x"Ó·"õx́ áNÆ" x̄"ấ»yŒ"ãìëx̂ «x"ÇN}-"»áNÆ"öÙ
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سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره 
به توزيع ناعادانه مسكن در كشور و سوداگري 
س�رمايه داران در زمين و س�اختمان گفت: بر 
اساس سرشماري هاي انجام گرفته، در بازه زماني  
1395-1385، حدود 10/5 ميليون به موجودي 
كل مس�كن كش�ور اضافه ش�ده، اما تنها 2/4 
ميليون خانوار صاحب مس�كن ملكي شده اند. 
به گزارش »جوان«، در كش��ورهاي موفق دنيا بر 
دهان س��رمايه مهار ماليات مي زنند، زيرا سرمايه 
اگر به شكل حساب شده به بخش توليد و خدمات 
هدايت نشود مي تواند اثر مخربي در جهت بر هم 
خوردن تعادل عرضه و تقاضا بر جاي گذاش��ته و 
قيمت ها را به يكباره باا ببرد. حال در شرايطي كه 
افزايش قيمت زمين و ساختمان با انواع كاربري و 
اجاره بها در اين بخش عموم درآمد ماهانه خانوار 
شهري و روستايي را مي بلعد، سخنگوي كميسيون 
اقتصادي با اش��اره به افزاي��ش نجومي قيمت در 
بخش مسكن كه نتيجه سوداگري است، گفت: 77 
درصد تقاضاي مسكن طي 10 سال اخير به منظور 
سكونت )مصرفي واقعي ( نبوده است. سرمايه به 
همان اندازه كه خوب است،  اگر مهار نشود مي تواند 
اثر تخريبگري را در اقتصاد از خود به جاي گذارد 
و اولين قرباني س��رمايه هاي مهار نشده مردمي 
هستند كه نقشش��ان در اقتصاد به برخورداري از 
يك شغل با حداقل دس��تمزد و تقاضاي مصرفي 

در بازارها خاصه مي شود،  زيرا سرمايه با گسيل 
در بازارها تقاضاي سرمايه گذاري و نه مصرفي را 
چنان تقويت مي كند ك��ه قيمت ها به يكباره باا 
مي رود و مصرف كنندگان واقعي كاا تحت تأثير 
افزايش قيمت ها هزينه زندگيشان رشد كرده و به 
زمره فقرا مي پيوندند. به نظر مي رسد مدعي العموم 
مي تواند در حوزه چرايي رشد بي ضابطه قيمت ها 
در بخش زمين و ساختمان با انواع كاربري ورود 
داشته باشد. زهرا سعيدي مباركه در گفت وگو با 
»فارس« در پاسخ به اين س��ؤال كه اجراي طرح 
ماليات بر عايدي س��رمايه چ��ه تأثيري بر بخش 
مس��كن و قيمت ها خواهد داشت، گفت: ريسك 
پايين و سود بااي بخش مس��كن، سبب شده تا 
انگيزه ازم ب��راي حضور تقاضاهاي س��وداگري 
به س��مت اين بخش اقتصاد وجود داشته باشد. 
سخنگوي كميسيون اقتصادي خاطر نشان كرد: 
اين متقاضيان براي كس��ب سود س��ريع و بدون 
هيچ زحمتي در بازار خري��د و فروش حضور پيدا 
مي كنند و با معامات مكرر يا احتكار خانه ها منجر 

به افزايش نجومي قيمت مسكن مي شوند. 
  توزيع مسكن در كشور عادانه نيست

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي اف��زود: توزيع 
مسكن در كشور عادانه نيست، به طوري كه يك 
نفر چندين خانه دارد و برخ��ي از افراد هيچ واحد 

مسكوني در اختيار ندارند. 

   همه مردم در رشد توليد سهيم نيستند 
س��عيدي گفت: بر اساس سرش��ماري هاي انجام 
گرفته، در بازه زماني  1395-1385، حدود 10/5 
ميليون به موجودي كل مسكن كشور اضافه شده، 
اما تنها 2/4 ميليون خانوار صاحب مسكن ملكي 
شده اند. وي ادامه داد: بنابراين طي فاصله زماني 
دو سرشماري گذشته)طي 10 سال( نزديك به 77 
درصد از تقاضاي مسكن موجود به قصد سكونت 
نبوده و تنها 23 درصد اين تصرف براي س��كونت 
انجام شده است. اين در حالي است كه در بازه دو 
سرشماري 1355 تا 1365 نزديك به 80 درصد از 
تقاضاي بخش مسكن تقاضاي مصرفي بوده است. 
سخنگوي كميسيون اقتصادي با بيان اينكه اخذ 
ماليات بر عايدي اماك از جمل��ه ابزارهاي مهار 
سوداگران در دنيا محسوب مي ش��ود، گفت: اين 
طرح پس از س��اعت ها كار كارشناس��ي در مورد 
محتواي آن تهيه شده و با هدف حذف سوداگران 
كه عامل اصلي افزايش قيمت و نوسانات در بازار 

مسكن هستند، در حال پيگيري است. 
   دولت از كابينه در رابطه با گراني زمين

 و ساختمان توضيح بخواهد 
 در مي��ان بازاره��اي كاايي اي��ران صرف نظر از 
اتفاقاتي كه در بازار ارز و سكه و طا طي ماه هاي 
گذش��ته افتاده است،  زمين و س��اختمان با انواع 
كاربري طي دهها سال است كه روند تند قيمتي 

را تجربه مي كند به طوري كه در طول سال هاي 
92 تا كن��ون به رغم آنكه بازار مس��كن در ركود 
بوده اس��ت،  قيمت ها در كمال تعجب حداقل دو 
تا سه برابر شده است،  حال اگر مي گوييم در حوزه 
افزايش بهاي ارز و س��كه و طا بانك مركزي به 
عنوان متولي تنظيم بازار بايد پاسخگو باشد، حال 
دولت و وزارت راه و شهرسازي، رئيس كل بانك 
مرك��زي و بانك��داران، رئيس س��ازمان برنامه و 
بودجه در رابطه با گراني شديد كاايي چون زمين 
و مس��كن كه عمده درآمد دهها ميليون خانوار 

روستايي و شهري را مي بلعد، توضيح دهند. 
ش��ايد گفته ش��ود كه گراني زمين و ساختمان 
به مديران نظام بانكي و رئيس س��ازمان برنامه 
و بودجه چه ارتباطي دارد، به مديران مجموعه 
بانكي ارتب��اط دارد،  زيرا يك��ي از وظايف پول 
قيمتگذاري روي كااها است، حال وقتي حجم 
پول بر پايه خلق بدون پش��توانه پاي��ه پولي يا 
ضريب فزاينده پولي جهش مي يابد، قيمت كااها 
خود به خود تغيي��ر مي كند از س��وي ديگر به 
رؤساي سازمان برنامه و بودجه مقوله فوق ارتباط 
دارد؛ چراكه پديده اي به عنوان بيماري هلندي 
بخش زمين و ساختمان را درگير كرده است، در 
اين بيماري اقتصادي به دليل واردات ناپذيري 
زمين و ساختمان قيمت در اين بخش تحت تأثير 
قرار گرفته است، پس سازمان برنامه و بودجه به 
دليل اثر تخريبي تك��رر بودجه ريزي هاي غلط 

بايد به 80 ميليون ايراني پاسخ دهد. 
  2 نه�اد خانواده و توليد مض�رور وضعيت 

فعلي زمين و ساختمان
مس��كن نه تنها 30 تا 60 درص��د هزينه خانوار 
را به خود اختصاص مي ده��د، بلكه بزرگ ترين 
س��د در برابر ازدواج جوانان است، در عين حال 
گران شدن بي دليل زمين در ايران در شرايطي 
كه بازار زمين خواري داغ است و ايران در زمره 
كش��ورهايي نيس��ت كه كمبود زمين داش��ته 
باش��د، توليد را تحت تأثير قرار داده اس��ت زيرا 
گراني زمين و س��اختمان نيز مانعي است براي 
راه اندازي كسب و كار در حوزه توليد و خدمات. 
بررس��ي هاي آماري نش��ان مي دهد كه نه تنها 
خانوار شهري عمده درآمدش��ان صرف هزينه 
مسكن مي ش��ود، بلكه در روس��تا ها نيز خانوار 
حداق��ل بايد 30 درص��د درآمدش��ان را صرف 
مسكن كنند در اين ميان گراني زمين در اقتصاد 
ايران عمده سرمايه ش��ركت ها را مي بلعد و بايد 
متوليان كنترل قيم��ت زمين و س��اختمان با 
انواع كاربري در ايران توضيح دهند كه كي قرار 
است شاهد ثبات و تعديل منفي قيمت زمين و 
ساختمان در كشور باشيم. گفتني است كه عدم 
شفافيت در بخش زمين و ساختمان و حوزه ثبت 
و سند و طرح كاداست حتي نظام بانكي كشور را 

نيز درگير مسائلي كرده است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد

77 درصد تقاضاي مسكن براي سكونت نيست
توزيع مسكن در كشور عادانه نيست، يك نفر دهها خانه دارد و برخي از افراد هيچ خانه اي ندارند

جوان

عض�و كميس�يون ان�رژي مجل�س با اش�اره ب�ه ط�رح خريد 
س�هام پتروش�يمي هاي خارجي با ه�دف فروش نفت بيش�تر 
در ش�رايط تحريم گفت: در ح�ال حاضر انگيزه اي ب�راي انجام 
اقدامات مطل�وب جهت فروش نف�ت وجود ندارد و مس�ئوان 
ب�ا فرصت س�وزي از ش�اخه اي ب�ه ش�اخه ديگ�ر مي پرن�د. 
به گزارش »تس��نيم«، هدايت اه خادمي اف��زود: در حال حاضر 

انگيزه اي براي انجام اقدامات مطلوب براي فروش نفت وجود ندارد 
و مسئوان با فرصت سوزي و از شاخه اي به شاخه ديگر پريدن قصد 

دارند تنها دوره مديريتي خود را به پايان برسانند. 
وي با بي��ان اينكه اگر طي چند س��ال گذش��ته به خريد س��هام 
پتروشيمي كش��ورهاي ديگر اقدام مي ش��د توانايي فروش نفت 
به اين پتروش��يمي ها وجود داش��ت، اظهار داش��ت: خريد سهام 

پاايش��گاه هاي خارجي امري مطلوب به نظر مي رس��د،  اما قصد 
مس��ئوان براي انجام اين خريد در ش��رايط فعلي تنها يك بازي 
اس��ت. عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي اس��امي گفت: 
مسئواني كه از خريد سهام پتروش��يمي كشورهاي ديگر سخن 
به ميان مي آورند، مانع ايجاد صنايع پتروشيمي در كشور شدند تا 

خام فروشي همچنان ادامه داشته باشد.

سردرگمي مسئوان در فروش نفت مشهود است    راه

كارت ملي، كارت بانكي و »سيمكارت 
به نام« براي خريد ارز الزامي شد 

خريداران ارز طي روزهاي گذش�ته با چند گزينه جديد از س�وي 
صراف ها براي فروش ارز مواجه مي شوند كه از جمله آن، دارا بودن 
كارت ملي، كارت بانكي و س�يمكارت به نام فرد متقاضي اس�ت. 
به گزارش »مهر«، طي روزهاي گذشته، تغييراتي در شيوه فروش ارز 
در صرافي ها به وجود آمده اس��ت و افراد متقاضي خريد ارز، با شرايط 
جديدي مواجه مي شوند كه حتماً بايد آن را رعايت كنند تا بتوانند در 

سرفصل هاي ساير، از صرافي هاي مجاز ارز خريداري كنند. 
بر اين اس��اس هر فرد متقاضي در بدو ورود به صرافي هاي عامل بانك 
مركزي براي خريد ارز، با اين موارد از سوي صرافان مواجه مي شود كه 
فرد خريدار بايد حتماً كارت ملي، كارت بانكي و سيمكارت از يكي از 
اپراتورهاي تلفن همراه به نام خود داشته باشد تا بتواند خريد ارز داشته 
باشد. يكي از صرافي هاي چهارراه استانبول تهران در مورد اين شرايط 
گفت: فرد خريدار بايد مدارك كامل هويتي را ب��ه صراف ارائه دهد تا 
مشخص شود كه با كارت ملي ديگران اقدام به خريد ارز نكرده است و 
يك متقاضي واقعي است. بر اين اساس، هر فرد متقاضي بايد عاوه بر 
ارائه كارت ملي، كارت بانكي و مدارك سيمكارت به نام خود را نيز در 
اختيار صرافي قرار دهد؛ ضمن اينكه برخي صرافي ها ممكن است در 
همان لحظه، تماس هايي را به صورت رندوم با متقاضي داشته باشند. 

وي افزود: حال كه بازارساز وارد عمل شده و در حال نظارت و كنترل 
بازار ارز اس��ت تا تقاضاهاي اضافي با كاهش نرخ، وارد بازار نشود، اين 
شرايط جديد وضع شده اس��ت تا بلكه خريداران واقعي به سمت بازار 

حركت كنند و نيازهاي سوداگرايانه وارد بازار نشود. 
بررسي ها از صرافان ميدان فردوسي حكايت از آن دارد كه ميزان مجاز 
خريد اسكناس ارز از صرافي ها در سامانه سنا 2 هزار يورو است، به اين 
معنا كه اجازه ثبت خريد اسكناس بيش از اين 2 هزار يورو يا معادل آن 
در سرفصل »ساير« براي هر كارت ملي در هر سال داده نمي شود؛ اين 
در حالي اس��ت كه به گفته صرافان، اين سقف در س��ال پيش از اين، 

5هزار يورو بوده است. 
........................................................................................................................

 در مراسم افتتاح نخستين پيست اسكي
در سال جديد مطرح شد

توليد انرژي پاك در بام تهران 
مدير عامل مجموعه فرهنگي - ورزش�ي توچال ضمن تش�كيل 
كنسرس�يوني از توليدكنن�دگان داخلي ب�راي راه ان�دازي خط 
جدي�د تل�ه كابي�ن در منطق�ه توچ�ال از تكمي�ل مطالع�ات 
اولي�ه ب�راي ايج�اد ان�رژي پ�اك در ش�مال ته�ران خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« س��يد محمد پرهيزگار در مراس��م افتتاح رسمي 
نختسن پيست اسكي در سال جاري كه با حضور فرماندار شميرانات، 
س��ردار علي ذوالقدر به عنوان رئيس پليس امني��ت عمومي در جمع 
خبرنگاران افزود: خط جديدي كه قرار است در اين منطقه گردشگري 
راه اندازي شود از حدود پاركينگ تا آغاز خط تله كابين فعلي خواهد 
بود كه در آن از تجربيات سازنده ستون هاي تله كابين دانشگاه آزاد و 

ماشين سازي اراك بهره برداري خواهد شد. 
مدير عامل مجموعه فرهنگي - ورزشي توچال از هلدينگ گردشگري 
بنياد مس��تضعفان با بيان اينكه هم اكنون تمامي كابين هاي استفاده 
شده در ايس��تگاه 5 تا 7 س��اخت داخل ايران هس��تند، گفت:قيمت 
كابين هاي داخلي با بومي س��ازي انجام ش��ده با در هايي كه به شكل 
خودكار بسته مي شوند، در قياس با مشابه خارجي كمتر از يك دهم آن 

است كه با ارز 3800 توماني 150 ميليون بر آورد شده بودند. 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آي��ا تجهي��زات موجود اس��تاندارد 
هستند، گفت: از سال 93 و با تخصيص 5 ميليارد تومان تجهيزات مورد 
استفاده تأييد استاندارد را گرفته اند، ضمن اينكه هر سه ماه يكبار بايد 

پس از بررسي هاي ازم اين تأييديه استاندارد تمديد شده است. 
پرهيزگار با بيان اينكه حجم بازديد و استفاده از اين مركز تفريحي در 
سال 96 نسبت به سال گذشته دو برابرشده و حدود 3 ميليون نفر از اين 
مجموعه استفاده كرده اند، گفت: بر اساس سياست هاي اعمالي از قبيل 
تعرفه هاي حمايتي ويژه دانش آم��وزان براي آموزش و يا تخفيف هاي 
50 درصدي براي بسيجيان، ش��اغان و بازنشستگان نيروهاي مسلح 

سعي شده تا استفاده از اين امكانات براي عموم مردم فراهم شود. 
پرهيزگار همچنين از جلوگيري هدر رف��ت بيش از 700 هزار ليتر 
آب كه پي��ش از اين به فاضاب تهران مي ريخ��ت خبر داد و گفت: 
مطالعات اوليه اح��داث نيروگاه بادي براي تأمي��ن انرژي پاك اين 
مجموعه به اتمام رس��يده اس��ت و اميدواريم با توج��ه به موقعيت 
مناسب در ايس��تگاه 5 نس��بت به احداث نيروگاه بادي اقدام شود 
كه متعاقباً اطاع رس��اني خواهد ش��د. در ادامه اين نشست خبري 
رئيس اداره اطاع رساني بنياد گفت: تمام درآمد شركت هاي بنياد 
در هلدينگ هاي مختلف صرف محروميت زدايي مي شود و تا پايان 
سال پروژه توسعه زير ساخت ها، اشتغالزايي و رفع محروميت زايي 

14 شهر در استان هاي محروم آغاز خواهد شد.

 اعزام تيم وزارت كار 
براي رسيدگي به مشكات كارگران هفت تپه

تيم اعزامي وزير كار براي رس�يدگي به وضعيت كارگران نيشكر 
هفت تپه عازم اهواز شد. 

به گزارش »فارس«، يك مقام مسئول در وزارت كار در پاسخ به پيگيري ها 
درباره رسيدگي به وضعيت كارگران نيشكر هفت تپه از سوي اين وزارتخانه 
از دستور وزير كار براي رسيدگي سريع به اين مسئله خبر داد. بر اساس 
اين گزارش بعد از دستور وزير كار، روز گذشته تيمي از كارشناسان اين 
وزارتخانه به سرپرستي مديركل حمايت از اشتغال و بيمه بيكاري عازم 
هفت تپه خوزستان ش��دند. اعتصاب و تجمع اعتراضي كارگران نيشكر 
هفت تپه به يك��ي از پرتكرارترين خبرهاي روزهاي اخير تبديل ش��ده، 
تجمعاتي كه هرچند وقت يكبار به اوج مي  رسد و گاهي به مسدودكردن 
جاده و بازداش��ت تعدادي از كارگران نيز مي انجامد. كارگران نيش��كر 
هفت تپه پس از بي نتيجه ماندن تجمعات خود در درون كارخانه، تجمعات 

خود را مقابل فرمانداري شوش و استانداري خوزستان كشانده اند.
........................................................................................................................

 21 درصد كااهاي ايراني به عراق 
صادر مي شود

مس�ئول ميز عراق و رايزن پيش�ين بازرگاني جمهوري اس�امي 
ايران در ع�راق گفت: 21 درصد ص�ادرات كاايي اي�ران به عراق 
صورت مي پذيرد و در مقابل يك درصد واردات از اين كشور داريم. 
به گزارش »ايرنا«، ابراهيم محمد رضا زاده عصر يك ش��نبه در نشست 
فعاان اقتصادي و تجاري البرز و عراق در حاشيه نخستين نمايشگاه 
توانمندي هاي توليدي و صادراتي اين اس��تان اف��زود: اكنون امارات 
متحده عربي با 25 درصد، تركيه با 18درصد، چين با 17 درصد و ايران 

با 13 درصد، چهار سهم اصلي در بازار عراق را دارند. 
وي اضافه كرد: سهم ايران در بازار عراق همواره سير صعودي دارد كه دو 
موضوع اصلي ورود و ماندگاري در بازار عراق بايد مورد توجه قرار دهيم. 
رضا زاده ادامه داد: براي ماندگاري در بازار عراق نياز است  واحدهاي توليدي 
حضور فيزيكي در اين بازار داشته باشند؛چراكه اگر به دنبال ارائه خدماتي 
در عراق هس��تند نمي توانند از راه دور پروژه را مديريت كنند. وي افزود: 
شركت هاي ايراني در خصوص تبليغات و برندسازي بسيار ضعيف عمل 
كرده اند و نبايد انتظار داشت بدون تبليغات بتوان نسبت به فروش كااها 
اقدام كرد. مسئول ميز عراق گفت: جايگاه برند ما در عراق بين تركيه و چين 
است، در خصوص استاندارد سازي نيز تفاهمنامه اي با كشور عراق داريم 
كه استاندارد ملي ايران را در برخي كااها بپذيرد و نيازي به گرفتن گواهي 
آن نيست. وي ادامه داد: عراق هم اكنون فرصت خوبي براي ما است، اگر 
دير بجنبيم اين بازار را تقديم كشورهاي ديگر كرده ايم، اين در حالي است 
كه ايران مزيت هايي از جمله قيمت مناسب، كيفيت، استاندارد و نزديكي 
جغرافيايي بيشتري با عراق دارد. مسئول ميز عراق اظهار داشت: 80 درصد 
مردم عراق تمايل برقراري ارتباط با اي��ران را دارند و 20 درصد ديگر نيز 

شناخت و تفكرشان نسبت به ايران در حال تغيير است.
........................................................................................................................

 مردم شماره كارت و رمز دوم خود را
به ۵۰۰۰۴۹۹ ندهند

مركز روابط عمومي و اطاع رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با تأكيد بر اينكه برخي س�امانه هاي پيامكي اعام ش�ده از جمله 
5000499 هيچ ارتباطي به اين طرح حمايتي دولت از اقشار كم درآمد 
ندارد، اعام ك�رد، اطاعات را از طري�ق اين مرك�ز دنبال كنند. 
به گزارش »تسنيم«، مركز روابط عمومي و اطاع رساني وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اعام كرد: به دنبال آغاز طرح حمايت از اقشار كم درآمد 
جامعه كه مطابق تصويبنامه هيئت محترم وزيران به شماره 102568/ت 
55855ه� مورخ 97/08/05؛ در حال اجراست، اخيراً شاهد ارسال برخي 
پيامك ها به مردم هستيم. بر اين اس��اس، ضمن تأكيد بر اينكه هرگونه 
اطاع رساني در خصوص اين طرح منحصراً توسط مركز روابط عمومي و 
اطاع رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام خواهد شد از همه 
شهروندان درخواس��ت داريم به پيامك هاي فاقد اعتبار پاسخ ندهند و 
شماره كارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هيچ پيامكي در خصوص اين 
طرح اعام نكنند. مركز روابط عمومي و اطاع  رساني  وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با تأكيد بر اينكه برخي س��امانه هاي پيامكي اعام شده 
از جمله 5000499 هيچ ارتباطي به اين طرح حمايتي دولت از اقش��ار 
كم درآمد ندارد، درخواست دارد هرگونه اطاع رساني را فقط از طريق اين 

مركز يا پيامك VEZART- REFAH دنبال كنند. 
........................................................................................................................

 پرداخت وام ۵۰ ميليوني بازآفريني
 تا 2 هفته ديگر

مع�اون وزي�ر راه ضم�ن اش�اره ب�ه پرداخ�ت وام بازآفرين�ي 
ش�هري اف�زود: كس�ي ب�ا اص�ل مس�كن مه�ر مش�كل ن�دارد 
اس�ت.  آن  چال�ش  احداث�ش  محل ه�اي  انتخ�اب  بلك�ه 
به گزارش »ايسنا«، هوشنگ عشايري، معاون وزير راه و شهرسازي و مدير 
عامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران درباره مسكن مهر تصريح كرد: 
وزير جديد تأكيد دارند كه در كوتاه ترين زمان بايد مسكن مهر به سرانجام 
برسد. سياست وزارت راه و شهرسازي تكميل پروژه هاست. 56 درصد پروژه ها 
در همين دولت به بهره برداري رسيده است. وي در همين باره افزود: در انتخاب 
مكان و به صورت كان اقتصادي بحث هايي وجود دارد، اما كسي روي خود 
مسكن مهر بحث ندارد. وي همچمنين خبر از پرداخت تسهيات 50 ميليون 
توماني داد و بيان كرد: اين تسهيات با وام 9 درصد تقريبا تا يكي دو هفته 

ديگه شروع خواهد شد كه به توسعه گران و ساكنين اختصاص يابد. 

هادی غامحسینی
  گزارش   یک



5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5519 | ربي��ع ااول 1440   11  | آب��ان 1397  دو ش��نبه 28 
  بزرگ ترين عامل پولشويي در كشور پيدا شد!

يك كاربر فضاي مجازي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر با هشتك فش��ار بر مردم ، بزرگ ترين 

عامل پولشويي كشور را اينگونه توصيف كرد: 
بزرگ ترين عامل پولش��ويي در كشور همونايي 
هس��تن كه براي جبران كمبود بودجه ش��ون به بانك مركزي دستور 

دادن دار 3هزارو500 توماني 8هزار تومان بشه. 
........................................................................................................................

  زاكاني: آقاي ظريف چرا امريكا را شاد مي كنيد؟
عليرضا زاكاني نماينده س��ابق مجلس شوراي اس��امي در واكنش به 
اظهارات اخير محمدجواد ظريف درباره پولشويي، نوشت: آقاي ظريف 
منتقدان س��ي اف تي را متهم به پولش��ويي كرد. هنوز چك برگشتي 
برجام نقد نش��ده، ايران را متهم به پولش��ويي كرده و امريكا را ش��اد 
مي كنند. در قانون س��ال 1386 مقابله با پولشويي، همه مسئوليت با 
دولت اس��ت و ايش��ان به جاي عذرخواهي از كم كاري همقطارانش، 

بي اخاقي و خاف گويي مي كند. 
........................................................................................................................

  عذرخواهي يك اصاح طلب از علم الهدي و رئيسي

دبير خبرگزاري ايسنا طي توئيتي از آيت اه علم الهدي و حجت ااسام 
رئيسي عذرخواهي كرد. 

........................................................................................................................
   آقاي ظريف امريكا كار خود را بهتر از شما بلد است!

به گفت��ه وزير ام��ور خارجه، ملحق نش��دن ايران به 
توافقنامه پاريس مي تواند موجب باز شدن پرونده اي 

عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل شود. 
سيدياس��ر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود درباره 
درخواست ظريف و زنگنه براي الحاق ايران به توافقنامه پاريس نوشت: 
آقاي ظريف و آقاي زنگنه در دو نامه جداگانه به آقاي حس��ن روحاني 
درخواست كرده اند تا الحاق ايران به توافقنامه پاريس مجدداً در مجلس 
شوراي اسامي و شوراي نگهبان قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته 
و تأييد شود چراكه به گفته وزير امور خارجه، ملحق نشدن ايران به اين 
توافقنامه مي تواند موجب باز ش��دن پرونده اي عليه ايران در ش��وراي 
امنيت سازمان ملل شود. آقاي ظريف نبايد نگران باز شدن پرونده اي 
عليه ايران در ش��وراي امنيت باش��د به اين دليل كه امريكا هم از اين 
موافقتنامه خارج شده و با دارا بودن حق وتو، اجازه نخواهد داد شوراي 

امنيت به چنين موضوعي ورود كند! 
دولت سه سال است مفاد اين موافقتنامه را از 26 آبان ماه سال 1394 
بدون اينكه مراحل قانوني پذيرش مفاد اي��ن موافقتنامه در مجلس و 
شوراي نگهبان طي شود به دستگاه ها اباغ كرد و نسخه انگليسي آن به 

عنوان تعهدات ايران در موافقتنامه پاريس به ثبت رسيد. 
زماني كه خاموش��ي هاي برق اتف��اق افتاد، وزارت نيرو و س��ازمان 
محيط زيس��ت اعتراف كردند مفاد اين موافقتنامه را اجرا كرده اند. 
دس��تگاه هاي نظارتي بايد به اين موضوع ورود كنند كه متأس��فانه 
تاكنون هيچ مرجعي واكنش��ي نشان نداده اس��ت. پيوستن به اين 
موافقتنامه به معناي آغاز صنعت زدايي از ايران اس��ت. كشورهاي 
اروپايي بعد از اينكه خودش��ان در دس��ته صنعتي ها ق��رار گرفتند 
منافعشان ايجاب مي كند كه جلوي صنعتي شدن ديگران را بگيرند. 
به قول فريدريش ليست، نفعشان در اين است كه اين نردباني را كه 

از آن به باا رفته اند واژگون سازند. 
در اين ش��رايط ايران بايد موضع بگيرد و اعام كند هر كشوري كه 
جهان را آلوده كرده و باعث انتشار گازهاي گلخانه اي در جهان شده، 
فعاليت خود را كاهش دهد. برخي جريان��ات عطش عجيبي براي 
ادغام كش��ور در نظم ظالمانه بين المللي دارن��د، از ابتداي انقاب 
اسامي ايران 45 مورد تعهدخارجي احصا كرده ايم كه 32 مورد آن 

در دولت هاي يازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است.

كوشكي:  
پاسخ بهنگام فلسطيني ها موجب زلزله 

سياسي در رژيم صهيونيستي شد  
كارشناس مس�ائل غرب آس�يا گفت: 
راكت�ي  پاس�خ  زمان�ي  موقعي�ت 
فلس�طيني ها به رژيم صهيونيس�تي 
بسيار مناسب بود و يك زلزله سياسي 
داش�ت.  دنب�ال  ب�ه  آنه�ا  ب�راي 
محمدصادق كوشكي درگفت وگو ميزان، 
درباره علت مخالفت نتانياهو با برگزاري 
انتخابات زودهنگام اظهار داشت: تكثر و تعدد جناح ها در عرصه سياسي 
رژيم صهيونيستي باعث شده عماً هيچ كدام از احزاب و جناح ها نتوانند 
يك اكثريتي را به دست بياورند. وي ادامه داد: در طول چند سال اخير 
اصًا ش��اهد نبوده ا يم كه دولت و كابينه كاملي در رژيم صهيونيستي 

تشكيل شود و كابينه ها همواره تركيب شكننده اي داشته اند. 
 كارشناس مسائل غرب آسيا خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي»ليبرمن« 
وزير دفاع رژيم صهيونيس��تي كه نماينده بخشي از صهيونيست هاي 
افراطي و خواهان شدت مواجهه با فلس��طيني ها و به اصطاح طرفدار 
حزب »اسرائيل خانه ما« بود، اس��تعفا كرد. با استعفاي ليبرمن و كنار 
كشيدن همفكرهايش از دولت، عمًا نتانياهو قادر به ادامه كار نيست 
و دولت شكننده او به آخر خط رسيده است؛ اگر انتخاباتي هم از سوي 
رژيم صهيونيستي انجام شود به احتمال زياد حزب نتانياهو رأي نخواهد 
آورد. كارشناس مسائل غرب آسيا يادآور شد: با وضعيت اخير در سپهر 
سياسي رژيم صهيونيستي، نتانياهو مجبور است از قدرت كناره گيري 
كند. به واسطه درگيري هايي كه در عرصه سياسي رژيم صهيونيستي 
پيش آمده، حكمراني نتانياهو با خطر جدي مواجه شده و طبيعي است 

به انجام انتخابات زودهنگام راضي نباشد. 
كوش��كي درباره نح��وه مواجهه رژيم صهيونيس��تي با پاس��خ راكتي 
گروه هاي فلسطيني نيز بيان داشت: رژيم صهيونيستي با ترور يكي از 
فرماندهان حماس جريان درگيري اخير را كليد زد. در طول چند ماه 
اخير مناطق مسكوني فلسطيني ها، هدف بمب و گلوله باران هاي مكرر 
صهيونيست ها بود. غير از اينكه جمعه ها در راهپيمايي بازگشت، چند 
صد نفر از فلسطيني ها كشته و زخمي ش��ده اند. وي بيان كرد: حماس 
و ديگر گروه هاي فلس��طيني در ش��ش ماه اخير خويشتنداري زيادي 
در مقابل رژيم صهيونيستي انجام دادند. حمله راكتي اخير گروه هاي 
مقاومت فلسطيني عليه رژيم صهيونيستي، در قبال حماتي است كه در 
ماه هاي اخير متحمل شده است. كارشناس مسائل غرب آسيا خاطرنشان 
كرد: موقعيت زماني پاسخ راكتي فلسطيني ها به رژيم صهيونيستي بسيار 

مناسب بود و يك زلزله سياسي براي آنها به دنبال داشت.

از زمان دول�ت س�ازندگي به بع�د ليبرال هاي 
دلي�ل  ب�ه  نتوانس�تند  گاه  هي�چ  ايران�ي 
تقاب�ل ب�ا هوي�ت اس�امي- ايران�ي م�ردم 
ش�وند.  موف�ق  رأي  صندوق ه�اي  در 
س��ال ها از زمان��ي ك��ه فوكويام��ا در كت��ب خود 
در خصوص »پايان تاريخ« با فرا رسيدن عصر برتري 
ليبرال دموكراسي داد س��خن داده است، مي گذرد. 
از آن زم��ان تاكنون بحران هاي مختل��ف در دنياي 
ليبرال دموكراسي سبب ش��ده تا اين نظريه عمًا به 

فراموشي سپرده شود. 
با اين حال هم اكنون ليبرال هاي وطنی تازه به فكر به 
راه اندازي موج جديدي از ليبراليسم در ايران بر اساس 
قطع دخالت دولت در سياستگذاري ها برگشته اند؛ 
ليبرال هايي كه شايد بي پرواترين آنها عباس آخوندي 
بود كه به ظاهر و در اعتراض به دخالت دولت در بازار 
استعفا كرد و به سمت شهرداري تهران خيز برداشت 
كه در نهايت ناكام ماند. صرف نظر از ماحظاتي كه در 
خصوص برداشت هاي ايدئولوژيك ليبرال هاي ايراني 
از ليبراليس��م به مفهوم غربي آن وجود دارد، اساساً 
چارچوب ذهني و مسير مدنظر ليبرال هاي ايراني با 
مانع بزرگي روبه رو است كه مي توان از آن به عنوان 
هويت ايراني نام برد؛ مسئله اي كه هم اكنون به عنوان 
مانعي در خصوص تسلط ليبرال دموكراسي بر تمام 

دنيا مطرح است. 
   هويت مستقل و ليبراليسم 

هويت و نگاه انس��ان مهم ترين مشكلي است كه اين 
روزها در مقابل ليبرال دموكراسي و تحقق آن در دنياي 
امروز وجود دارد و جالب اين اس��ت ك��ه بارها و بارها 
انديشمندان غربي به اين نكته اشاره كرده اند كه امروز 
هويت مستقل كش��ورهاي مختلف دنيا به مهم ترين 
مانع در مقابل پيشرفت ليبرال دموكراسي تبديل شده 
اس��ت. فوكوياما در كتاب جديدش»هويت: تقاضاي 
كرامت و سياست هاي رنجش« دقيقاً به تحليل همين 
دغدغه پرداخته و بحران هويتي فعلي در دنياي غرب 
را منشأ گسترش سياست هاي پوپوليستي و مناقشاتي 
دانس��ته كه منجر به افول دموكراس��ي ش��ده است؛ 
مسئله اي كه اتفاقاً از نگاه بس��ياري از سياستمداران 
غربي با ايجاد ي��ك دهكده جهاني و ي��ك اقتصاد به 
هم پيوس��ته حل شده اس��ت اما نگاهي به تجربيات 
سال هاي اخير نش��ان داده بحران امروز دموكراسي 
ليبرال بحران هويت است. اين بحران دقيقاً امروز در 
دنياي غرب كليد خورده است و سبب شده تا افرادي 
همچون ترامپ به قدرت برس��ند؛ بحراني كه طبقه 
سفيدپوست در امريكا را به قيامي عليه ساختار مسلط 

در واشنگتن با انتخاب فردي همچون ترامپ ترغيب 
مي كند و جوانان نسل سوم مسلمان در اروپا را به رغم 
بهره مندي از امتيازات فراوان براي جهاد در دشت هاي 
سوريه و عراق، تشويق به پيوستن به گروه هاي سلفي 

همچون داعش و جبهه النصره مي كند. 
  غرب چگونه به بحران هويت رسيد

بحران هويت مسئله ای قديمي است كه قدمت آن به 
دوران يونان باستان مي رسد. افاطون دانشمند دوران 
يونان باستان از بخش سوم روح بشر سخن مي گفت 
كه خواستار بازشناسي كرامت ش��خص بود. از دهه 
1990 و زماني كه كمونيس��م به پايان خود رس��يد، 
آنچه بر جهان مسلط بوده نوعي از هژموني اقتصادي 
و سياسي است كه به دنبال حل كردن تمام جوامع در 

جرياني به رهبري جهاني شدن است. 
طبيعي اس��ت كه به دليل ماهي��ت فرآيند جهاني 
شدن و سردمداري غرب در آن، س��اير فرهنگ ها و 
ايدئولوژي ها در آن نقشي نخواهند داشت. مقاومت 
برخي از گروه ها يا كشورها در مقابل فرآيند جهاني 

شدن قابل پيش بيني بود. بسياري حمله القاعده به 
برج هاي دو قل��و در منطقه منهتن را نم��ادي از اين 
شورش حاشيه عليه متن مي دانند؛ متني كه بافاصله 
با هجوم ب��ه منطقه خاورميان��ه در قالب بزرگ ترين 
لشكركشي بعد از جنگ جهاني دوم پاسخ داد. صرف 
نظر از فراز و فرودهاي موقتي بسياري اين شورش ها 
را موانعي گذرا مي دانس��تند، اما بحران سال 2008 
ميادي همه چيز را تغيير داد. فروپاشي حباب مالي 
در سال 2008 ش��وكي بود كه تمام اركان سرمايه 
داري را به لرزه درآورد. رشد اقتصادي و نظام رفاهي 
پس از آن چنان خود را مس��تحكم نشان مي داد كه 
هيچ كس احتمال سقوط آن را نمي داد؛ طی كمتر 
از يك سال ميليون ها ش��هروند امريكايي مجبور به 
فروش خانه هاي خود ش��دند و در اروپا بحران هاي 
برگرفت.  مال��ي بانك هاي بزرگ اي��ن كش��ور را در 
اگرچه با مداخله سريع بانك هاي مركزي و دولت ها 
به س��رعت اين بحران تخفيف پيدا ك��رد  اما هزينه 
انساني جهاني سازي به سرعت در غرب و امريكا خود 

را نشان داد. ميليون ها كارگر سفيد پوست امريكايي 
با مشاهده انتقال ده ها كارخانه خود به مكزيك، چين 
و كانادا اين سؤال را از خود مي پرسيدند كه چه به سر 
جايگاه فراموش شده آنان در امريكا آمده است. يك 
سفيد پوس��ت امريكايي خود را در محاصره انبوهي 
از انس��ان هاي جهان وطن با فرهنگ هاي گوناگون 
مي ديد. صنايعي كه زماني نشان دهنده اوج قدرت 
امريكا در دنيا بودند تبديل به خرابه هايي شدند كه 

امروزه از آن با نام كمربند زنگار نام مي بردند. 
با رش��د صنايع فناوري  هاي تك عمًا بخش زيادي 
از طبقه متوسط در برابر اين پاسخ قرار گرفته بودند 
كه درآمد آنان در ادامه زندگي آنها با تعطيل شدن 
كارخانه هاي فواد، معادن زغال سنگ و توليد خودرو 
قرار اس��ت از كجا تأمين شود. احتمااً نزديك ترين 
گزينه آنان اس��تخدام آن��ان به عن��وان نگهبان در 

فروشگاه هاي »وال مارت« است. 
اين دغدغه به شكلي متفاوت در اروپا و به خصوص 
اروپاي غربي در حال روي دادن است. با ناآرامي هاي 

خاورميانه ك��ه ثمره هج��وم متن س��رمايه داري 
به حاش��يه خاورميانه ب��ود، ميليون ه��ا مهاجر از 
خاورميانه راهي كش��ورهاي اروپايي شده بودند و 
صنايع بزرگ اين كشورها اميدوار بودند تا بتوانند از 

مزاياي كار ارزان استفاده كنند. 
به رغم تمام اين امتيازات ناگهان دولت هاي اروپايي 
با شورش ناگهاني گروه هاي راست گرا كه از نارضايتي 
مردم جاني دوباره گرفته بودند، روبه رو ش��دند. اين 
ماجرا تا آن اندازه تهديدآميز بود كه كش��ور سوئد به 
عنوان مهد همزيستي مسالمت آميز و سياست هاي 
دولت رفاه ق��درت افراطي ها را احس��اس كرد.  اين 
فرآيند در اروپاي شرقي به شكل ديگري خود را نشان 
داده است. اين كشورها شاهد نوعي رستاخيز مسيحي 
در مقابل هجوم سكواريسم از غرب است كه نمونه 
روشن آن رأي مجلس لهس��تان به ممنوعيت سقط 
جنين در اين كشور بوده اس��ت. در ميان كشورهاي 
اروپاي غربي تاكنون ايتاليا است كه شاهد روي كار 
آمدن دولتي به رهبري جنبش پنج س��تاره اس��ت؛ 
جنبش��ي كه تكيه اصلي آن مقابله با ورود مهاجران 
از شمال آفريقا به اين كشورها بوده است؛ اتفاقي كه 
ممكن است در انتخابات پيش رو در لهستان روي دهد 

و حتي سبب خروج آن از اتحاديه اروپا شود. 
  ليبرال ها در تقابل با هويت ايراني 

حاا همانند دني��ا ليبرال ه��اي ايراني ني��ز دقيقاً 
 در مقابل س��ؤالي مش��ابه ق��رار گرفته ان��د. هويت 
اسامي -ايراني مانعي محكم در مقابل آنها به شمار 
مي روند، البت��ه ليبرال ها در ايران ت��اش كرده اند 
با بومي سازي ليبراليس��م و مطرح كردن حكومت 
دين��داران در مقاب��ل حكوم��ت ديني ت��ا حدي از 
مقاومت ها بكاهند، اما واقعيت اين اس��ت كه هنوز 
هي��چ راه حلي براي ح��ل كردن اين مش��كل ارائه 
نداده اند، به همين دليل اس��ت كه از دوره هاشمي 
رفس��نجاني به بعد ليبرال هاي ايراني همواره با قهر 
مردم در صندوق رأي مواجه بودند و با حمايت ساير 
گروه هاي سياس��ي همچون اصاح طلب��ان كه در 
گذشته حامي سياست هاي دولتي بوده اند، حيات 

خود را ادامه داده اند. 
جالب اين اس��ت كه اين روزها ليبرال هاي وطنی كه 
نتيجه اقدامات خود را با نابساماني اقتصاد مي بينند از 
خشم مردم عليه خود نگران هستند و به آن لقب ظهور 
دوباره پوپوليس��م مي دهند. در حقيقت ليبرال هاي 
ايراني بايد نگران ظهور دوباره هويت اسامي- ايراني 
در مقاب��ل خود باش��ند؛ همان چيزي ك��ه هيچ گاه 

نتوانستند در مقابل آن راهي پيدا كنند.

چرا طرفداران اقتصاد آزاد در مقابل هويت ايراني قرار مي گيرند

ليبرال هايی که از صندوق رأی هراسانند
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

فق�دان عدال�ت در پرداخت،     بهارستان
كاهش ارزش پول ملي، تضعيف 
اقتصاد فرهنگ�ي در كنار ميل به حداقل رس�اندن س�بد 
مصرفي خانوار به ويژه در حوزه نيازهاي اساسي مثل مواد 
غذايي، پوشاك و مس�كن و بي تفاوتي و سكوت مسئوان 
منج�ر ب�ه افزاي�ش بحران ه�اي فرهنگ�ي مي ش�ود. 
به گزارش فارس، محمدحس��ين فرهنگي در نطق ميان دستور 
خود در نشست علني روز گذشته مجلس گفت: همانطور كه در 
جلسه س��ؤال از رئيس جمهور گفتم ركود تورمي، آثار بلندمدت 
دارد و جز با اصاحات پياپي اقتص��ادي نمي توان آن را مديريت 

كرد. چرا دولت نمي خواهد اين تحوات ش��كل بگيرد؟ حتي در 
امور جاري، ساده و عادي هم شاهد اش��تباهات غيرقابل توجيه 
هستيم. نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي اسامي اظهار 
داشت: مسئواني كه تصميم گرفتند به زائران اربعين ارز بدهند 
و مس��ئوان بانكي هم ميان آنها بودند، معن��اي 2ميليون زائر را 
نمي دانستند؟ يا از معنا و مفهوم ظرفيت كاركرد هر باجه بانكي 
اطاع نداشتند يا از يك ضرب و تقس��يم عادي ناتوان بودند كه 
مي خواس��تند با باجه هاي محدود و روزه��اي محدود آن هم در 

مناطق مرزي اين كار را انجام دهند. آيا نمي توانس��تند در تمام 
ش��عب ارزي يا هنگام تحويل ويزا يا با همكاري بانك هاي كشور 
عراق اين خدمت را ارائه كنند و چرا از انعكاس اين ضعف غيرقابل 

توجيه در صدا و سيما برآشفتند؟ 
وي افزود: نوسانات ارزي بعد از كاا بر خدمات هم تاثير مي گذارد، 
دولت بايد بر خدمات نظارت و حد آنها را اعام كند تا گمانه زني و 
سودجويي اثرات داخلي گسترده نداشته باشد. برخي كه هميشه 
مردم را از جنگ هاي موهوم مي ترس��انند اين روزها درباره جنگ 

اقتصادي صحبت مي كنند و به همين مناسبت عرض مي كنم ستاد 
پدافند غيرعامل اقتصادي را راه اندازي كنيد. ستاد پدافند غيرعامل 
اقتصادي يكي از مكانيسم هاي كارساز نظارت بر بازار خواهد بود. 
قصور دولت در اين زمينه ها قصوري سنتي است. توصيه مي كنيم با 
راهكار ستاد ياد شده بدون تحريك بازار موانع ايجاد شده شناسايي 
و بر آنها غلبه ش��ود. فرهنگي خاطرنش��ان كرد: فقدان عدالت در 
پرداخت، كاهش ارزش پول ملي، تضعيف اقتصاد فرهنگي در كنار 
ميل به حداقل رساندن سبد مصرفي خانوار به ويژه در حوزه نيازهاي 
اساسي مثل مواد غذايي، پوشاك و مس��كن و بي تفاوتي و سكوت 

مسئوان منجر به افزايش بحران هاي فرهنگي مي شود.

فرهنگي:ستادپدافندغیرعاملاقتصادیمیخواهیم

مهار ايران مهم ترين دغدغه امروز امريكايي هاست؛ دغدغه اي 
كه واقعيت هاي موج�ود در صحنه بين الملل نش�ان مي دهد 
امريكايي ها ب�ه مرزهاي اين ه�دف نيز نزديك نش�ده اند و 
بعد از گذش�ت چندين ماه از روز خروج دولت اين كش�ور از 
برجام براي اقناع س�ازي افكار عمومي جهت »تعهدناپذير« 
و »ضدصلح« معرف�ي كردن اي�ران كماكان بافايده اس�ت. 
امريكايي ه��ا تاكنون به ص��ورت مقطع��ي به يك��ي از اهداف 
خود رس��يده اند و آن مهار »ايران هس��ته اي« اس��ت و تاش 
مي كنند چنين هدفي را به ساير حوزه ها نيز تسري دهند، البته 
 استمرار توقف ايران هسته اي نيز همچنان يكي از اولويت هاي

امريكا-اروپاست و تقسيم كار اروپا با امريكا براي دادن وعده هاي 
مدت دار به طرف ايراني با همين هدف صورت مي گيرد، به اين 
معنا كه براي تمديد زمان حداكثري »تعطيلي صنعت هسته اي« 
بايد طرف مذاكره كننده ايران��ي را همچنان اميدوار به آينده و 

ملزم به اجراي تعهدات برجامي كرد. 
جماعتي در داخل كش��ور نيز دعواي ميان امريكا- اروپا بر س��ر 
ايران را پذيرفته اند و بدون توجه به جزئيات طرح مشتركي كه 
اين دو براي استمرار بخشيدن به »تعطيلي صنعت هسته اي« 
ايران دارند، شرايط كنوني را بهترين فرصت براي انجام مذاكرات 
جديد با غرب )حداقل با اروپا( بر س��ر مسائل مناقشه آميز ديگر 
عنوان مي كنند، آن هم در حالي كه اعتماد بدون پيش شرط به 
اروپايي ها نيز حداقل طي هفت ماه بع��د از روز خروج ترامپ از 
برجام نيز نتوانسته منافع دم دستي كشور را تأمين كند و حتي 

هزينه هاي فراواني را نيز با خود به همراه داشته است. 
روزنامه آرمان يكي از چندين روزنامه زنجيره اي اس��ت كه طي 
چند س��ال اخير پروژه هاي مش��ترك جريان غرب زده داخلي 
را تحت عناوين��ي مانند »تطهير چهره امريكا و نظام س��لطه«، 
»هزينه دار بودن رويك��رد انقابي در عرص��ه روابط خارجه« و 
»بايد مذاكرات موشكي و منطقه اي را با غربي ها ادامه داد« دنبال 
كرده است. اين روزنامه روز گذش��ته در مطلبي با تيتر »برجام 
محل تقابل امريكا و اروپا« نوشت: »برجام دستاورد بزرگي براي 
باراك اوباما و جان كري تلقي مي ش��ود و همه جهان اين توافق 
چندجانبه را يكي از دستاوردهاي دوران رياست جمهوري اوباما 
اعام مي كنند. از اين جهت دموكرات ها و به خصوص اوباما و كري 
اجازه نمي دهند دستاوردشان با اقدامات ترامپ به آساني از بين 
برود و موجبات بي اعتباري امريكا در جهان را فراهم آورد. تنها 
راهي كه اكثريت دموكرات ها مي توانند كشورشان را از نظر اعتبار 

و حيثيت از شرايط فعلي خارج كنند اين است كه موضع گيري 
خود را مقابل ترامپ حفظ كرده و به او فشار بياورند چراكه ادامه 
موضع كنوني امريكا در مورد برجام از لحاظ احترام به قراردادها 
و معاهدات چندجانبه به خصوص معاهدات مربوط به حفظ صلح 

و امنيت بين المللي، به نفع امريكا نيست.«
اين روزنامه در ادامه مي نويسد: »درست است كه اختاف و نقاري 
ميان كشور هاي اروپايي با امريكا پديدار شده، اما از نظر اقتصادي 
و تجاري در عمل مايل نيستند وارد رويارويي با امريكا شوند، حتي 
قول هاي اروپايي ها مبني بر خريد يك سوم نفت ايران يا نهاد مالي 
جداگانه اي كه تعاماتي با امريكا نداش��ته باشد نيز تاحدودي به 
بيرنگي دچار ش��ده است، لذا به نظر نمي رس��د اروپايي ها خيلي 
بخواهند خود را وارد درگيري با امريكايي ها كنند.« در اين مطلب 
همانند بسياري از مطالبي كه طي چند ماه اخير در روزنامه هاي 

زنجيره اي چاپ ش��ده، تاش شده است نخس��ت بين ترامپ و 
دموكرات ها تفاوت قائل شده و دموكرات ها را سفيدنمايي كنند 
و در وهله دوم اروپايي ها را طوري ترسيم كنند كه مي توان با آنها 
وارد معامله پاياپاي و برابر شد. اين در حالي است كه هدف مشترك 
امريكايي ها )اعم از دموكرات و جمهوريخواه( و كشورهاي اروپايي 
حول مفاهيمي مانند »مهار جمهوري اسامي ايران«، »تضعيف 
نظام اسامي« و »استانداردسازي رفتار كشور در عرصه منطقه اي 
و بين المللي« شكل گرفته است و بررسي رفتار آنها طي پنج سال 
اخير چنين مسئله اي را اثبات مي كند. برخاف جماعت غرب زده 
داخلي نشريه پولتيكو در گزارش��ي كه اخيراً منتشر كرده است 
جلوگيري از تبديل شدن ايران به قدرت هسته اي را هدف عمده 
رژيم صهيونيستي عنوان می كند و از طرح هاي پنج گانه اين رژيم 
در همين باره مي گويد. اين نشريه با اشاره به ايده يكي از مشاوران 

ارشد رئيس سازمان موساد )Tamir Pardo( مبني بر اينكه در 
برابر ايران هسته اي سه گزينه1- تصرف ايران2- تغيير رژيم در 
ايران و3- اقناع سلسله مراتب سياسي در ايران بدين منظور كه 
هزينه ادامه برنامه هسته اي خيلي بيشتر از سودي است كه توقف 
اين برنامه به ايران مي رساند، بيشتر نداريم، مي نويسد: »گزينه اول 
و دوم عليه ايران غيرواقعي است و تنها گزينه سوم باقي مي ماند 
كه از طريق افزايش فشار بر ايران و عمليات هاي مخفي و آشكار 

منجر به تسليم ايران خواهد شد.«
انديش��كده ش��وراي آتانتيك نيز در تز ديگري ك��ه به عنوان 
پيش��نهاد به دولت ترامپ ارائ��ه مي دهد از پنج گ��زاره »مهار 
حداقلي« ،  » مهار تقويت ش��ده«، »هزينه سازي«،  »پس راندن« 
و »تغيي��ر رژيم« رونماي��ي مي كند و »پس ران��دن« را اينگونه 
ش��رح مي دهد: »اين استراتژي، نس��خه اي قوي تر از استراتژي 
هزينه سازي و به دنبال تضعيف چشمگير نفوذ منطقه اي ايران 
و در صورت امكان، حذف اين نفوذ در برخي كشورهاي منطقه 
اس��ت. اتخاذ اس��تراتژي پس راندن به معناي عميقاً به چالش 
كشيدن ايران در حوزه هايي است كه تهران تاش مي كند نفوذ 
خود را در آنها گسترش دهد يا تعميق نمايد و منافع امريكا در آنها 
در معرض خطر است. به اين ترتيب پس راندن مستلزم دخالت 

مستقيم تر امريكا عليه ايران خواهد بود.«
اين انديشكده در ادامه پيش��نهاد مي دهد: »واشنگتن در قالب 
اين استراتژي بايد سرمايه گذاري هاي جدي بيشتري را در زمينه 
ظرفيت هايي انجام دهد كه به ارتش امري��كا اجازه مي دهد در 
مناطق خاكستري دست به عمليات بزند و با شيوه جنگي مورد 
عاقه ايران، مقابله كند يا به طور مستقيم يا از طريق نيروهاي 
نيابتي و متحدان منطقه اي خودش )در مقابل نيروهاي نيابتي 

و متحدان ايران(«. 
ش��وراي آتانتيك همچنين در گزاره پنج اين انديشكده از لزوم 
تغيير رژيم در كشور ايران با بهره گيري از »جريان تجديدنظرطلب 
داخلي« س��خن به ميان م��ي آورد و در حالی اين انديش��كده ها 
همانند بسياری از مقامات و رس��انه های غربی، حمايت از جريان 
تجديدنظرطلب را يك اولويت برای مقامات ارشد كشورهای خود به 
شمار می آورند كه عملكرد اين طيف داخلی در جهت »سفيدنمايی 
چهره ديروز امريكا و امروز اروپ��ا« كاما هدفمند و در جهت مهار 
قدرت كش��ور قابل ارزيابی اس��ت. در واقع كاركرد و جهت گيری 
جريان غرب زده داخلی در جهت اهدافی است كه غرب به صورت 

گسترده در پی دستيابی به اين هدف رؤيايی است.

چرا جماعتی همچنان سفيدنمايی اروپا و امريكا را دنبال می كنند؟

نقشداخلیهادررؤیایامریکاییمهارایران

گزارش  2



   زيبا احمدي
شايد شما هم بارها واژه »فرش لري« را شنيده باشيد. 
قالي هاي دس�تباف لرها كه به دليل ن�وع بافت و تار و 
پودش�ان كه در دوره اي ش�هرت جهاني داش�تند. اما 
»فرش ل�ري« مفهومي ع�ام دارد كه به ط�ور عمده در 
غرب و مركز ايران توليد مي ش�ده و با تحوات جديد 
جمعيتي و توليدات ماش�يني، قس�متي از آن متحول 
و قس�متي هم به دست فراموشي س�پرده شده است. 
با اين حال ف�رش ل�ري را باي�د داراي پيچيدگي هاي 
خاصي دانس�ت كه بخش�ي از فرهنگ اي�ن فرش در 
ميان عشاير همسايه و ازجمله قشقايي ها نهفته است. 

    
قالي هاي دس��تباف لري نه تنها در مركز اس��تان لرستان 
بلكه در بازارهاي مناطق همجوار همچون همدان، اراك، 
اصفهان و كرمانش��اه نيز عرضه مي ش��ود. اي��ن قالي ها با 
وجود طرح هاي س��اده و بي بديل زمخت تر و ابتدايي تر از 
طرح ه��اي قالي هاي ديگر مناطق هس��تند ولي در عوض 
با طرح هاي س��اده و اكثراً زيبايي كه اغلب در سبك هاي 
هندسي و شاخه شكسته مجسم مي ش��وند طرفداران پر 
و پا قرصي در ميان معماران و دكوراتيوهاي اروپايي براي 

خود پيداكرده اند. 
  21 هزار بافنده لري در انتظار جهاني شدن

با اينك��ه فرش هاي بافته ش��ده در لرس��تان ويژگي هاي 
خاص خودش را دارد اما بيش��تر نقش��ه ها و م��واد و ابزار 

آن از شهرس��تان هاي همج��وار تهيه مي ش��ود ولي طي 
سال هاي اخير و با تهيه نقشه فرش لري از سوي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت لرستان، فرش��بافان اين استان 
اميدوار ش��دند تا فرش لري بتواند راهش را به بازارهاي 
جهاني باز كند و بخشي از بازارهاي بين المللي را به خود 

اختصاص دهد. 
در همين رابطه رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
لرستان مي گويد:»يكي از مهم ترين اقدامات صورت گرفته 
در حوزه اقتصادي لرستان تهيه نقشه فرش لري در سامانه 
كشور بوده كه با توجه به ظرفيت هايي كه در حوزه فرش 
لري داشتيم و پيشينه اين فرش در اس��تان مردم انتظار 
داشتند لرس��تان داراي نقش��ه خاص و منحصربه فردي 
منسوب به خود باشد تا بتوان اين محصول را با برند لرستان 

به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كرد.« 
محمدرضا صفي خان��ي ادامه مي دهد:»در همين راس��تا 
پس از آنكه توانس��تيم فرش لري را ثب��ت جهاني كنيم، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گروهي را براي تهيه نقشه 
فرش لري انتخاب كرد و با انتخاب يك مشاور مقرر شد اين 
نقشه در كوتاه ترين زمان ممكن تهيه شود. سپس مشاور با 
توجه به وجود نقشه هاي قديمي در استان و تفكر فرهنگي 
در حوزه فرش اقدامات ازم را براي تهيه نقشه فرش لري 
انجام داد و خوشبختانه اكنون اين نقشه ها در سامانه وزارت 

صمت به ثبت رسيده است.
همچنين شاهد ثبت آنها در س��امانه آثار ادبي و مالكيت 

معنوي وزارت ارشاد هستيم.«
 حاا لرس��تان صاحب نقشه فرش لري ش��ده كه اين امر 
مي تواند كمك زيادي به تش��كيل زنجيره فرش اس��تان 
به عنوان يك��ي از مهم ترين زنجيره هاي كش��ور كند، زيرا 
با تحقق اين هدف و برنامه ريزي ص��ورت گرفته مطمئناً 
توليدات لرستان با نام و برند اين استان به كشورهاي ديگر 
صادر خواهد شد؛ اين در حالي است كه درگذشته شرايط 
به گونه اي بود كه فرش��بافان اين اس��تان مجبور بودند از 
نقشه هاي ساير استان ها براي بافتن فرش استفاده كنند 
درنتيجه اين امر باعث مي شد شاهد صادرات فرش لرستان 

به نام ديگر استان ها باشيم. 
بر اس��اس آمارها هم اكن��ون بيش از 21 ه��زار بافنده در 
استان لرس��تان وجود دارند كه اين افراد مهارت هاي ازم 
را براي توليد فرش باكيفيت دارا هس��تند و با تهيه نقشه 
فرش لري مي توان ش��اهد توليد فرش با نقشه هاي اصيل 
و صادرات آن به ساير كشورها به نام لرستان و با برند اين 
اس��تان بود.  معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
لرس��تان نيز با بيان اينكه 21 هزار نفر در استان از مهارت 
فرش��بافي برخوردارند كه حدود ۴۵۶۰ نفر تحت پوشش 
بيمه تأمين اجتماعي هستند، مي گويد:»آمادگي داريم از 
محل تسهيات ارزان مشاغل خانگي و اشتغال روستايي به 
فرشبافاني كه تمايل به فعاليت دارند، تسهيات پرداخت 
كنيم.« گودرز امي��ري ادامه مي دهد:»تش��كل هايي كه 
مي توانند براي تأمين مواد اوليه و بازار فروش محصوات 

اقدام كنند توسط اتحاديه فرش، سازمان صمت و شركت 
ش��هرك هاي صنعت��ي شناس��ايي ش��وند. درصورتي كه 
فرشبافان در پرداخت اقساط وام مشكل دارند، تسهيات 
در اختيار اين تش��كل ها قرار داده مي ش��ود و فرش��باف 

دستمزد خواهد گرفت.«
فرش لري محص��ور به لرس��تان نيس��ت و لرهايي كه در 
چهارمحال و بختي��اري زندگي مي كنن��د و در قاليبافي 
معروفند؛ قالي، گليم و انواع ديگري از بافته هاي عشايري 
را توليد مي كرده اند كه »وري��س و مالبند« معروف ترين 

آنهاست. 
س��اكنان لرس��تان و ايام هم قال��ي، گلي��م ، جاجيم و... 
مي بافتند اما اكن��ون تنها در بخش ش��مالي اين مناطق 
يعني اطراف بروجرد، الش��تر و روس��تاهاي ش��مال قالي 
بافته مي شود. با توجه به اينكه آنها همسايه نهاوند، ماير 
و سرابند هستند، قالي آنان به هم شبيه است و در قسمت 
جنوبي لرس��تان نيز تنها نوعي جاجيم توليد مي شود كه 

»باشته« نام دارد. 
 در كهگيلويه و بويراحمد هم بيش از همه گبه و انواع ديگر 
فرش مي بافته اند ولي اكنون تنها به بافت گبه مي پردازند 
و مردمي كه در غرب فارس و همسايگي بويراحمد زندگي 
مي كنند، قالي، گبه، گليم، وريس و انواع ديگر مي بافته اند 
كه اكنون با قشقايي ها و مردم بومي منطقه درآميخته اند.  
همه اينها حاا آماده اند تا نامشان جهاني شود و اين ممكن 

نيست مگر با ورود فرش لري به بازارهاي اروپا و امريكا. 

قالي هاي دستباف لري نه تنها  در مركز استان 
لرستان بلكه در بازارهاي مناطق همجوار نيز 
عرضه مي شود. اين قالي ها با وجود طرح هاي 
س�اده و بي بدي�ل، زمخت ت�ر و ابتدايي تر از 
طرح هاي قالي ه�اي ديگر مناطق هس�تند و 
طرفداران پر و پا قرصي  در مي�ان معماران و 
دكوراتيوهاي اروپايي براي خود پيداكرده اند

لرستان
اين شماره:

جنوبیخراسان 

   صبا صبوري
خراسان جنوبي به نام بهشت گياهان دارويي در كشور 
مي درخشد و دشت هاي اين استان هميشه ميزبان عطر 
گياهاني است كه قرار است براي درمان مردم به كار برده 
شود. به گفته كارشناسان در خراسان جنوبي تاكنون 
بيش از هزار و200 گونه گياه دارويي شناسايي شده و 
اين گياهان شامل گياهان خودرو، زراعي و باغي است. 
به عاوه بيش از هزار و 300 گياه خودرو هم در اين استان 
وجود دارد ك�ه 60 درصد آنها پتانس�يل توليد داروي 
گياهي دارند اما به گفته برخي متخصصان اين حوزه از 
اين قابليت هم هيچ بهره برداري نمي شود و حتي حمايت 
نكردن از توليدكنندگان و بي توجهي به بازارهاي داخلي 
و خارج�ي از طرف مس�ئوان مي رود كه ريش�ه اين 
گياهان داروي�ي را در خراس�ان جنوبي بخش�كاند. 

    
وقتي صحبت از گياهان دارويي به ميان مي آيد اين سؤال 
مطرح مي شود كه با وجود ظرفيت هاي بي نظير از اين نوع 
گياهان در خراسان جنوبي كه جدول عريض و طويلي را 
در بين استان هاي كشور با نموداري صعودي از نظر تعداد 
به خود اختصاص داده تا چه ح��د از اين گياهان حمايت 
شده اس��ت تا براي عرضه در بازارهاي خارج از استان به 
عنوان محصولي متمايز از ديگر استان ها عرضه شود.  همه 
اينها در حالي اس��ت كه دهكده گياهان دارويي خراسان 
جنوبي كه به گفته رئيس اين دهكده قرار اس��ت در سال 
99به بهره برداري برسد هنوز درگير مشكاتي از جنس 
نديده شدن و حمايت نش��دن از طرف دولتمردان است.  
مهندس پويان مي گويد:پروسه اقتصادي گياهان دارويي 

و همچنين گونه هاي منحصر به فرد شناسايي شده است 
اما از آنجا كه جهاد دانشگاهي شخصي حقيقي نيست و 
جنبه حقوقي دارد دولت فقط 2۰درصد براي راه اندازي 
دهكده گياهان دارويي به ما كم��ك مي كند و اين پروژه 
مش��مول دريافت وام هاي گلخانه اي نيز نمي شود.  وي با 
اشاره به اينكه در حال حاضر در اين مجموعه 1۴هكتاري 
آزمايشگاه و ساختمان ها ساخته و تجهيز شده است و حتي 
رديف اس��تخدامي براي جذب نيروهاي بازاريابي گرفته 
ش��ده و نيروهاي بهره برداري و ميكروب زدايي نيز جذب 
شده اند، مي افزايد: همه مسئوان استاني، طرح هاي مطرح 
شده براي اين پروژه را قبول دارند اما به مرحله عملياتي كه 
مي رسد پا پس مي كشند.  به گفته رئيس دهكده گياهان 
دارويي خراس��ان جنوبي قوانين در اين استان به صورت 
جزيره اي اجرا مي ش��ود و اين پروژه ب��راي اجراي كامل 
به 1۰ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه فقط 2ميليارد و 

۵۰۰هزار تومان آن توسط جهاد دانشگاهي پايتخت تأمين 
شده و اعتبار اس��تاني هنوز تأمين نشده است.  وي ادامه 
مي دهد: اگرچه از مرحله برند سازي گياهان دارويي عبور 
كرده ايم اما تا زماني كه تحقيقات گياهان دارويي كاربردي 

و تأمين اعتبار نشود هنوز در اين زمينه مي لنگيم. 
  همه در انتظار سفري حمايتي 

در كنار تمام مش��كات ريز و درش��تي كه وج��ود دارد، 
كارشناس��ان در خص��وص ورود س��رمايه گذار به عرصه 
گياهان دارويي معتقدند از آنجا كه ت��ا كنون اين كار در 
حد حرف بوده و عمل در كار نبوده، هيچ سرمايه گذاري 
هم نخواسته به اين بحث ورود كند و به قول معروف، اين 
كار را يك ريسك مي دانند.  با اين اوصاف، رئيس دهكده 
گياهان دارويي خراسان جنوبي مي گويد: چنانچه معاونت 
غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي براي افرادي كه اقدام 
به عرض��ه گياهان دارويي مي كنن��د دوره اي تخصصي و 
اجباري بگذارد ديگر اين افراد بدون تخصص نمي توانند 
اقدام به فروش گياهان داروي��ي كنند.  البته رئيس بنياد 
ملي نخبگان نيز معتقد اس��ت با س��فر معاونت فناوري 
رياس��ت جمهوري به خراس��ان جنوبي كه قرار است در 
سال جاري انجام شود، حمايت ها از عرصه گياهان دارويي 
و نخبگان در اين زمينه جنبه عمليات��ي به خود خواهد 
گرفت.  دكتر احمدي زاده همچنين با تأكيد بر اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي مبني بر واگذاري پروژه ها از بخش دولتي 
به خصوصي بر اين عقيده است كه بايد خراسان جنوبي 
به عنوان منطقه اي محروم ش��ناخته و قانون براي جذب 
س��رمايه گذار وضع ش��ود تا بتوان از پروژه هاي بزرگ در 

راستاي گياهان دارويي حمايت دولتي كرد. 
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 آفت بي توجهي
ريشه گياهان دارويي خراسان جنوبي را می خشكاند

اقتصاد مقاومتي يا 
 رفعت بيات*
   یادداشت

همان مقاوم سازي 
اقتص��ادي بدين 
معناست كه اگر بخواهد آسيبي به اقتصاد وارد 
شود كه منجر به فلج شدن آن شود و جامعه را در 
ركود و سكون نگه دارد، اين روش مانع آن شود 

و بتواند در برابر آن مقاومت كند.  
وضع اين اصطاح در واقع در سال 1389 توسط 
مقام معظم رهبري صورت پذيرفت. در آن زمان 
و در بحبوحه تحريم ها و براي كمتر آسيب ديدن 
اقتصاد اين راهكارها توس��ط معظ��م له تبيين 
شد و دس��تگاه ها ملزم به رعايت آن شدند.  در 
اين راستا تعاريف متعددي از آن شده است كه 
مي توان گفت بهترين تعريف هماني اس��ت كه 
رهبر انقاب بيان فرموده اند:» اقتصاد مقاومتي 
يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط 
تحريم، در شرايط دش��مني ها و خصومت هاي 
ش��ديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي 

كشور ما شود.« )ديدار دانشجويان 91/۵/1۶(
از بررس��ي مجموع بيانات رهب��ر معظم انقاب 
چنين بر مي آيد كه اين اقتصاد در صورتي قابل 
تحقق است كه نگاه به درون داشته و در پي فعال 

كردن منابع داخلي باشد.
 اگر چه در اين راستا مانعي براي استفاده از منابع 
خارجي هم در موارد خ��اص وجود ندارد اما اگر 
تماماً يا غالباً نگاه به بيرون بوده و به توان داخلي 
و منابع كشور توجه نشود اقتصاد مقاومتي دقيقاً 
عكس عمل كرده و به ضد خود تبديل مي شود.  
از اينجا معلوم مي ش��ود كه چرا بح��ث اقتصاد 
مقاومتي تاكنون در حد شعار باقي مانده و صرفاً 
به صورتجلس��ه ها ختم شده اس��ت.  با بررسي 
عملكرد مسئوان و حتي سخنان آنان مي توان 
نتيجه گرف��ت با رويك��ردي كه آن��ان در پيش 
گرفته اند اساس��اً نمي توان به اقتصاد مقاومتي و 
نتايج آن دل بس��ت.  به عنوان مثال مي توان به 
واگذاري كترينگ راه آهن به اتريش��ي ها اشاره 
كرد كه البته پس از اعتراض افكار عمومي دولت 
مجبور به تكذيب آن شد، در صورتي كه افتتاح 
رسمي آن توسط وزير محترم در رسانه ها و جرايد 
موجود است.  حال با اين رويكرد دولت قابل تصور 
و البته تصديق است كه اقتصاد مقاومتي در حد 

شعار باقي خواهد ماند و با گذاردن پسوند اقتصاد 
مقاومتي كنار هر كاري نمي توان توقع داش��ت 
اين امر در كشور محقق شود، لذا به نظر مي رسد 
بايد به اقتصاد درونزا توجه ويژه داشت خصوصاً 
در شهرها و روستاهاي كوچك،چراكه با هزينه 
كمتر و ب��ا امكانات محلي مي توان هم اش��تغال 
پايدار ايج��اد كرد و هم از منابع سرش��ار به نحو 

ممكن استفاده برد. 
وج��ود نيروه��اي كار ج��وان و تحصيلكرده و 
همچنين منابع و امكانات در استان ها اين نويد را 
مي دهد كه با اطمينان و اعتماد به نيروي داخلي 
مي توان اقتصاد مقاومتي را تحقق بخشيد و آن 
را به يكي از منابع قدرت جمهوري اسامي ايران 
تبديل كرد.  به عنوان نمونه مي توان به صنعت 
هسته اي كشور اش��اره كرد كه توسط نيروهاي 
متخصص جوان و توانمند داخلي توانست رشد 
شگفت انگيزي پيدا كند. اين عرصه به عنوان يك 
الگوي انجام شده قابل مشاهده و لمس است و 
ح��اا مي توان گفت:»م��ا مي توانيم، به ش��رط 

اعتماد به توانمندي هاي داخلي.« 
در همين راس��تا حتي مقام معظ��م رهبري در 
زمان تبليغات انتخاباتي نامزدهاي دوازدهمين 
دوره رياس��ت جمهوري نيز يك بار ديگر تأكيد 
كردند نامزدهاي انتخاباتي به مردم قول بدهند 
كه نگاهش��ان به ملت ايران اس��ت ن��ه بيرون 
مرزه��ا و فرمودند:»يك نظام سياس��ي بالنده 
و توانمند ب��راي اينكه بتوان��د در دنيا مطرح و 
سرشناس باشد، بايد براي پيش��رفت و توسعه 
به ظرفيت ها و پتانسيل هاي داخلي تكيه كند. 
توجه به توانمندي داخلي بايد در تبليغات هاي 
انتخابات��ي نامزدهاي رياس��ت جمهوري مورد 
توجه جدي قرار بگيرد و فردي كه رأي مردم را 
نيز به دس��ت مي آورد بايد تمام نگاه و توجه اش 
براي حل مشكات كشور، رش��د و پيشرفت به 
توانايي هاي داخل مرزها باش��د.« پس در كوتاه 
كام بايد تأكي��د كرد اقتصاد مقاومتي دس��ت 
يافتني اس��ت، اگر دولت به جاي نگاه به بيرون 
از مرزها و اقتصاد برونزا، نگاه به درون و اقتصاد 
درونزا را با بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در 

استان ها در دستور كار خود قرار دهد. 
*استاد دانشگاه

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
در گروی استفاده از ظرفیت استان ها

در كن�ار تم�ام مش�كات ريز و درش�تي كه 
وجود دارد، كارشناس�ان در خص�وص ورود 
سرمايه گذار به عرصه گياهان دارويي معتقدند 
از آنجا كه تا كنون اي�ن كار در حد حرف بوده 
و عم�ل در كار نب�وده، هيچ س�رمايه گذاري 
هم نخواس�ته به اين بحث ورود كند و به قول 
معروف، اي�ن كار را ي�ك ريس�ك مي دانند

 فرش لري با ثبت  
 نقشه هاي عشاير
جهاني مي شود

 Å̂³ بNNی¯á¡ ی̂یت…Ù Å̂NNب …NNÈفا éاäا¢NN̋àر ãNNب êÝاNN̋ر Å̂NNات بNNيÕÚµ é̂ا NN«دارد ا ̂NN±Ý در Ûا¢NN̋̂Ô Ûا¢NN شÌ̂NNت ¡á¯یÝ ³NNيéà̂NN بÅ̂NN ̋ا
 à تNNی̂ی…Ù ÛاÙ¯اNN  ̋.064 ÒاNN  ̋kاNNåت بNN̋̂åا̊ فNN شNN̋̂å¢اÛ اÔيáNNÑدر¯ بNNا ا·NN…ا£ شãÍ}NN فªارł à ßNN̋á¢ÙعيÂNN بáNNºرت PC بNN̂ ̋ا
 àد êNNÙáÚµ ãNNºÈاÞÙ é̆ار NNÐ̂ب ÇNN̄ا -̂ی ãNNºÈاÞÙ ادÞNN NN¢اNN̋̂Ô Û¢اÛ بãNN شNN̂† ̋ا بÝ̂اãÙ ریáNNªÌ é̆NNر à شÌ̂NNت ¡á¯یÝ ³NNيõà̂NN بÅ̂NN ̋ا
7…NNباش êÙ ÓNNی‰ †̂NNªب ãNNºÈاÞÙ ß̂ای NNش à اتNNيv̆« +…NNایÚÝ ار¿NNÐاà â…NNت شNNي·ôŒ …NNیيo¡ à ß̂ای NNش …NN«اà éاä تÌ̂NNش ãNNب õا ãNNÕ·̂Ù

 7…NNÞایÚÝ تNNدریاف ÓNNی‰ õاä ایتNN  ̋ÇNN̂ی- ÞNNاد ÞÙاãNNºÈ را بáNNŒ ãNNرت فایPDF ÓNN ̄ا ÞNNاد ÞÙاÉ¢Ù 7ãNNºÈاłيNNاá¡ êÙ ÛاNNÞÝ… ̋ا  .+ âáNN¶Ý دریافNNت ̋ا
www+setadiran+ir 7̊درl ãNNت بNNÔàد öÍيÝà̂¢ÍÔات اÌار…NN¡ ãÝاÙاNN  ̋+. 

 www+ledc+ir 7̊درl ãب Ûا¢̋̂Ô Ûا¢ ایت شÌ̂ت ¡á¯ی³ بÅ̂ ̋ا  ̋+/ 
  www+tender+tavanir+org+ir  7̊درl ãي̂ بÝاá¡ تôÙعاÙ êÝ² ر̋اô-ا ãÍ}0+ ش 

www+iets+mporg+ir  7̊درl ãات بºÈاÞÙ öÝ² ر̋اô-ا öÕÙ âاÑ1+ \ای 
    www+edca+ir 7̊درl ãب Å̂ی³ ب¯á¡ õاä تÌ̂ش öایÙ̂ارفÌ öÄÞŒ ÜÚ‹Ý2+ ا 

 âارÚNNش zاNN̨· ãNNب %Áà̂NN· ãNNب ÒاNN̆ار ری NNä âاNN‹Þ\ à تNN̨یàد& ÒاNN2/ری-)--- ½NNÕ}Ù̆اریà 7ãNNºÈاÞÙ ادÞNN  /+  âáNN¶Ý „̂یà …NN دریافNNت ̋ا
 ̶NNفي ãNNvارا à Ûا¢NN̋̂Ô Ûا¢NN ̂اÛ شNNع{ã بl Ö̂NN„ Å̂NNبNNاد NNÌ…&-/31% بNNÝ ãNNاÖ شÌ̂NNت ¡á¯ی³NN بÅ̂NN ̋ا NNای öNNÕÙ ËNNÝي{ا باNN̋ -.-3./001---/

+öNN}¢Ì ãNNÙاÝ öNNع̂فÙ à õ̆NNاریà
 Ç̄ا -̂ی & öNNÍيÝà̂¢ÍÔرت اáNNŒ ãNNب ×ä د راáNN„ õادåÞNNªات \يÌاNN\ تNN̨بای öÙ ÛاÐ…NNÞäاد دåÞNNª7 \يãºÈاÞÙادÞNN  á¶¡ ÓNN¶Ù +0یNN\ ÓNNاÌات ̋ا
 ãNNب %ö¢NN̋د& öNNÍرت في̆یáNNºب ×NNä à âدáNNÚÝ ÒاNN̋ار à õ̆ار NNÐبار %www+setadiran+ir 7̊درl ãNNت بNNÔàد öNNÍيÝà̂¢ÍÔات اÌار…NN¡ ãÝاÙاNN̋
 Ûا¢NN NN¢ادõ شÌ̂NNت ¡á¯ی³ بÅ̂ ̋ا  ̋â¯áNN· ÛاÚ¢„اNN  ̋K“NN· ارáNNÕب KتNNیóà ارáNNÕب K%áNNيÌ& ÜNNÚåب // Ûا…NNيÙ KzôNNÉÝا ÛاNNاد „يابNNبl Ö̂NN„ öÝاNNªÝ

+…NNÞایÚÝ ÒاNN̋ار ãNNÝ̄ا دبي̂„ا ÓNNیá¶¡ ‚NNاری¡ à تNN}ƒ âارÚNNش ¿NN„ا à ãNNÝدبي̂„ا ãNNب éرáNNø· ÓNNیá¶¡ اNNی êNNارشÄ NN̋̂Ô¢اKÛ بNNا \NN̨ت̋ 
+̂å° Þاد ÞÙا7ãºÈ ̄ا ¡اری‚ 4/,064,5. ¡ا .,064,6. در̋اµات ادارõ ̄ا Œ 5{‡ ¡ا 1. بع…̄ا ÙاöÝ دریافت ̋ا  ÕåÙ  +1ت̄ 

 l +2„̂یÕåÙ Üت ¡¶áیÓ \اÌات7 ¡ا \ایاÈà Ûت ادارé رà¯ یáÙ ã}ÞªÍر• ..,064,6.
 ¸NNÝ̂ا ÄÞÌ ÜÔاNN̋ ÓNN¶Ùر• /.,064,6. درáNNÙ ã}ÞNNشàد ¯àر ‡NN}Œ .- تµاNN̋ ÂNNÔات اÌاNN\ 7¤ à ÂNNÔات اÌاNN\ êایNNªÐ¯با ÓNN¶Ùà ÛاNNÙ¯ +3 

+…NNش …NNÞäاá„ êایNNªÐ¯با
 ÛáيÕيÙ âا¯دNNی à …NNºÍی à ياردÕيÙ ËNNی& ÒاNNری .,...,---,--- ½NNÕ}Ù ãNNºÈاÞÙ ت درÌ̂NNش â̂د‘NN  ̋7ãNNºÈاÞÙت درÌ̂NNش ÜNNيÚø¡ ²áNNÝ à ½NNÕ}Ù +4 
 Ûl ت…NNÙ ار}¢µا à ãNNºÈاÞÙ ادÞNN ̂ابãNNÝáÚÝ ̂NN \يNN̋áت ̋ا NN‘̂دõ…NNÉÝ â بáNNدêÙ à â بایNN̨ت ب ریNNاãNNÌ %Ò بáNNºرت ÚłاNNÝت  ÝاãNNÙ باöNNÍÝ یNNا̋ 

 +…NNا باشÙ̂ارفÌ تNN NNÙ ãNN̋اNN\ â¸ ̄ا ¡اریNNªÐ ‚NNای̶ \NNاÌات \يåÞNNªادäا بáNNدÈ à âابÚ¡ Ó…یNN… بãNN در„á̋ا
 NNÕ}Ù +5½ بàl̂ردریا7êNNÔ بàl̂NNرد ریاÞÙ êNNÔاNNÕ}Ù ãNNºÈ½---,---,5,361/ ریNNاÒ &بÁà̂NN· ãNN بيNN̨ت NNªä àت ÙيÕيNNارد à شáNNÝ à …ºNNªد åfl àار 

+…NNباش êÙ %ÒاNNری ÛáNNيÕيÙ
اÒ »ارöÙ õ باش…+  ̋Û̂ارداد ¡ا \ایا È ¼ôار7  ̄ا ¡اری‚ ابÌ õ̂ا  Ù +6…ت ا»

 ÜNNيÙo¡ .064 ÒاNN̋ ãNN«دáب ÛáNNÝاÈ  3 â̂NNº}¡ %د& …NNÞب Å̂NNب æارáNNµ ÓNN¶Ù ات ̄اNNºÈاÞÙ ²áNNłáÙ êNNÔار ریاNN}¢µا KارNN}¢µا ÜNNيÙo¡ ÓNN¶Ù +.- 
اNN}¢µار NNÐ êÙ̂دد+ 

Ù ãاâ  &-6 رà¯% ̄ا ¡اری‚ با¯ªÐایê \اÌات \يåÞªاد ÈيÚت êÙ باش…+  ..+ Ù…ت  اµ¢{ار \يåÞªادäا̋ 
:ãمناقص ßشراي

 .064 ÒاNN̋ ت در…NNÙ ارNN}¢µا õر داراáNNªÌ õ̆NNری ãÙاÝ̂ب à تNNی̂ی…Ù ÛاÙ¯اNN̋ ̄ا à̂NNيÝ 2 ãNNای\ õارÍNNÝاÚت \يNNي·ôŒ ãNNÙاÞيäاáÐ Ü¢NNداش +. 
NNت+ ̆اêNNÙ ̋ا Ôا ãNNºÈاÞÙدر ÛاÐ…NNÞÞÌ تÌ̂NNش õ̂ا NNب

ت+ ̆اêÙ ̋ا Ôا ãºÈاÞÙ در ÛاÐ…ÞÞÌ تÌ̂ش é̂ا ̆ات Ù àاشيól Üت Ý àيéà̂ اÝ̨اêÝ ب  /+ داش¢å‹¡ Üي
ت+ ̆ار در رد یا Òá}È یË یا ¡ÚاÖ \يåÞªادات ر̋ي…Ù â”¢ار̋ا Ð ãºÈاÞÙ +0 

¢اöÝ بâ…åµ ã بÐ…Ý̂اÞÙ ÛاêÙ ãºÈ باش…+ ̂اª¢Ýóار áªÌرõ یا ̋ا  ä +1̆یöåÐl ãÞ یË یا دáÝ àبت یا بيª¢̂ در رÝ¯àاä ãÙاÌ õ§ي
 Kâ…NNش ÜNNعيي¡ Û̆ا NNيÙ ̄ا ̂NN¢ÚÌ õاä â̂د‘NN̋ à ¯اNN‹Ù ̂NNي¾ õاNNøÙا õا داراNNی kاNNøÙا …NNÈفا Kœà̂NNªÙ Ǩà…NN”Ù K×NNå}Ù اداتåÞNNªي\ ãNN2+ ب 
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88498481ارتباط با ما

 عليرضا محمدي
ش�هيد آويني در خص�وص آدم هاي جنگ 
جمله زيبايي داش�ت. مي گفت: »م�ا از اين 
موهبت برخوردار بوديم كه انس�ان ديديم. 
ما يافتي�م آنچه را ك�ه ديگ�ران نيافتند.« 
اي�ن انس�ان ها ك�ه در دف�اع مق�دس و در 
قال�ب رزمنده هاي جنگ رخ نش�ان دادند، 
نبودن�د،  دس�ت نيافتني  فرش�ته هايي 
آدم هايي بودند از جنس خودمان كه ايمان 
و اعتقادش�ان از آنها س�تارگاني آس�ماني 
ساخت. رزمندگاني كه بايد سيره و منششان 
چ�ون گنجينه هايي معنوي براي بش�ريت 
حفظ شود. ش�هيد جعفرعلي زارعي، يكي 
از همي�ن انس�ان هاي جنگ اس�ت. جواني 
كارگرزاده كه از كودكي طعم س�ختي و كار 
در خانه خان ه�اي منطقه را تجرب�ه كرد و 
گوهر وج�ودش در كوره س�ختي ها آبديده 
شد. در گفت وگو با س�يد مهدي حسيني از 
رزمندگان پيشكسوت اصفهاني كه دوست، 
بچه محل و همرزم شهيد زارعي بود، مروري 
به زندگي اين شهيد بزرگوار خواهيم داشت. 

با شهيد زارعي چطور آشنا شديد؟
شهيد زارعي تنها كس��ي بود كه مرحوم پدرم 
به من حكم كرد بايد با او دوس��ت بشوم. ما هر 
دو اهل روستاي جي ش��ير اصفهان بوديم كه 
اان اين روستا در حريم ش��هرداري اصفهان 
قرار گرفته اس��ت. در محله، ش��هيد زارعي را 
علي حسن مرد صدا مي زدند. در صورتي كه اسم 
شناسنامه اي اش جعفر علي زارعي بود. حسن 
نام پدر علي بود كه پيش خان هاي منطقه كار 
مي كرد و مادر علي همسر دومش بود. پدر علي 
در كودكي آنها را رها كرده و پيش همسر اولش 
برگشته بود. به همين خاطر علي مجبور شده 
بود از بچگي براي تأمين معاش خانواده پيش 
خان هاي منطقه نوك��ري و كلفتي كند. قديم 
براي اينكه به كس��ي صفت نوكر اطاق نكنند 
به او مرد مي گفتند. مثًا مي گفتند فاني مرد 
فان خان است. يعني كارگر يا نوكر فاني است. 
صفت مرد اينطور به اسم علي اضافه شده بود. 
اسم پدرش هم كه حسن بود و نهايتاً او را علي 
حسن مرد صدا مي زدند. مادر علي در كارخانه 
بافندگي سوسن اصفهان كار مي كرد. خواهرش 
ه��م در خانه قال��ي مي بافت. خاص��ه اينها با 
مصيبت زندگي مي كردند. همين سختي ها و 
مرارت هايي كه علي از سن خردسالي كشيد، 
باعث شد انساني خودساخته و مؤمن بار بيايد. 
به قولي طاي وجودش در كوران س��ختي ها 
خالص ش��ده بود. پدرم هم كه عل��ي را خوب 
مي شناخت، به من حكم كرد بايد با او دوست 
شوم. مي گفت: »اگر مي خواهي آدم شوي بايد با 

اين علي بروي و بيايي و رفاقت كني.« 
مگر علي چه رفتاري بروز داده بود كه 
پدرتان اينقدر شيفته اخاق و منشش 

شده بود؟
علي روحيات خاصي داش��ت. بيشتر از سنش 
مي فهميد. يادم است دوم ابتدايي بودم كه بابا 
من را به محل كارش در كارخانه بافندگي برد. 
آنجا يك گرمخانه اي بود كه هواي گرمي داشت. 
رفتيم داخل گرمخانه و بابا در كمدش را باز كرد. 
سقف كمد دوجداره بود. ورقه را برداشت و يك 
پارچه قهوه اي رن��گ را آورد و باز كرد. داخلش 
يك كتاب در قطع جيبي بود ك��ه دورش را با 
كاغذ الگوي خياطي پيچيده بودند. آن را هم باز 
كرد. من اين ماجرا را با جزئيات يادم است. بابا 
گفت كتاب را برايم بخوان ولي هيچ وقت جايي 
بازگو نكن. گفتم چش��م و ش��روع به خواندن 

كردم. دقيق يادم است روي كتاب نوشته بود: 
»رس��اله علميه مرجع عالي قدر شيعيان سيد 
روح اه خميني«. بعدها فهميدم كه جعفر علي 
اين كتاب را براي بابا آورده است. آن موقع من 
هشت سال بيشتر نداش��تم. علي هم 13 ساله 
بود. س��ال 52 يا 53 كه خيلي ها حضرت امام 
را نمي ش��ناختند، اين نوجوان 13 ساله رساله 
ايش��ان را به پدرم داده بود. علي واقعاً بصيرت 
و اطاعات سياس��ي باايي داش��ت. همين ها 
باعث مي شد پدرم او را قبول داشته باشد. البته 
شهيد زارعي از نظر مذهبي هم نوجوان مؤمن و 
معتقدي بود. يك خاطره از حاات معنوي علي 
در ذهنم ماندگار است. يكبار كه داشت سقف 
خانه مان را رنگ مي ك��رد، ديدم قلم مو را روي 
ديوار گذاشته و خشكش زده است. از سر بچگي 
تخته اي كه رويش ايستاده بود را تكان دادم. به 
خودش آمد. پايين آمد و پرسيدم: »راستش را 
بگو داشتي به چي فكر مي كردي؟« گفت: »فكر 
مي كردم چه مي شد امام زمان)عج( مي آمد و 
توفيق پيدا مي كرديم در ركابش بجنگيم. بعد 
موقع اذان ظهر مثل ياران امام حسين)ع( زخم 
مي خورديم و آقا س��ر ما را روي زانو مي گرفت 
و ش��هيد مي ش��ديم.« من آن موقع نفهميدم 
علي چه مي گويد. اين ماج��را مربوط به زماني 
مي شود كه او فقط 14 سال داشت. تصور كنيد 
يك نوجوان در آن سن و سال چقدر بايد دغدغه 
و درك داشته باشد كه به اين چيزها فكركند. 
همين حال و هوايش باعث مي شد اغلب اهالي 

محله علي را دوست داشته باشند. 
شهيد زارعي چطور داراي چنين بينش 
سياسي شده بود؟ خودتان گفتيد كه 
آن موقع خيلي ها حضرت امام)ره( را 
نمي شناختند پس چطور يك نوجوان 

13 ساله با امام آشنايي داشت؟
يكي از برادرهاي ناتني علي در دانشگاه اصفهان 
بود و فعاليت سياسي مي كرد. علي گاهي پيش 
اين برادرش مي رفت و گويا با مسائل سياسي 
از طريق همين برادرش آش��نا ش��ده بود. يك 
برادر ناتني ديگر هم داشت كه در يگان توپخانه 
اصفهان كار مي كرد. علي از اين برادر ارتشي اش 

اصًا خوش��ش نمي آمد. مي گفت آدم درستي 
نيست و با او ارتباطي نداشت. 

در رفاقت با علي چه چيزهايي عايدتان 
شد؟

خيلي چيزها. فقط برايم حرف نمي زد، رفتار و 
عملش بزرگ تري��ن درس بود. همان موقع كه 
خانه م��ا را رنگ مي زد، ي��ك روز غروب زودتر 
كارش را تم��ام ك��رد و گفت بيا با ه��م برويم. 
همراهش شدم و ديدم انگار چيزي او را منقلب 
كرده اس��ت. زير ل��ب ا ال��ه اا اه مي گفت. 
پرس��يدم چرا اينطور ش��دي؟ گف��ت: »امروز 

مادرت به م��ن گفت بيا يك��ي از دخترهايم را 
به تو بدهم.« آن زمان خانواده ها اگر پسر اهل 
و زبر و زرنگي را مي ش��ناختند رك و راست به 
او مي گفتند بيا داماد خودمان شو. علي هم كه 
بچه خوبي ب��ود و خيلي ه��ا در محله مان آرزو 
داشتند او دامادشان شود. خاصه آن روز علي 
گفت: »شما سيد هستيد و برايم افتخاري بااتر 
نيست كه بيايم دختر يك س��يد را بگيرم. اما 
چند تا مسئله است؛ حضرت علي)ع( گفته بايد 
حق هر كسي را ادا كنيم. من هم بايد حق يك 
بچه س��يد را به خوبي ادا كنم. اگر با خواهرت 
ازدواج كن��م حتي نمي توانم پاي��م را جلويش 
دراز كنم و مي ترس��م نتوانم حقش را ادا كنم. 
اين يك مسئله و مسئله ديگر اينكه امكان دارد 
خواهرت خيلي خواستگار داشته باشد، اما من 
در فكر و ذهنم يك نفر است كه شايد كسي به 
س��راغش نرود. مي خواهم با كسي ازدواج كنم 
كه هيچ خواستگاري نداش��ته باشد.« همين 
كار را هم كرد. با دختردايي اش ازدواج كرد كه 
بنده خدا از بچگي پاي دار قالي بزرگ شده بود. 
همينقدر در خصوص همسر علي بگويم كه يك 
بار به منزلشان رفتم و ديدم علي يك پرتقال به 
يك دست همسرش داده و يك ذغال به دست 
ديگرش. مي گفت اين دستت كه پرتقال است 
دست راست توس��ت و آن يكي كه ذغال دارد 
دست چپ توس��ت. تا اين حد همسرش خام 
و نپخته بود. علي با روح بزرگي كه داشت طي 
چند سال به همس��رش س��واد و احكام و اين 

چيزها را ياد داد. 
شغل شهيد زارعي نقاشي بود؟

بله يك مدتي نقاش��ي مي ك��رد. پنجه طايي 
داشت. براي اينكه آدم معتقدي بود و در كارش 
كم نمي گذاشت، از شهرهاي ديگر هم از او براي 
كار دعوت مي كردند. علي براي اينكه كمكي به 
من و خانواده ام كرده باشد، از من مي خواست 
پيش��ش بروم و با هم كار كني��م. از مزدي كه 
مي گرفت به من هم مي داد. مواقعي كه مدرسه 
مي رفتم بعد از تعطيلي كاس پيشش مي رفتم 
و تابس��تان ها هم كه كًا با او بودم. فرصتي بود 
تا بيش��تر از او ياد بگيرم. به من كه سيد بودم 

خيلي احترام مي گذاش��ت. مح��ال بود غذاي 
خوبي داشته باشد و من را پاي سفره اش نبرد. 
مي گفت تو سيدي و حضورت به سفره ما بركت 
مي دهد. علي صداي زيبايي داشت. موقع كار 
ش��روع به خواندن مي كرد و من هم با او نجوا 
مي كردم. اذان آدم هاي مشهور را عين خودشان 
تقليد مي كرد. خوب قرآن مي خواند و براي من 
و دو نفر ديگر از بچه هاي محله مان كاس قرآن 
و نهج الباغه مي گذاش��ت. ي��ك خصوصيت 
اخاقي ديگرش اين بود كه در خدمت به مردم 
هر كاري از دستش برمي آمد انجام مي داد. يك 
بار كه دو خانم از طرف سپاه دانش به روستاي 
ما آمدند و وضعيت بد بهداشتي حمام را گزارش 
دادند، حمام روستا پلمب ش��د. قرار شد خود 
مردم حمام بس��ازند. جعفرعلي هر وقت بيكار 
مي شد مي رفت و في س��بيل اه در حمام كار 
مي كرد. يادم اس��ت فاضاب حمام بوي بسيار 
بدي مي داد. هيچ كس س��متش نمي رفت، اما 
علي مي رفت و با بيل آنجا را تميز مي كرد. يا يك 
جوي آبي بود كه وقتي آبش باا مي آمد خانم ها 
داخلش مي افتادند. علي در جايي كه براي يك 
متر زمين آدم مي كش��تند، پول داد يك قطعه 
زمين خريد و آب را به آنجا هدايت كرد تا مردم 
در آسايش باشند. اصًا آدم عجيبي بود. همه 
زندگي اش را وقف مردم ك��رده بود. خيلي هم 
آدم نترس��ي بود و جلوي قلدره��اي محله كه 

باعث آزار مردم مي شدند مي ايستاد. 
رفتارهايي كه از شهيد زارعي گفتيد 
آدم را ياد پهلوان هاي قديم مي اندازد. 
موردي از برخوردش با اراذل و اوباش را 

در خاطر داريد؟
در روستاي ما يك كدخدايي بود كه چند پسر 
داش��ت. اينها قلدر محله بودند. هر خافي در 
روستا مي شد مربوط به اين خانواده بود. با هر 
كس��ي هم دعوا مي كردند چند نفري با قداره 
و زنجير و چوب و چماق مي ريختند س��رش و 
مي زدنش. چند ماه مانده ب��ه پيروزي انقاب 
كه اقام مورد نياز مردم مثل نفت كمياب شد، 
وقتي نفت به محله مي آمد، يك صف چند صد 
متري درست مي شد. همه اهالي پشت سر هم 
رديف مي شدند و گاهي دو روز طول مي كشيد 
تا به يك خانواده 10 يا 20 ليتر نفت برسد، اما 
خانواده كدخ��دا با قل��دري مي آمدند و بدون 
نوبت بشكه 220 ليتري ش��ان را پر مي كردند 
و مي رفتند. گاهي به خاطر پر ش��دن بش��كه 
خانواده كدخدا، به بقيه نفت نمي رس��يد. يك 
روز من و عل��ي در صف بوديم كه كمال پس��ر 
كدخدا با يك بش��كه از راه رسيد و صاف رفت 
سر صف. به آن پسر، كمال كدخدا مي گفتيم. تا 
نفتچي خواست بشكه كمال كدخدا را پر كند 
علي جلو رفت و مانع ش��د. كمال گفت: »به تو 
چه ربطي دارد؟« علي گفت: »اتفاقاً به من ربط 
دارد. من ته صف هستم و تو اين بشكه را پر كني 
به من نفت نمي رسد.« اين را هم بگويم كه علي 
از نوجواني پيش شهيد عباس طحاني كه بعدها 
در جبهه  به شهادت رسيد، كاراته ياد مي گرفت. 
كاراته كاي ماهري هم ش��ده بود. وقتي كمال 
كدخدا به قلدري اش ادام��ه داد، علي يك لگد 
به سينه كمال زد. طوري كه عقب عقب رفت و 
به سينه ديوار خورد. ديد حريف علي نمي شود، 
چاقو كش��يد. علي هم گف��ت: »كمال خودت 
مي داني 20 نفري هم حريف من نيس��تيد.« 
بعد رفت و بش��كه كمال را گرف��ت و پرت كرد 
وسط جمعيت. كمال كه ترسيده بود كمي بد 
و بيراه گفت و رفت. عل��ي چند بار جلوي دار و 
دسته كدخدا و ساير كساني كه مردم را اذيت 

مي كردند ايستاد. 

برگ هايي از زندگي يكي از »انسان« هاي جنگ در گفت وگوي »جوان« با سيدمهدي حسيني

پدرم حکم کرد با شهيد زارعي رفاقت کنم

يك جوي آبي بود ك�ه وقتي آبش باا 
مي آمد خانم ها داخل�ش مي افتادند. 
علي در جايي كه ب�راي يك متر زمين 
آدم مي كش�تند، پ�ول داد يك قطعه 
زمين خري�د و آب را ب�ه آنجا هدايت 
كرد تا مردم در آس�ايش باشند. اصًا 
آدم عجيب�ي بود. هم�ه زندگي اش را 
وقف م�ردم كرده بود. خيل�ي هم آدم 
نترسي بود و جلوي قلدرهاي محله كه 
باعث آزار مردم مي شدند مي ايستاد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

جنگ كه ش�روع ش�د با علي با هم به 
جبهه رفتيد؟ 

وقتي جنگ شروع شد، علي مي گفت در بهشت 
به رويش باز شده است! آدمي كه در 14 سالگي 
آرزوي جنگي��دن در ركاب ام��ام زمان)عج( را 
داش��ت، مس��لم بود كه از فرصت جهاد به اين 
راحتي ها نمي گذشت. آن موقع دخترش كوچك 
بود. به من گفت بيا مثل انصار و مهاجرين با هم 

عهدي ببنديم. ش��ش ماه تو به جبهه برو و من 
مراقب خانواده ات باشم و شش ماه من مي روم 
و تو مراقب خانواده ام ب��اش. آن موقع پدرم به 
خاطر عمل هر دو پايش از كار افتاده بود. در نبود 
برادرهايم، خانواده ما نياز به مراقبت داش��ت. 
دختر علي ه��م زياد مريض مي ش��د و در نبود 
علي كسي بايد از آنها مراقبت مي كرد. اينطور 
شد كه شش ماه من به جبهه مي رفتم و شش 
ماه علي. يك مدت اينطوري ب��ود تا اينكه من 
در قضيه كردستان پا گير ش��دم و ديگر قضيه 
نوبت هايمان به هم خورد. دختر علي هم سخت 
بيمار ش��ده بود و حتي تا حد مرگ پيش رفت. 

همسرش از او مي خواس��ت بماند و يك مدت 
جبهه نرود. اينطور شد كه علي يك چند وقتي از 
جبهه دور ماند تا رسيديم به عمليات والفجر8. 
قبل از عمليات وقتي به خانه برگشتم ديدم علي 
مهياي رفتن به جبهه است. به من گفت فاني 
تو ديگر مرا فراموش كرده اي و غرق كار خودت 
شده اي. راست هم مي گفت؛ آنقدر درگير جبهه 
شده بودم كه يواش يواش علي را فراموش كرده 
بودم. خاصه قرار بود علي زودتر از من به منطقه 
برود. يادم است موقع اعزام همسرش روي بالكن 
خانه شان ايستاد و رو به علي گفت: مبادا به جهاد 
رفتي فكر زن و بچه باعث بشود از جهادت غافل 
شوي. اين همان خانمي بود كه موقع ازدواج با 
علي از كمترين مراودات اجتماعي بي بهره بود. 
حاا در همنش��يني با ش��هيد زارعي به چنان 
بصيريتي رسيده بود. خاصه علي براي آخرين 
بار به جبهه رفت و در حالي كه فرزند اولش شش 
ساله و فرزند دومش يك س��ال و نيمه بود، در 

همان عمليات والفجر8 به شهادت رسيد. 
موقع شهادت در كنارش بوديد؟

نه؛ او در گردان حضرت ابوالفضل)ع( بود و من 
در يك گردان ديگر. علي و گردانشان در فاو با 

يك تيپ از گارد رياست جمهوري درگير شده 
بودند. در تاريخ جنگ معروف است كه صدام بعد 
اطاع از آسيب هايي كه به تيپ گارد وارده آمده 
بود از نيروهايش مي خواهد فاو را رها و تيپ را 
از مهلكه خارج كنند. خاص��ه علي در همين 
درگيري دستش گلوله خورده بود. گردان آنها 
بعد از شكستن محاصره به دارخوين برگشت. 
من عل��ي را در اردوگاهي ديدم ك��ه به خاطر 
بمباران هاي دش��من خارج از مق��ر دارخوين 
ساخته ش��ده بود. صبح را با علي بوديم و ناهار 
را با هم خوردي��م. علي به م��ن نگفت مجروح 
شده است. در همين اثنا از خستگي خوابم برد 
و از قضا سرم را روي همان بازوي علي گذاشتم 
كه تير خورده بود. نمي دانم چقدر خوابيدم اما 
شهيد زارعي با وجود زخمش تكان نخورده بود 
مبادا من از خ��واب بيدار ش��وم. خاصه از هم 
خداحافظي كرديم و او به طرف دارخوين رفت. 
من هم براي ادامه عمليات ب��ه كارخانه نمك 
رفتم. بعدها فهميدم علي به نزديكي ش��هرك 
دارخوين رس��يده بود كه جنگنده هاي عراقي 
منطق��ه را بمب��اران مي كنند و او به ش��هادت 
مي رسد. علي دوازدهم بهمن ماه 1364 آسماني 
شد. من تا مدتي درگير بودم و از شهادتش مطلع 
نش��دم. جعفر علي زارعي به آنچ��ه لياقتش را 

داشت رسيده بود.

س�ختي ها و مرارت هايي كه علي از 
س�ن خردس�الي كش�يد، باعث شد 
انساني خودساخته و مؤمن بار بيايد. 
به قولي ط�اي وج�ودش در كوران 
سختي ها خالص شده بود. پدرم هم كه 
علي را خوب مي شناخت، به من حكم 
كرد بايد با او دوست شوم. مي گفت: 
»اگر مي خواهي آدم شوي بايد با اين 
علي ب�روي و بياي�ي و رفاقت كني«

عل�ي را در اردوگاه�ي دي�دم كه به 
خاط�ر بمباران ه�اي دش�من خارج 
از مقر دارخوين س�اخته ش�ده بود. 
او  به من نگفت مجروح ش�ده است. 
در  كن�ارش از خس�تگي خوابم برد 
و از قضا س�رم را روي هم�ان بازوي 
علي گذاش�تم ك�ه تير خ�ورده بود. 
نمي دانم چقدر خوابيدم اما ش�هيد 
زارعي با وجود زخمش تكان نخورده 
بود مبادا م�ن از خواب بيدار ش�وم
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سعي كن حال خوشي داشته باشي  حسرت زندگي ديگران
 ما را خوشبخت نمي كند 

 كسري محمديان 
در مطب ب�ه انتظار نشس�ته ب�ودم و همينطور كه 
بيماران در انتظار را نگاه مي كردم در ذهنم درآمد 
يك روزه دكتر را حس�اب سرانگشتي مي كردم. با 
حق ويزيت 60 ه�زار توماني و اين تع�داد مريض و 
هزينه هاي ديگري كه بابت خدمات ديگر از بيماران 
مي گيرد، جمع تقريبي آن رقمي به دس�ت  آمد كه 
مغزم س�وت  كش�يد. تازه اين مبلغ فقط براي يك 
روز كاري دكتر اس�ت كه اگر ضربدر 30 روز شود... 
آه ديگر مغزم گنجايشش را ندارد. به خودم و ديگر 
مردمي ك�ه مثل من با تحصيات عال�ي درآمد كل 
30 روزشان يك پنجم درآمد يك روزه اين پزشك 
و ساير پزش�ك ها هم نمي ش�ود فكر مي كردم. در 
افكارم در حال غرق شدن و سقوط به دره نا اميدي 
و افسردگي بودم كه خانم منشي اسمم را صدا كرد. 
بعد از اينكه از مطب خارج ش�دم س�ه نسخه را كه 
شامل آزمايش و عكس و داروهاي تجويزي بود، در 
دست داشتم. با يك حس�اب تقريبي متوجه شدم 
كه چيزي حدود 400 يا 500 هزار تومان همين درد 
بي موقع برايم تمام مي ش�ود. با اين اوصاف اين ماه 
بايد به شدت قناعت كنم كه بتوانم تا پايان ماه دوام 
بياورم. همچنان در فكر درآمد دكتر و مقايسه آن 
با خودم بودم. كاري كه ش�ايد بسياري از مريض ها 
وقتي در مطب دكترها در انتظار نشسته اند، از فرط 
بيكاري انجام مي دهند و ب�ه غصه هاي خود اضافه 
مي كنند. به خودم تلنگر مي زدم كه ديگر بس است. 
همين دكتر چه شب هايي را تا صبح درس خوانده و 
چه شب زنده داري هايي كه داشته و به قول معروف 
خاك اين كار را خورده تا به اينجا رسيده است. اگر 
پزشكان درآمد خوبي دارند قطعاً با زحمت بسياري 
به اين درآمد رسيده اند، پس مقايسه خودم با آنها 

كامًا اشتباه است. 
  

 يك شبه ره صد ساله را رفتن يا نرفتن؟
اشتباه است كه خود را با ديگران مقايسه كنيم، زيرا هر 

فردي توانايي هايي دارد كه فرد ديگري ندارد، تنها بايد 
اين توانايي هاي خود را بشناسيم و به آنها پر و بال بدهيم. 
هر كسي كه به جايگاهي رسيده قطعاً براي اين رسيدن 
زحمت كشيده و يك شبه ره صد ساله را نپيموده است. 
البته در اينجا بايد حساب افرادي را كه با زد و بندهايي به 
پول هاي هنگفتي دست پيدا مي كنند و يك شبه ره صد 
ساله را مي روند يا افرادي كه با ثروت پدران خود زندگي 
مي كنند و هيچ زحمتي براي كسب آن ثروت، نكشيده اند، 
جدا كنيم. اين افراد همانطور كه گفته شد هيچ زحمتي 
براي اين رسيدن نكشيده اند. ولي افرادي كه با زحمت و 
تاش بذرهاي هدف خود را مي كارند و با پش��تكار خود 
اين بذرها را آبياري مي كنند و در زمان برداشت ، محصول 
خوبي از اين همه زحمت و تاش برداشت مي كنند، اين 
افراد شايستگي آن را دارند كه به جاي حسادت به آنها، 

تاش و پشتكار آنها را سرلوحه زندگي خود قرار دهيم. 
 مرد پولداري كه احساس خوشبختي نمي كند

اما يك س��ؤال، آيا ثروت هدف نهايي ما در زندگي است 
يا خوشبخت و ش��اد زندگي كردن؟ فردي را مي شناسم 
كه يكي از ثروتمندتري��ن افراد جامع��ه و در واقع غول 

صنعت حرفه اي خود است. اين فرد هميشه در حال كار 
كردن و تاش براي كس��ب موفقيت هاي بيش��تر است. 
تمام هم صنف هاي او هم حس��رت جاي��گاه و ثروت او را 
مي خورند و حس��ادت كار و زندگي او را دارند، اما وقتي 
به زندگي خصوصي او ن��گاه مي كنيم چيزي جز تنهايي 
نمي بينيم. خانواده او در خارج از ايران زندگي مي كنند و 
او فقط مثل يك ماشين چاپ پول، در حال توليد ثروت 
براي خانواده خود اس��ت، بدون آنكه لحظه اي احساس 
خوش��بختي كند. وقتي با او درباره خوشبختي صحبت 
مي كنيم تعريف مشخصي از خوشبختي ندارد و زندگي را 

در كار معني مي كند. او معتقد است هيچ وظيفه اي غير از 
كار كردن ندارد. پس زندگي و خوشبختي مساوي است 
با كار كردن و پول روي پول گذاش��تن بدون آنكه خود 

لذتي از آن ببرد. 
 خوشي و خوشبختي همين حااست

افراد بسياري باور دارند كه خوش��بختي در زندگي به 
عوامل خارجي مثل پول، كار، ش��هرت، س��امتي و از 
اين قبيل وابسته اس��ت ولي در واقعيت، اين طرز فكر 
بسيار نابالغانه و خيال پردازانه است. ثروت داشتن اصًا 
بد نيست ولي اينكه چگونه از اين ثروت به دست آمده 
استفاده كنيم و آن را در جهت آرامش و آسايش خود به 
كار ببريم مهم است. در واقع ما بايد شاد زندگي كردن 
را بلد باش��يم. اگر نتوانيم در وضعيت كنوني  خود شاد 
باشيم، حتي اگر به تمام اهداف و آرزوهايمان هم برسيم 
باز شاد نخواهيم بود. دليل آن هم اين است كه زماني به 
اهدافمان مي رسيم كه ديگر به هميشه ناراحت و ناراضي 
بودن عادت كرده ايم. لذت بردن از زندگي خودش يك 
هنر است. بيشتر آدم ها نمي دانند چطور لحظاتشان را 
خاطره انگيز كنند. آنها در اين توهم زندگي مي كنند كه 
اگر خانه و ماش��ين خوب و يك دنيا پول داشته باشند 
آن وقت مي توانند بنشينند و از زندگي لوكسشان لذت 
ببرند. در حالي كه زندگي شان به همين روال مي گذرد و 
بعد يك روز مي ميرند بدون اينكه بفهمند شاد بودن چه 

طعم و لذتي داشته است. 
بنابراين به جاي به تعويق انداختن خوش��بختي، سعي 
كنيم از هر لحظه همان موقع لذت ببريم. س��عي كنيم 
اين را به س��بك زندگي  خود تبديل كنيم. خوشبختي 
ما ربطي به ثروت و س��امتي  و عنوان و شهرت ما ندارد. 
هيچ دس��تاوردي در جهان نمي تواند براي ما ش��ادي و 
خوش��بختي جاودانه به ارمغان بي��اورد و تنها فردي كه 
مي تواند در جهان ما را از خوشبختي كه ايق آن هستيم 
محروم كند، كس��ي نيس��ت جز خود ما! از لحظه لحظه  
زندگي  در همان زمان لذت ببري��م. خوب يا بد بودن آن 
لحظات را قضاوت نكنيم، فقط از آنها لذت ببريم و قدردان 

نعمت ها و داشته هاي خود باشيم.

سبك نگرش

ما بايد شاد زندگي كردن را بلد باشيم. اگر 
نتوانيم در وضعيت كنوني  خود شاد باشيم، 
حتي اگر ب�ه تمام اه�داف و آرزوهايمان 
ه�م برس�يم ب�از ش�اد نخواهي�م ب�ود

 حسين گل محمدي
توي يك كل كل ساده كه البته پايانش 
اصًا خوب نبود يكي از طرفين اين كل 
كل به ظاهر دوس�تانه، بسيار بي ادبانه و 
در كمال ناباوري الفاظي را به طرف مقابل 
خود -كه دوست چند ساله هم هستند- 
نس�بت  داد كه اطرافيان از شنيدن آن  
ش�رمگين و خجالت زده  شدند. در آخر 
با ژست غرورآميزي كه انگار پيروز اين 
ميدان بوده است، گفت: »آخيش! راحت 
شدم. هرچي عقده ازش تو دلم بود روي 
س�رش خالي كردم. حاا فهميد با كي 
طرفه!« او حاا از خودش راضي بود، اما 

واقعًا »ازخودراضي« بود! 
        
 »ازخودراضي« نباشيم

تا چه حد انسان مي تواند مغرور و ازخودراضي 
باشد كه دوستي چند س��اله خود را ناديده 
بگيرد و اينچنين دوس��ت خ��ود را خرد و له 
كند. به اين دليل كه فق��ط، بله فقط، تصور 
مي كند حق با اوس��ت. زيرا آدم هاي مغرور 
و ازخودراضي هميش��ه ديگ��ران را از باا به 
پايين نگاه مي كنند و با اعتماد به نفسي كه 
دارند تصور مي كنند هميشه حق با آنهاست 
و ديگران باي��د مطيع آنها باش��ند. آدم هاي 
خودخ��واه و ازخودراضي ك��ه در اطراف ما 

تعدادشان كم نيستند. 
آيا به راس��تي اين رفت��ار نش��ئت گرفته از 
اعتماد به نفس بيش از حد اين افراد است؟ آيا 
اعتمادبه نفس همان غرور و تكبر است؟ جواب 
هركدام از اين سؤال ها مي تواند راهنماي راه 
افراد باشد. ولي قطعاً افراد ازخودراضي، الزاماً 
از خودشان راضي نيستند، زيرا اين حس از 
خود متشكر بودن و از خود راضي بودن اين 
افراد از ضعف دروني آنها سرچشمه مي گيرد. 
معمواً افراد مغ��رور و ازخودراضي به دليل 
ضعف ها و كاس��تي هاي دروني با رفتارهايي 
از اين جنس سعي در مخفي نگه داشتن آن 
ضعف ها دارند. چقدر ارتباط برقرار كردن با 
اين دسته از افراد سخت و طاقت فرسا است. 
معمواً اين دسته از افراد با همين رفتارهاي 
خودپسندانه ش��ان ديگران را از اطراف خود 
پراكنده مي كنن��د. بالطبع هي��چ كس هم 
دوست ندارد با چنين اشخاصي رفاقت داشته 
باشد كه به هر بهانه اي آنها را تحقير مي كند. 
اما چطور مي توانيم با اعتمادبه نفس باش��يم 
بدون اينك��ه ازخودراضي باش��يم؟ اين كار 
نياز به تعادلي دارد كه خيل��ي از افراد با آن 
كش��مكش دارند و برايش��ان چالش برانگيز 
اس��ت؛ چراكه دي��د نادرس��تي در خصوص 
اعتماد ب��ه نفس دارند. آنه��ا تصور مي كنند 
بدون اعتماد به نفس شبيه يك پادري هستند 
كه همه از روي آنها رد مي شوند اما اگر اعتماد 
به نفس بيش از حد هم داشته باشند، متكبر 
يا خودخواه ديده مي ش��وند. اعتماد به نفس 
و تكبر دو چيز متفاوتن��د. آنها هيچ ربطي به 
يكديگر ندارند و شما مي توانيد يكي را بدون 
ديگري داش��ته باشيد. آيا كس��ي كه داراي 
اعتمادبه نفس اس��ت، مغرور هم هست؟ نه. 
آيا كسي كه مغرور است داراي اعتماد به نفس 
هم هست؟ لزوماً نه. مثًا قلدرها مغرورند اما 
درواقع اعتماد به نفس پاييني دارند. به همين 
دليل براي ديگران قل��دري و گردن كلفتي 

مي كنند. پس مي توانيم اعتمادبه نفس داشته 
باشيم ولي ازخودراضي و مغرور نباشيم. 

 از خود »راضي« باشيم
آيا اف��راد ازخودراض��ي از خود ني��ز راضي 
هس��تند؟ اين حس خودش��يفتگي و غرور 
كاذبي ك��ه اين افرد دارند آنه��ا را به چه نوع 

رضايتمندي از خود مي رساند؟
بهتر است همه افراد چه انسان هاي مغرور و 
ازخودراضي و چه انسان هاي افتاده و بي ريا، 
اين سؤال را از خود بپرسند كه چقدر از خود 
واقعي شان راضي هستند؟ به راستي از رفتار 
و گفتار خود در ارتباط با ديگران چقدر راضي 
هس��تيم؟ اينكه هر يك از ما، از خود، راضي 
باش��يم قطعاً به يك تزكيه نفس و پاكسازي 
ش��خصيت نياز دارد. بايد آموزش هاي ازم 
را در اين زمينه ببيني��م و از صاحبان علم و 
دانش در اين زمينه كمك بگيريم. بايد مرتب 
و در هر زمان خود را مورد سنجش و پرسش 
قرار دهيم. كار بسيار س��ختي است. زيرا در 
اين مسير بايد از بس��ياري از رفتارهايي كه 
ديگ��ران به راحتي انجام مي دهن��د و زماني 
هم جزو عادت ه��اي روزمره خود ما نيز بوده 
است حذر كنيم. مثًا اين نگاه از باا به پاييني 
كه هر از گاهي نسبت به آدم ها داريم را ترك 
كنيم. اگر به موفقيت رسيديم آن را مايه فخر 

فروشي خود قرار ندهيم و... 
اما براي رسيدن به اين حس رضايت از خود 
بايد يكسري از رفتارهايمان را ترك و تعدادي 
را تقويت كنيم. مثًا حسادت نكنيم. يكي از 
ازمه هاي راضي بودن از خود اين اس��ت كه 
نس��بت به موفقيت ديگران حسادت نكنيم. 
چون حسادت باعث مي شود كه از خودمان 
راضي نباشيم و از زندگي كردن لذت نبريم. 

اگر مي خواهيم از خودمان راضي باشيم بايد 
به همراه اعتماد به نفس، شخصيتي قوي نيز 
داشته باش��يم. پس بايد ش��خصيت خود را 
پرورش دهيم و تبديل به انساني با شخصيت 
قوي ش��ويم. در اين راه بايد ش��نونده خوبي 
باشيم. مطالعه بسياري داشته باشيم. وقتي 
در زمينه هاي مختلف اطاعات داشته باشيم 
موضوعات مختلفي براي گفت وگو با ديگران 

خواهيم داشت. 
از سويي بايد خودمان باشيم. شخصيت هيچ 
كس��ي را تقليد نكنيم. تاش براي تقليد از 
ديگري نه تنها كامًا محكوم به شكست است 
بلكه نش��انه اي از فقدان اصالت ماست. البته 
منظور اين نيست كه كس��ي را الگوي خود 
خود ق��رار ندهيم، چراكه دين م��ا الگوهاي 
رفتاري حس��نه اي دارد كه روشنگر ماست. 
منظور اين اس��ت كه با تقليدهاي كوكورانه 
هويت خود را فراموش نكنيم. داش��تن يك 
شخصيت قوي يعني، ش��ما شادي و امنيت 
را از درون خودتان دريافت مي كنيد و براي 
تأييد گرفتن از ديگران ني��از به جلب توجه 
نداريد. اي��ن را فراموش نكنيم ك��ه افراد با 
ش��خصيت هاي قوي، زمان خ��ود را صرف 
توجه طلبي با شكايت از دنيا، غيبت از ديگران 
يا رفتارهاي نمايش��ي نمي كنن��د و به جاي 
آن اج��ازه مي دهند كه اعمال و رفتارش��ان 
درباره آنها س��خن بگويد. مهم است بدانيم 
كه توجهات زودگذر، ماندگار نيستند؛ آنچه 

مي ماند شخصيت قوي ماست. 
مثبت اندي��ش باش��يم. حامي و هم��دل با 
ديگران باشيم. با خود و ديگران صادق باشيم. 
مس��ئوليت پذير باش��يم. خوبي هاي خود را 
بشناسيم و در نهايت با داشتن اعتماد به نفس 
به همراه يك ش��خصيت قوي و س��الم براي 
داش��تن ي��ك زندگي ب��ه هم��راه آرامش و 
رضايتمن��دي از خود، تاش كني��م. زماني 
كه از خودمان رضايت آگاهانه داشته باشيم 
تلخ ترين حرف ه��ا و كنايه ها، زش��ت ترين 
رفتارها هم م��ا را ناراح��ت و رنجيده خاطر 
نمي كنن��د، زيرا مطمئ��ن هس��تيم ما كار 
اش��تباهي انجام نداده ايم و آنچه بايد گفته 
مي ش��د يا انجام مي ش��د را گفته ايم و انجام 
داده ايم. وقت��ي از اعمال و گفتارمان رضايت 
آگاهانه داشته باش��يم وجدانمان هم آسوده 

است.

رضايت واقعي چگونه به دست مي آيد؟

 از خود »راضي« باشيد 
اما »ازخودراضي« نباشيد

سبك رفتار

يك�ي از ازمه هاي راض�ي بودن 
از خ�ود اين اس�ت كه نس�بت به 
موفقيت ديگران حسادت نكنيم. 
چ�ون حس�ادت باعث مي ش�ود 
ك�ه از خودم�ان راضي نباش�يم 
و از زندگ�ي ك�ردن ل�ذت نبريم. 
اگر مي خواهيم از خودمان راضي 
باشيم بايد به همراه اعتماد به نفس، 
شخصيتي قوي نيز داشته باشيم

سبك خريد

رفتار مصرفي مردم در حال اصاح است

خريددانهايبهجايخريدفلهاي
  مريم ترابي

در چند ماه گذشته به دايل مختلف شاهد افزايش 
نامتعادل قيمت ها بوده ايم، به طوري كه بسياري از 
مردم ديگر قادر به خريد برخي كااهايي كه پيش 
از اين تهيه مي كردند، نيس�تند. قيمت  پوشاك و 
لوازم خانگي به حدي باا رفته اس�ت كه خيلي ها 
نمي توانند به س�مت آن بروند مگ�ر آنكه مجبور 
به خريدهايي همچون جهيزيه عروس باشند. در 
مورد مواد غذايي هم كه به اجب�ار مجبور به تهيه 
آن هس�تيم هر روز ب�ا يك قيمت جدي�د مواجه 
مي ش�ويم. بحث اقتص�ادي موض�وع از حوصله 
اين صفحه خارج اس�ت اما عنوان سبك زندگي 
وظيفه اي را بر دوش صفح�ه مي گذارد. اينكه هر 
يك از ما چه راهكاري را در مقابله با شرايط جديد 
بايد پيشه كنيم و چه رفتار اقتصادي از خود نشان 
دهيم موضوع صفحه ماس�ت. در اين ميان نكته 
جالب، اتفاقي است كه خودبه خود براي مقابله با 
اين وضعيت در رفتار خريد مردم به ويژه بانوان رخ 
داده است. خريد دانه اي و تكي و حذف استفاده از 
كااهاي غيرضروري كاري است كه اكثر خانم ها در 

حال انجام آن هستند. 
   

3  عدد سيب، 4 عدد خيار، 5 عدد پياز
در شرايط اقتصادي فعلي جامعه يكي از اتفاقات خوبي كه 
افتاده است تغيير سبك خريد مردم جامعه از سبك خريد 
عمده اي و كيلويي و فله اي به سبك تك خريدي و دانه اي 
است. مقابل يكي از ميوه فروشي هاي بزرگ خانم حدوداً 
30 ساله اي كه در حال خريد است، مي گويد: »هميشه 
عادت داشتم وقتي براي خريد ميوه و سبزيجات منزل 

به تره بار محله مي رفتم از هرچه ك��ه انتخاب مي كردم 
چند كيلو برمي داشتم. هميش��ه يخچالم پر بود از ميوه 
و سبزيجات مختلف كه بسياري از آنها مصرف نمي شد 
و بعد از مدتي كه در يخچال مي ماند خراب مي شدند و 
من مجبور بودم آنها را دور بريزم. بهتر است اينطور بگويم 
كه هميشه يخچال خانه ما پر بود از ميوه هاي اضافه اي 
كه در طول هفته مصرف نشده و لكه دار شده  و بايد دور 
ريخته مي شد. شايد يكي از علت هاي اين سبك خريد 
من و بسياري از مردم جامعه ما به دليل فراواني و ارزاني 
ميوه و صيفي جات باش��د، اما اكنون كه قيمت ميوه باا 
رفته است ديگر توان مالي خريد عمده اي را ندارم و روش 
خريد خود را به جاي خريد عمده اي و كيلويي به سبك 
دانه اي و تك  خريدي تغيير داده ام. اوايل كه براي خريد به 
تره بار مي رفتم خجالت مي كشيدم بگويم چند عدد سيب 
براي من داخل كيس��ه بگذاريد. احساس مي كردم كار 
عجيبي را انجام مي دهم ولي كم كم خودم را مجاب كردم 
كه بايد اين كار را انجام دهم. اكنون اين كار برايم عادي 
شده اس��ت. خيلي روش بهتري نس��بت به روش خريد 
عمده اي اس��ت. اكنون در يخچال خانه م��ا هيچ ميوه و 
سبزيجاتي براي دور ريختن وجود ندارد. همه خوراكي ها 
خورده مي شود و هيچ چيزي هم اسراف نمي شود، چون 
مي دانم مثًا براي فردا سه عدد سيب، چهار عدد خيار و 

پنج عدد پياز نياز دارم.«
  وقتي انته�اي تيوب كرم ضدآفت�اب را قيچي 

مي كني!
در يكي ديگر از خيابان هاي ش��هر خان��م  ديگري كه از 
ظاهرش پيداس��ت از خانواده نس��بتاً مرفهي اس��ت از 
خودروي شاسي بلندي پياده مي ش��ود و به سمت يك 
فروشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي مي رود. او نيز هرچند 

از گراني مي نالد، اما مي گويد: »هميشه لوازم آرايشي و 
بهداشتي خود را تا آخر آنها اس��تفاده نمي كردم و از هر 
كدام مقداري مانده بود ي��ا دور مي ريختم يا به ديگران 
م��ي دادم. اما از آنجايي كه لوازم آرايش��ي و بهداش��تي 
به ش��دت گران ش��ده اس��ت ديگر نمي توانم مثل قبل 
خريد كنم. نكته اينجاس��ت كه حاا تا ته كرم ها و لوازم 
آرايش��ي خود را اس��تفاده مي كنم. مثًا كرم ضدآفتابم 
كه بس��يار گران شده است را هميش��ه تا جايي كه كرم 
از تيوب آن خارج مي شد استفاده مي كردم و بقيه آن را 
دور مي انداختم، اما اكنون انتهاي كرم را قيچي  و تا آخر 
كرم ضدآفتابم را استفاده مي كنم. تازه فهميده ام چقدر 

اسراف مي كردم. 
 فتيله سفرهاي خارجي و مهماني هاي مجلل را 

پايين كشيديم
سال هاست كه آفت چش��م و همچشمي و تجمات به 

جان جامعه ما افتاده و به نوعي فرهنگ و سبك زندگي 
ايراني ها را به بيراهه كشانده است، اما چند وقتي است 
كه خب��ري از برگزاري مهماني ه��اي آنچناني و تغيير 
دكوراسيون هاي هرساله و س��فرهاي خارجي نيست. 
البته نه اينكه نباشد، هنوز هم اين سبك رفتاري وجود 
دارد، ولي بسيار كمرنگ ش��ده و بي ترديد گراني ها بر 
آن تأثيرگذار بوده اس��ت. در ش��رايط كنوني برگزاري 
يك مهماني به ش��يوه قبل ب��ا چند نوع غ��ذا و ميوه و 
شيريني مبالغ هنگفتي را روي دست مردم مي گذارد. 
يا سفرهاي خارجي كه تابستان پارسال آمار عجيب و 
غريبي را نشان مي داد امسال كاهش پيدا كرده است و 
ديگر كسي براي چشم و همچشمي حاضر نيست خود را 
به سختي بيندازد. يكي از بانوان كثيرالسفر كه به گفته 
خودش هيچ تابس��تاني را داخل ايران نگذرانده است 
امسال با ابراز ناراحتي از اينكه فقط يك بار سفر خارج از 
كشور داشته است از اين شرايط اصًا راضي نيست ولي 
مي گويد چاره اي ندارد كه كمي با ماحظه خرج كند 
چون ديگر دار ارزان سفر به او نمي دهند. او مي گويد 
همسرم يك كارخانه توليدي دارد كه چند ماهي است 
خط توليد آن با مشكل مواجه ش��ده است. همسرم با 
من صحبت كرده است تا كمي ماحظه حال او را بكنم 
تا اوضاع روبه راه شود. او مي گويد من معتاد مهماني و 
سفر هستم و در شرايط فعلي واقعاً اذيت مي شوم ولي 
اعتراف مي كند بايد اعتيادش را ترك كند! او مي گويد: 
به خاطر همس��رم و به دليل شرايط اقتصادي، در حال 
تعديل عادت هاي خود هستم. تابستان يك سفر بيشتر 
نرفتم و مهماني  رفتن و مهماني برگزار كردن را نيز كمتر 
و خريد از برند هاي خارجي موجود در كشور را نيز بسيار 

محدود كرده ام.

خريد دان�ه اي و تكي و حذف اس�تفاده 
از كااه�اي غيرضروري كاري اس�ت كه 
اكثر خانم ها در حال انجام آن هس�تند.  
در ش�رايط اقتصادي فعل�ي جامعه يكي 
از اتفاق�ات خوبي كه افتاده اس�ت تغيير 
س�بك خري�د م�ردم جامعه از س�بك 
خري�د عم�ده اي و كيلويي و فل�ه اي به 
س�بك تك خري�دي و دان�ه اي اس�ت

در ش�رايط كنوني برگزاري يك مهماني 
به ش�يوه قبل با چن�د نوع غ�ذا و ميوه و 
ش�يريني مبالغ هنگفتي را روي دس�ت 
مردم مي گذارد. يا س�فرهاي خارجي كه 
تابس�تان پارس�ال آمار عجيب و غريبي 
را نشان مي داد امسال كاهش پيدا كرده 
است و ديگر كسي براي چشم و همچشمي 
حاضر نيست خود را به س�ختي بيندازد
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جوامعغربيظلمهايبسياريبهزنانميکنند
گفت وگوی »جوان« با بانوی مسلمان فرانسوی

88498440سرويس اجتماعي

به نظر من خود زنان هم متوجه هس�تند كه 
اولويتشان فرزندشان است. اگر فرزند شما 
مريض باشد شاغل هم كه باشيد شش دانگ 
حواستان به اوست. مردان اينطور نيستند و 
مي توانند هنگامي كه س�ر كار هستند روي 
كارشان تمركز كنند اما زن نمي تواند. زن در 
فطرتش احساس مي كند كه اولويت اصلي او 
چيست و نمي خواهد اولويت هاي فطري اش 
را ك�ه همس�ر و فرزندانش هس�تند قرباني 

فعاليت هاي شغلي خود بكند

خانم دوولدر چند ساله بوديد كه مسلمان شديد؟
من در 21 سالگي مسلمان و شيعه شدم. 

انگيزه شما از گرايش به دين اسام چه بود و چرا مسلمان 
شديد؟

تحقيق كردم. با مسلمانان آشنا شدم و با آنها صحبت مي كردم. در سن 
19 سالگي بود كه تصميم گرفتم درباره دين اسام تحقيق كنم و بعد از 
حدود دو سال تحقيق 21 ساله بودم كه دين اسام و مذهب شيعه را به 

عنوان دين خودم انتخاب كردم. 
زماني كه مسلمان شديد ايران بوديد يا در همان فرانسه 

مسلمان شديد؟
در فرانسه بودم اما سال 58 با آقايي ايراني ازدواج كردم و به ايران آمدم. 

واكنش خانواده شما به مسلمان ش�دنتان چه بود؟ آيا 
آنها مخالفتي نداش�تند و اين مسئله ش�ما را به تنگنا 

نكشاند؟
خب كار آساني نيس��ت. متأس��فانه در اروپا نگاه منفي زيادي نسبت به 
مسلمانان و به خصوص رفتار مسلمانان نسبت به زنان وجود دارد. غربي ها 
فكر مي كنند خودش��ان براي زنان خيلي كارها كرده اند و مسلمانان به 
حقوق زنان توجهي ندارند. من هم دختر بودم و خانواده ام نگران بودند كه 
نسبت به من خيلي ظلم خواهد شد، اما خدا را شكر من مسلمان شدم و 
در پاريس با نهضت امام خميني آشنا شدم و از آن به بعد به ايران آمدم و 

همين حاا در ايران هستم. 
يعني بهانه و انگيزه شما از مسلمان شدن آشنايي با امام 

خميني)ره( بود؟
امام خميني نقش مهمي داشتند اما قبل از آمدن امام من تحقيق مي كردم 
و تحقيقات من با آمدن امام شروع نشد اما آمدن امام نشان داد دين اسام 
ديني سياسي است كه در تقابل با ظلم قرار دارد و اين انگيزه هاي من را 

براي تحقيق درباره دين اسام و مسلمان شدن تقويت كرد. 
آيا اين فرصت براي شما فراهم بود كه از نزديك با اديان 
ديگر هم آشنا ش�ويد و اديان ديگر هم در اطراف شما 

حضور داشتند؟
بله؛ در فرانسه مسيحي ها،  پروتستان ها،  يهوديان،  هندوها،  بوديست ها و 
مسلمانان همه حضور دارند و مشكلي نبود و شما مي توانستيد تحقيق 

و انتخاب كنيد. 
زماني كه شما مسلمان ش�ديد همانند سال هاي اخير 
رفتارهاي خصمانه با مسلمانان و محدوديت تحصيل يا 

اشتغال زنان محجبه وجود نداشت؟
ن��ه، در آن زمان به اين صورت نب��ود. البته در آن زم��ان بحث حجاب و 
اسام گرايي هم اينقدر زياد و بارز نبود. در آن زمان گاهي اوقات چند تا 
پيرزن محجبه را مي ديديم كه تصور مي كرديم از كشور ديگري آمده اند 
و حجابشان از تفاوت هاي فرهنگي شان با ما حكايت دارد اما امروز با موج 
فزاينده اسام گرايي مواجه هس��تيم و حجاب نمادي از خيلي چيزهاي 

ديگر هم هست. 
مثاً چه چيزهايي؟

هم اكنون حجاب سمبل رشد اسام در جهان و نمادي از مخالفت با امريكا 
و رژيم صهيونيستي است همچنان كه كش��ورهاي مسلماني همچون 
لبنان،  ايران و احزاب يمن به عنوان مخالفان استكبار جهاني مسلمان و 
محجبه اند و زنان با حجاب در كشورهاي اروپايي هم نمادي از اين تفكر 
هستند. حجاب نشانه اي از مبارزه عليه امريكا و رژيم صهيونيستي است و 

به همين خاطر هم خيلي سخت تحمل مي شود. 
پس از نگاه ش�ما مخالفت ها و س�ختگيري هايي كه در 
كش�ورهاي اروپايي نس�بت به مس�لمانان و نسبت به 
حجاب آنها مي ش�ود به خاطر همين اس�ت كه حجاب 
نم�ادي از مب�ارزه عليه امري�كا و رژيم صهيونيس�تي 

است؟
بله؛ درواقع همين است. هرچند بهانه مي آورند و مي گويند ما به برابري 
زن و مرد معتقديم و حجاب نش��انه اي از نابرابري اس��ت يا مي گويند ما 

در كشورهاي اروپايي زنان را آزاد كرديم اما در كشورهاي ديگر اينطور 
نيست. سعي مي كنند خودشان را به عنوان الگوي مبارزه براي حقوق زنان 
نشان بدهند در حالي كه واقعاً اينطور نيست و با تحقيق در جوامع غربي 
مي توان دريافت كه ظلم هاي بسياري به زنان مي شود. حجاب اما نمادي از 

اسام گرايي است و اين مسئله حساسيت آنها را زياد كرده است. 
ش�ايد بتوان گفت حضور اجتماعي خانم هاي مسلمان 
محجبه نوعي تبليغ براي دين اسام هم باشد و همين 
مسئله هم حساسيت جهان غرب را به حجاب زنان زياد 

كرده است. نظر شما در اين باره چيست؟
من فكر نمي كنم هدف خانم هاي مسلمان در غرب از داشتن حجاب اين 

باشد؛ آنها مي خواهند احكام دينشان را رعايت كنند. 
درست است اما به هر حال اين حجاب مي تواند پيام هاي 
غيرمستقيمي را براي ديگراني كه شاهد حضور خانم هاي 

باحجاب هستند داشته باشد؛ اينطور نيست؟
بله خب به نوعي ممكن است غربي ها تصور كنند آنها مي خواهند تبليغ 
كنند و ش��ايد بعضي اوقات اين تبليغ هم صورت بگيرد اما هدف اصلي 
خانم هاي مسلمان باحجاب تنها رعايت احكام دينشان است و حضورشان 
با حجاب در جامعه حق مدني آنهاست كه مي خواهند احكام دينشان را 

رعايت كنند. 
آيا ش�ما هم اكنون هم با خان�واده خودت�ان در ارتباط 

هستيد؟
بله؛ با خانواده در ارتباطم اما با جمعيت مسلمانان فرانسه به خاطر سال ها 

زندگي در ايران چندان ارتباطي ندارم و در آنجا فعال نيستم. 
خانم دوولدر آيا شما مادر هستيد؟ چند فرزند داريد؟

بله من چهار فرزند دارم. سه پسر و يك دختر.
بچه ها ايران هستند يا تمايل داشتند به فرانسه بروند؟

فقط يكي از فرزندانم به فرانسه رفت و ماندگار شد، بقيه فرزندانم ايران 
هستند. 

خانم دوولدر شما چه فعاليت هاي اجتماعي اي داريد؟
زماني كه بچه ها كوچك بودند، فعاليتي نداشتم و نمي توانستم بچه هايم را 
رها كنم. به اميد چه كسي بايد اين كار را مي كردم و به دنبال چه مي رفتم؟ 
اما وقتي بچه ها بزرگ شدند و وقت آزاد پيدا كردم فعاليت اجتماعي ام را 
آغاز كردم؛ در حوزه درس مي خوانم و كارهاي ترجمه انجام مي دهم در 

حدي كه احساس كنم مفيد هستم و به كسي هم صدمه اي نمي زنم. 
البته بزرگ ك�ردن چهار فرزند هم كار بس�يار مفيدي 

بوده است!
بله؛ ان شاءاه كه خدا راضي باشد. 

ش�ما در فرانس�ه متولد ش�ده ايد و زندگي كرده ايد و 
هم اكنون سال هاس�ت در ايران زندگ�ي مي كنيد؛ اگر 
بخواهيد ش�رايط حضور زن�ان و اهميت به آن�ان را در 
ميان اين دو جامعه مقايس�ه كنيد نظرتان چيست؟ آيا 
در فرانس�ه آزادي زنان و اهميت جامعه به آنها بيشتر 

از ايران است؟
من چندان تفاوتي از منظر رعايت حق و حق��وق زنان در بين دو جامعه 
ايران و فرانس��ه نمي بينم. غربي ها حجاب را محدوديت مي دانند اما من 
مي بينم كه زنان در ايران با حجابشان در همه عرصه ها حضور فعال دارند. 
از حوزه هاي علمي، پزش��كي و اجتماعي گرفته تا حضور در عرصه هاي 
سياس��ي و حجاب مانع فعاليت زنان نشده اس��ت و زنان ايراني محجبه 

بي هيچ مشكلي فعاليت هاي خودشان را دارند. 
نگاه جهاني به زنان ايراني را چطور ارزيابي مي كنيد؟

حضور خانم هاي ايراني و پيشرفت هاي علمي و اجتماعي آنان خيلي ديده 
مي شود و در دنيا همه اين را مي دانند و مي بينند كه زنان ايراني چگونه 
در عرصه هاي مختلف علمي و اجتماعي و سياسي پيشرفت كرده اند و در 
دانشگاه ها و مشاغل مختلف حضور دارند و فعاليت مي كنند، اما زن ايراني 
اين را مي فهمد كه اين هدف اصلي زندگي اش نيست و خيلي چيزها در 

كنار اين هست كه اهميت زيادي دارد. 
مثًا چه چيزي؟

مس��ائلي همچون تربيت فرزند و حض��ور و فعاليت زن��ان در خانواده يا 
ارتباطي كه بايد با همسرشان داشته باشند موضوعاتي است كه به نظر من 

خانم هاي ايراني در انجام آن از خانم هاي اروپايي موفق ترند. البته اين به 
معناي آن نيست كه همه خانواده هاي اروپايي در اين زمينه مشكل دارند. 
خود من دو خواهر شاغل دارم كه حواسشان به خانواده هم هست و خيلي 

به همسر و فرزندانشان توجه دارند اما اين مسئله عمومي نيست. 
شما مادر چهار فرزند هستيد؛ آيا مادر شدن براي شما 
محدوديتي داش�ت و ش�ما را از برنامه ها و فعاليت هاي 

اجتماعي تان عقب انداخت؟
نبايد اسم اين را محدوديت گذاشت. ما به يك چيزي اولويت مي دهيم 
و اگر به خاطر موضوعات ديگري به آن اولويت دس��ت پيدا نكنيم تصور 
مي كنيم محدود ش��ده ايم در حالي كه نبايد ماجرا را اينگونه ببينيم. به 
نظر من خود زنان هم متوجه هستند كه اولويتش��ان فرزندشان است. 
اگر فرزند شما مريض باشد شاغل هم كه باشيد شش دانگ حواستان به 
اوست. مردان اينطور نيستند و مي توانند هنگامي كه سر كار هستند روي 
كارشان تمركز كنند اما زن نمي تواند. زن در فطرتش احساس مي كند كه 
اولويت اصلي او چيست و نمي خواهد تا اولويت هاي فطري اش را كه همسر 
و فرزندانش هستند قرباني فعاليت هاي شغلي خود بكند. غربي ها اما اين 
را به شكل محدوديت نشان مي دهند و خانواده را به عنوان كف چسبناك 
يا سقف شيشه اي مطرح مي كنند كه مانع اوج گرفتن و باا رفتن زن است 
در حالي كه اين بزرگ ترين جنايت است كه تربيت فرزند و كار خانه را به 

عنوان كاري پست نشان بدهد و باعث نابود شدن خانواده است. 
در برابر چنين نگاهي ما نگاه اسام را داريم كه براي كار 
خانه و مادري تقدس باايي قائل است تا بدانجا كه بهشت 

را زير پاي مادران مي داند. 
بله؛ در اسام مادري و فعاليت زن در خانه و خانواده هم بسيار مقدس است 
و هم براي آن پاداش واايي ذكر شده است. در روايات داريم كه هم مردي 
كه براي تأمين معاش خانواده تاش مي كند مانند مجاهدان في سبيل 
اه است و هم خانمي كه در خانه كارهاي خانه را رتق و فتق مي نمايد ثواب 
مجاهد في سبيل اه را دارد و در اسام به اينها خيلي ارزش داده مي شود 
اما اينها تاش دارند اين ارزش ها را نابود كنند در حالي كه در هيچ مكتبي 
تا اين اندازه به زن اهميت داده نشده كه او را به عنوان الگوي جامعه معرفي 

كند. حضرت زينب)س( يا حضرت فاطمه)س( براي ما الگو هستند. 
بخشي از دنياي غرب با فروپاش�ي نظام خانواده همراه 
بوده اس�ت و جالب اينجاس�ت ك�ه دولت ه�اي غربي 
هم با قوانين خ�ود از اين فروپاش�ي حمايت مي كنند! 
نمونه چنين قوانيني به رس�ميت شناختن و حمايت از 
همجنس�بازان اس�ت. با عنايت به اهميتي كه ساختار 
خانواده در حفظ ساختار سياسي جوامع دارد به نظر شما 

هدف دنياي غرب از اين سياستگذاري ها چيست؟
اينها برنامه هايي براي نابودي دين است. در فرانسه جديداً ازدواج دو مرد 
يا دو زن قانوني شده و حتي وقتي براي بچه هايشان شناسنامه مي گيرند 
در شناسنامه نمي نويسد پدر يا مادر بلكه مي نويسند شخص اول، شخص 
دوم. هدف اينها اين است كه كانون خانواده را به عنوان يك نهاد مقدس 
نابود كنند. در تمام اديان خانواده س��اختار بسيار مهمي است. حتي در 
مسيحيت هم براي خانواده ارزش زيادي قائل هستند، اما كساني كه با 
تصويب قوانيني همچون حمايت از همجنسبازان در پي نابودي خانواده اند 
دشمنان دين هستند. از س��وي ديگر قوانين بازار را نبايد ناديده گرفت. 
وقتي دو مرد يا دو زن با هم ازدواج كنند بازاري براي انواع كارهاي تجاري 
باز مي شود از جمله خدماتي كه در قالب خدمات پزشكي براي بچه دار 
شدن به اين افراد داده مي شود. البته در فرانسه هنوز ارائه چنين خدماتي 
قانوني نشده و فقط براي زنان است اما هدف اين است كه براي همه آزاد 

شود و اين يك بازاري را ايجاد مي كند. 
يعني از نگاه ش�ما اهداف بازار س�رمايه داري مي تواند 
توجيه گر اقدامات غرب براي از بين بردن ساختار نظام 

خانواده باشد؟ 
بله؛ اهداف نظام سرمايه داري و اهداف شيطاني پشت اين ماجراست كه 

مخالفت با اديان و سيستم اجتماعي و فطرت اديان است. 

رشدکيفیجمعيتمؤلفهقدرتجامعهاست
س�ال 91 بود كه رهب�ر معظم انق�اب در ديدار با جوانان اس�تان 
خراسان شمالي درباره از بين رفتن سيماي جوان جمعيت و روند 
شتابان كاهش آن هشدار دادند و توقف اين روند را مطالبه كردند. 
امروز با سپري شدن شش سال از اين مطالبه رهبري اما همچنان در 
همان پله اول ايستاده ايم و آمار و ارقام جمعيت تغيير محسوسي 
نداشته است. سياست هاي جمعيتي كشورمان اما تنها مؤلفه اي 
است كه با چراغ سبز كش�ورهاي غربي و سازمان هاي بين المللي 
مواجه بوده اس�ت تا بدانجا كه تنها جاي�زه بين المللي جمهوري 
اس�امي ايران در زمينه توفيق ما در كاهش جمعيت است و اين 
نشان مي دهد انگار ما در يك جنگ جهاني جمعيت قرار گرفته ايم. 
جمعيت به خصوص جمعيت كيفي مي تواند يكي از مؤلفه هاي قدرت 
جوامع باشد. صالح قاس��مي نويس��نده مجموعه هفت جلدي جنگ 
جهاني جمعي��ت در همايش تخصص��ي جنگ جهان��ي جمعيت به 
نتايج مطالعه روي جمعيت اسرائيل و فلس��طين طي 2۰ سال آينده 
اش��اره مي كند و مي افزايد: با توجه به تحوات جمعيتي در فلسطين 
اشغالي 2۰ سال آينده نقطه مرگ محتوم رژيم غاصب صهيونيستي 
اس��ت و همچنين كش��ور نيجريه به عنوان سومين كش��ور جهان از 
لحاظ جمعيتي و قدرت سياه جهان خواهد بود. در برابر اين اما ايران 
پايين ترين نرخ باروري جهان اسام را در اختيار دارد و ساانه قريب 
به ۴ هزار تولد كاهش مي يابد و با وج��ود تصويب 2۰ دقيقه اي لوايح 
سرنوشت س��ازي همچون برجام در مجلس،  ايحه جمعيت و تعالي 
خانواده چهار سالي مي ش��ود كه در كميسيون هاي گوناگون مجلس 

دست به دست مي شود. 
  20  ساله طي كردن راه 200 ساله 

حسن رحيم پورازغدي عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي هم معتقد 
است بسياري از نهاد هاي علمي و اجرايي كشور بايد در برابر خدا نسبت 
به اغفال درباره مسائل جمعيت و خانواده در ايران پاسخگو باشند. به 
گفته وي در كاهش جمعيت از غرب جلو افتاده ايم. آنان طي 2۰۰ سال 

به اين وضع رسيده اند و ما اين راه را 2۰ ساله طي كرده ايم. 
ازغدي با اشاره به اينكه غرب براي خأ هاي حاكميتي ما در اين زمينه 
برنامه ريزي مي كند، مي گويد: كنوانسيون حقوق كودك يكي از اين 
موارد اس��ت كه تحت عنوان آزار عاطفي امكان تربي��ت كودك را از 

والدين مي گيرد. 
به گفته وي در حالي كه سياست هاي كلي نظام از سوي رهبر انقاب 
و نهادهاي انقابي و فرهنگي اباغ مي ش��ود ام��ا نهادهاي مربوطه به 
 صورت بايسته اين سياست ها را پيگيري نمي كنند؛ يكي از آنها موضوع 
افزايش جمعيت است. گزاره هايي كه كشورهاي اروپايي براي تشويق 
مردم به منظور افزايش جمعيت در نظر مي گيرند، نس��بت به ما قابل 
مقايسه نيست. اخيراً كش��ور ايتاليا براي خانواده اي كه صاحب فرزند 

سوم شود، زمين كشاورزي اعطا مي كند. 
عضو ش��وراي عالي انقاب فرهنگي ب��ا بيان اينكه حوزه و دانش��گاه 
پاسخگوي مسائل اجتماعي امروز ما نيستند تصريح مي كند: در مسئله 
جمعيت هنوز آيات و روايات بررسي نشده و حتي يك مقاله فقهي به 

نفع يا عليه كنترل جمعيت نداشته ايم. 
  رشد كمي و كيفي جمعيت 

حسن عباسي اما بحث جمعيت كيفي را مطرح مي كند و در اين باره 
توضيح مي دهد: جمعيت از نظر كّميت به عن��وان عنصر قدرت ملي 
به مجموعه نيروي انساني گفته مي ش��ود كه كمتر نياز به بهداشت و 
درمان دارد. همچنين واجد تحصيات بااي علمي باش��د يا از سطح 
بااي زندگي برخوردار باشد و در تفكر قرآني بيشتر تأكيد بر كيفيت 

جمعيت است تا كّميت آن. 
رئيس انديش��كده يقين و كارشناس مسائل اس��تراتژيك با يادآوري 
هولوكاس��ت جمعيتي ايرانيان در جريان جنگ جهاني اول مي گويد: 
در اين جنايت عظي��م حدود 1۰ ميليون نفر ايران��ي از بين رفته اند و 
بي بي سي اخيراً براي سرپوش گذاشتن به اين جنايت آن را منتسب به 

ويروس آنفلوانزا دانسته است. 
وي با اشاره به وقوع انقاب جنسي در بازه 195۰ و فروپاشي خانواده 
در غرب مي افزايد: در فقدان وجود خانواده مسئله وزارت تنهايي مطرح 
شده است و سال گذشته در همين روز ها ترزا مي نخست وزير بريتانيا 
شخصي را به عنوان وزير تنهايي منصوب كرد؛ چراكه 9 و نيم ميليون 

نفر از جمعيت بريتانيا تنها زندگي مي كنند. 
به گفته وي بن��ا بر پيش بيني ه��ا جمعيت جهان ب��ه 1۰ ميليارد در 
2۰3۰ افزايش مي يابد، اما زمين ب��راي 3/5 ميليارد نفر امكان تأمين 
غذايي دارد. با اين پيش فرض وقوع جنگ جهاني جمعيت با ش��يوع 
بيماري ها، تروي��ج روش تغذيه غلط و عقيم س��ازي و نازايي دختران 

و... قابل باور است. 
عباسي عامل اصلي مشكات جمعيتي در ايران را بر هم خوردن توازن 
در ازدواج و مس��ئله كفويت عنوان مي كند و مي افزايد: اين مسئله با 
افزايش تعداد دختران در سطح تحصيات دانشگاهي از سال 13۷9 
قوت گرفت تا جايي كه امروز ۶۰ درصد از آمار دانشجويان را دختران 

تشكيل مي دهند. 
  پايان اسرائيل تا 25 سال آينده 

»يكي از دايلي كه مي توانيم بفهميم چرا اس��رائيل 25 س��ال آينده 
را نخواهد ديد، اين اس��ت كه نرخ باروري و فرزندآوري در فلس��طين 
همچنان بااتر از سرزمين هاي اشغالي است. جمعيت جوان فلسطيني  
نيز بيش��تر از صهيونيست ها ش��ده اس��ت. اگر مي خواهيم نقشي در 
مديريت تحوات جمعيتي خود داش��ته باش��يم، بايد به اين مسائل 
جدي تر بنگريم. در سرش��ماري 95 جمعيت جوان ما نسبت به سال 
85 بسيار كاهش پيدا كرده است«؛ اين را دكتر علي اكبر محزون، مدير 
كل دفتر جمعيت و سرشماري مركز آمار ايران مي گويد. به گفته وي 
هنگام جداسازي فلس��طين از عثماني، شاخص هاي جمعيتي مطرح 
شد. اولين بحث اين بود كه س��هم رژيم اسرائيل در اين منطقه چقدر 
است. ياسر عرفات مي گفت چه نشس��ته ايد كه با مهاجرپذيري سهم 
جمعيتي خود را دارند باا مي برند. ما هم بايد با فرزندآوري سهم خود 

را افزايش دهيم. 
محزون مي افزايد: بعد از جنگ جهاني دوم در دانشگاه پنسيلوانيا در 
امريكا رشته جمعيت شناسي را راه اندازي مي كنند. رويكرد مديريت 
جهان به گونه اي شده كه با كمترين اطاعات مي خواهند بيشترين بهره 
را ببرند. هيستو مپ )histomap( شيوه اي جديد براي خاصه كردن 
اطاعات است. بعد از هيستومپ ها فيوچرمپ ها هستند كه در حوزه 
آينده شناسي اهميت دارند. در نقش��ه هايي كه تهيه كرده اند، قدرت 
آينده ايران و افول قدرت امريكا را پيش بين��ي مي كنند. به گفته اين 
كارشناس اما ايران هم در حوزه رش��د جمعيت اوضاع خوبي ندارد و 
رتبه سوم در منطقه و نهم در آسيا را داريم. در نقاط مركزي كشور نرخ 
باروري مان به حداقل رسيده است، اما در مناطق ديگر همچنان نرخ 

باروري خوبي داريم.

كبري فرشچي 

متولد پاريس است؛  شهري در قلب اروپا و پاتوق روشنفكران جهان. شهري كه كافه هايش 
به خصوص كافه هاي خيابان س�ن ژرمنش در جوار برج ايفل، منتهاي پز روش�نفكراني 
است كه گذارش�ان به اين ديار افتاده و خود را به كافه دو فلو )Café de Flore( و كافه 
پروكوپ )Café Procope(  رسانده اند تا تفكرات ژان پل سارتر و سيمون دووبوار را با 
خود زمزمه كنند و با گذر از خيابان شانزه ليزه تا سال هاي سال، خاطرات اين خيابان را 
براي غرب نديده هايي كه از دنياي غرب براي خودش�ان اتوپيا ساخته اند توصيف كنند 

و از حشر و نشر با زنان و مردان فرانس�وي و حال و هواي همسايگي با برج ايفل بگويند.   
مريم دوولدر اما با وجودي كه در خانواده اي فرانسوي چش�م به جهان گشوده، نه حال 
و هواي كافه هاي خيابان س�ن ژرم�ن او را مي گيرد و نه تفكرات اگزيستانسياليس�تي 
سارتر روح تش�نه اش را س�يراب مي كند و نه نگاه فمينيستي س�يمون دووبوار پاسخ 
س�ؤااتش را مي دهد. اين بانوي فرانس�وي در اوج جواني و در س�ن 19 سالگي به جاي 
آنكه وقتش را در ميان كافه هاي س�ن ژرمن و قدم زدن و خريد ك�ردن در معروف ترين 

مراكز خريد دنيا در شانزه ليزه تلف كند، در جست وجوي س�ؤاات ذهني اش به دنبال 
تحقيق درباره دين اسام و مذهب شيعه مي رود و حضور امام خميني)ره( در شهر پاريس 
انگيزه هاي اين بانو را براي رس�يدن به اهدافش قوي تر مي كند. دو سالي طول مي كشد 
تا مريم دوولدر تحقيقاتش را كامل كند و به يقين برس�د؛  يقين به اينكه مس�ير فطرت 
او از دين اس�ام و مذهب ش�يعه مي گذرد و همين يقين او را از قلب تمدن غربي بيرون 
مي كش�د و به ايران مي كش�اند. گفت وگوي ما با اين بانوي فرانس�وي را پيش رو داريد. 

زهرا چیذری
  گزارش  

من چندان تفاوتي از منظر رعايت حق و حقوق زنان 
در بين دو جامعه ايران و فرانسه نمي بينم. غربي ها 
حجاب را محدوديت مي دانن�د اما من مي بينم كه 
زنان در ايران با حجابشان در همه عرصه ها حضور 
فعال دارند. از حوزه هاي علمي، پزشكي و اجتماعي 
گرفته ت�ا حضور در عرصه هاي سياس�ي و حجاب 
مانع فعاليت زنان نشده است و زنان ايراني محجبه 

بي هيچ مشكلي فعاليت هاي خودشان را دارند

  خانم دوولدر در جمع دانشجويان دانشگاه مذاهب اسامی
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  ورود ساانه 500 هزار خودروي جديد به پايتخت 
 وجود چندين ميليون خ��ودرو در پايتخت و كمبود چند 
10هزاري فضاي پارك ب��ا ورود خودرو هاي جديد هر روز 
بيشتر احساس مي شود چراكه بسياري از معابر شهري در 
تمام ساعات ش��بانه روز به فضاي توقف اتومبيل ها تبديل 
شده اند. در حقيقت تراكم بافت و سازه هاي شهري پايتخت 
و ساير كانشهر ها به گونه اي است كه ديگر معابر گنجايش 
توقف وس��ايل نقليه  را ندارند و فضا هاي پارك اشباع شده 
اس��ت. هرچند س��ازه هاي جديد ب��ا تأمين فض��اي پارك 
مي توانند پايان كار بگيرند ام��ا به دليل آنكه در بخش هاي 
مركزي ، تجاري و پرت��ردد فضاهاي پ��ارك و توقف براي 
خودرو ها در نظر گرفته نشده است، پيدا كردن جاي پارك 
همچنان سبب س��رگرداني و مصرف سوخت شده و حتي 
در صورت بودن پاركينگ طبقاتي يا مس��طح يا پاركينگ 
چرخ وفلك��ي خودرو ها مجبور هس��تند ب��راي پيدا كردن 
جاي پارك در ترافي��ك معطل بمانند ي��ا خيابان ها را دور 
بزنند. در اين خصوص زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيس��ه 
شوراي اس��امي با اش��اره به 3268 هكتار بافت فرسوده 
در سطح شهر تهران كه داراي س��ه ويژگي نفوذناپذيري، 
عدم استحكام و ريزدانگي هس��تند و 10 هزار هكتار بافت 
ناپايدار كه در مجموع حجم بسيار گسترده اي از شهر تهران 
را در برگرفته اند، محدوديت در خدمات هفت گانه شهري، 
محدوديت در بهره گيري از ظرفيت هاي زيست مناسب و 
زيست پذيري مطلوب براي ساكنان، محدوديت پاركينگ 
و غيره را از جمله مسائل و مش��كات موجود و مترتب در 

بافت هاي فرسوده دانست. 
به گفته عضو هيئت رئيسه شوراي اسامي، برجسته ترين 
ذينفعان در محدوده بافت هاي فرسوده، عاوه بر ساكنان، 
بخش خصوصي است؛ بخشي كه قادر است با ارائه راهكارها 
و پيشنهادهايي به س��ازمان هاي مرتبط و سياست گذار و 
مجري، همكاري ازم را داشته باشد و به عنوان بخش هاي 
نخبگي و دانش��گاهي مناس��ب ترين راهكارها را در اختيار 

دستگاه هاي اجرايي و مجري برنامه ها قرار دهد. 
نژادبهرام ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به س��ه گانه شهر، 
شهرداري و ش��هروند در طراحي ها، جست وجوي مسائل 
و حتي اجرا عنوان ك��رد: موض��وع پاركينگ هاي عمومي 
راهكاري بود كه شهرداري تهران با توجه به وضعيت خاص 
بافت هاي فرس��وده به عنوان راهكاري ب��راي برون رفت از 
مس��ائل نوس��ازي تعريف كرد، چون اگر مي خواس��تيم بر 
اساس قوانين، اجازه نوس��ازي را در شرايطي به شهروندان 
بدهيم كه تأمين پاركينگ را هم بر عهده داش��ته باش��ند، 
امكان نداش��ت ك��ه بتوانيم در ط��ول دو دهه گذش��ته به 
نوس��ازي حدودا40ًدرصد از بافت هاي فرس��وده پايتخت 

دست پيدا كنيم. 
عضو هيئت رئيس��ه شوراي اس��امي ش��هر تهران افزود: 
راهكار پيش��نهادي اين بود كه نصف پاركينگ تأمين شود 
يا بقيه مبلغ مورد نياز براي تأمين پاركينگ را در حس��ابي 
خاص در ش��هرداري قرار دهند و مبالغ مذكور براي ايجاد 
پاركينگ هاي عمومي در محات هزينه شود كه بخشي از 
اين كار صورت گرفت و بخ��ش بزرگي از آن ناتمام ماند، به 

طوري كه در حال حاضر منجر به ب��روز معضات جديد تر 
شده است. 

وي با بيان اينكه مس��ئله پاركينگ در بافت هاي فرس��وده 
تبديل به آس��يب اجتماعي، نزاع ه��اي خياباني و كاهش 
اعتماد عمومي در محات شده است، متذكر شد: مجموع 
اين مشكات ما را با نوعي بي نظمي و نبود انتظام در معابر 

مواجه كرده است. 
عضو هيئت رئيسه شوراي اسامي ش��هر تهران با اشاره به 
افزوده شدن ساانه 500 هزار خودرو به شهر، خاطرنشان 
كرد: مجموعه ش��وراي ش��هر، مديريت ش��هري و تمامي 
دس��ت اندركاران حوزه مس��ائل ش��هري به دنبال راهكار 
بلندمدت ش��هر بدون خودرو و كم خودرو هستند اما آنچه 
امروز شاهد آن هستيم، استفاده بيش از دو خودرو در برخي 
از واحدهاي مس��كوني اس��ت كه طبيعتاً به پاركينگ هاي 

بيشتري هم نياز دارد. 
  40 درصد واحد هاي فرسوده كسري پاركينگ دارند 

بايد توجه داشت مجموع سياس��ت هايي كه در سال هاي 
گذش��ته به منظور تش��ويق ايجاد پاركين��گ عمومي در 
قسمت هاي مختلف شهر  به ويژه در مركز شهر اعمال شده 
است، بيشتر از اينكه بتواند جاي پارك ايجاد كند، به دليل 
تعري��ف كاربري هاي همجوار، تقاضاي س��فر ايجاد كرده 
است. مديرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بيان اينكه 
مشكل تأمين پاركينگ كه در س��طح شهر به صورت عام 
وجود دارد در بافت فرسوده شكل ويژه تري پيدا مي كند، 
خاطرنشان كرد: به دليل ساخت وسازهايي كه در گذشته 

دور يا از دهه 1330 به بعد و ناشي از تفكيك هاي شبانه و 
غيرمجاز روي اراضي كشاورزي در اطراف مركز شهر تهران 
صورت گرفته است، بافت هاي فرسوده اي شكل گرفته كه 
بدون رعايت حداقل اس��تانداردهاي ازم ساخته شده و 
حتي قبل از نوسازي نيز فاقد زيرساخت هاي ازم از جمله 

پاركينگ بوده اند. 
 به گفته كاوه علی اكبری، ش��رايط بعد از نوس��ازي، مسئله 
كمبود پاركينگ را در بافت هاي فرس��وده حاد تر مي سازد، 
چراكه مجموعه اي از سياست ها براي نوسازي مسكن طي 
يك دهه گذشته براي اين بافت ها تعريف شده است كه منجر 
به اقبال عمومي شده تا مردم به صورت انفرادي و تجميعي 
پاك ها را نوس��ازي كنن��د و در نتيجه ش��اهد جريان 40 

درصدي نوسازي طي10 سال گذشته بوده ايم. 
وي افزود: 80 هزار پاكي كه در اين جريان از شهرداري ها 
پروانه گرفتند، ح��دود 190 هزار واحد مس��كوني را توليد 
كرده اند كه 50 درصد اين ساخت و سازها به صورت انفرادي 
با ميانگين مس��احت 113 متر مربع و 50 درصد به صورت 
تجميعي با ميانگين دو پاك و ميانگين مس��احت تقريبي 
150 متر مربع بوده اند و نتوانس��تند 100درصد پاركينگ 

مورد نياز را تأمين كنند. 
وي خاطرنش��ان كرد: از سال 1390 سياس��ت 50 درصد 
تأمين پاركينگ را داشته ايم و مي توانيم انتظار داشته باشيم 
كه حدود 30 تا 40 درصد از واحدهايي كه در بافت فرسوده 

ساخته شده است، فاقد پاركينگ باشد. 
  نبود اراضي ذخيره چالش پاركينگ ها را افزايش 

داده است 
علي اكبري با بيان اينكه س��ازمان نوس��ازي در س��ال هاي 
گذش��ته اقدامي را انجام داد كه از ظرفي��ت پاركينگ هاي 
مكانيزه در بافت هاي فرس��وده اس��تفاده كند، خاطرنشان 
كرد: مالكيت زمين محل اس��تقرار و مس��ئله نگهداري اين 
پاركينگ ها موضوعات��ي بود كه باعث ش��د پاركينگ هاي 
خري��داري ش��ده از س��وي س��ازمان نوس��ازي تنه��ا در 
محوطه هايي كه شهرداري هاي مناطق استقرار دارند مثل 
ساختمان هاي شهرداري هاي مناطق 15، 16 و 17 مستقر 
شوند و ش��هرداران محترم مناطق نيز براي جابه جايي اين 
پاركينگ ها به بافت هاي فرسوده اعام آمادگي كرده اند ولي 
آيا در بافت زمين هست؟ و اگر هست، سازوكار نگهداري آن 

به چه صورت است؟
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران افزود: شهرداري بر 
اساس مصوبه شوراي اسامي شهر تهران تعدادي پاركينگ 
تعهدي ايجاد كرده اس��ت. بدين معنا كه پروانه را با ميزاني 
از كسري پاركينگ صادر كرده و اين فورجه را داده است تا 
زماني كه پايان كار صادر مي شود، سازنده يا مالك به تأمين 

كسري پاركينگ تا شعاع 250 متر اقدام كند. 
علي اكب��ري بيان ك��رد: در حوزه پاركين��گ تعهدي، براي 
ساخت حدود 6 هزار واحد س��اختماني پروانه صادر شده، 
واحد ساخته ش��ده و مردم در آن مستقر ش��ده اند ، 18 ماه 
سپري ش��ده، به مرحله اخذ پايان كار رس��يده است اما در 
شعاع 250 متري پاركينگي وجود ندارد كه مالك آن را بخرد 
و به واحد خود وصل كند. اگر هم وجود داشته باشد موضوع 

اسناد مالكيتي آن حل نشده است. 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در پايان سخنان خود 
ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين نشست تخصصي، ابراز 
اميدواري كرد كه اين گفت وگوها بتواند فضايي را در جهت 
رفع مش��كل تأمين پاركينگ به عنوان يكي از اساسي ترين 
چالش ها در شهر تهران به ويژه در بافت هاي فرسوده ايجاد 

كند و راهگشا باشد.

پس�اب هاي پايتخ�ت 12 ميليوني، همگي به س�مت 
جنوب تهران سرازير مي شود و آن هم براي كشاورزي 
مورد اس�تفاده قرار مي گيرد و در درجه اول س�امت 
مردم تهران در جنوب و سپس كل پايتخت در معرض 
خطر است. در اين راستا رئيس كميسيون شهرسازي 
و معماري ش�وراي ش�هر تهران با اش�اره ب�ه تكميل 
شبكه فاضاب تهران در دهه گذش�ته گفت: احداث 
ش�بكه فاضاب ش�هر تهران از حدود يك دهه پيش 
آغاز ش�ده و تا كنون 60 تا 70 درصد آن ساخته شده 
اس�ت اما متأس�فانه به دليل عدم اتخ�اذ راهكارهاي 
ازم براي اس�تفاده از پس�اب هاي فاض�اب، تمامي 
پساب ها به سمت جنوب شهر تهران جاري مي شود. 
 شهر تهران از ديرباز با معضل پساب هاي جاري و سطحي 
روبه رو بوده است. متأسفانه به دليل كندي اجرا در زمينه 
تكميل شبكه فاضابي عاوه براينكه مشكات بسياري 
براي شهروندان به وجود آمده است به دليل تكميل نبودن 
اين ش��بكه عاوه بر آلودگي زيس��تي هدررفت آب هاي 
استفاده ش��ده نيز افزايش يافته اس��ت. در اين خصوص 
محمد س��ااري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران در بازديد ميداني خود از محل احداث 
تصفيه خانه فاض��اب منطقه4 ش��هرداري تهران اظهار 
داشت: در جامعه شهري امروز معضات زيست محيطي 
از جمله ك��م آبي و آلودگي ه��وا از مهم ترين چالش هاي 
كانشهرها به خصوص كانش��هر تهران است كه حفظ، 
نگهداري و گسترش درختان، پارك ها و فضاي سبز شهر 
مي تواند به رفع اين چالش ها كمك كند، بنابراين ضرورت 
دارد براي رسيدن به اين هدف، مجموعه مديريت شهري 
با همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي نقش آفرين در اداره 
شهر مبتني بر مديريت هماهنگ نسبت به انجام اقداماتي 

براي ارائه راهكارهاي تأمين آب اقدام كنند. 
وي اف��زود: در اين راس��تا يك��ي از رويكردهايي كه طي 
سال هاي گذشته در شوراي شهر و شهرداري تهران مورد 
توجه بوده، استفاده از پساب شبكه فاضاب شهر تهران 
براي آبياري مجموعه پارك هاي عمومي، درختان و فضاي 
سبز موجود در شهر اس��ت. به همين منظور و در جهت 
تحقق اين رويكرد ما مجموعه جلساتي را با شركت آب و 

فاضاب شهر تهران و وزارت نيرو برگزار كرديم. 
سااري تصريح كرد: پيشنهادي كه در اين جلسات مطرح 
ش��د احداث مجموعه اي از تصفيه خانه هاي فاضاب در 
مناطق و محات شهر تهران به خصوص مناطقي كه داراي 
س��رانه پارك هاي عمومي بيشتري هستند مانند 4 و 22 

است. در همين راستا مقرر ش��د مطالعات امكان سنجي 
براي احداث چندين تصفيه خانه در ش��هر تهران صورت 
گيرد. رئيس كميس��يون شهرس��ازي و معماري شوراي 
شهر تهران با اشاره به بازديد ديروز صبح خود از منطقه 4 
بيان كرد: بازديد مشتركي كه ما  همراه شهردار منطقه و 
شركت آب منطقه اي و شركت آب و فاضاب شهر تهران از 
محدوده پارك ياس فاطمي و لويزان در منطقه 4 داشتيم 
به منظ��ور مكان يابي براي اح��داث تصفيه خانه فاضاب 
بود كه خوشبختانه همكاري خوبي از سوي سازمان ها و 
نهادهاي مربوطه و همچنين سازمان منابع طبيعي شهر 
تهران در اين خصوص انجام ش��ده و اميدواريم در آينده 
نزديك شاهد امضاي توافقنامه احداث تصفيه خانه بزرگ 

فاضاب منطق��ه 4 و همزمان تصفيه خان��ه فاضاب در 
منطقه 22 شهرداري تهران باشيم. 

 به گفته وي احداث ش��بكه فاضاب شهر تهران از حدود 
يك دهه پيش آغاز ش��ده و ت��ا كنون 60 ت��ا 70 درصد 
آن ساخته شده اس��ت اما متأس��فانه به دليل عدم اتخاذ 
راهكارهاي ازم براي اس��تفاده از پس��اب هاي فاضاب، 
تمامي پس��اب ها به س��مت جنوب ش��هر تهران جاري 
مي شود، در صورتي كه در كش��ورهاي توسعه يافته براي 
بهره برداري از پس��اب در حفظ و نگه��داري درختان، به 
صورت منطق��ه اي و محل��ه اي تصفيه خانه هاي فاضاب 
احداث كرده اند اما در تهران از اين موضوع غفلت ش��ده 
اس��ت. س��ااري افزود: رويكرد ش��وراي پنجم، پيگيري 
اين موضوع به صورت جدي اس��ت و ما نيز در كميسيون 
شهرس��ازي و معماري اي��ن موضوع را به ج��د پيگيري 
مي كني��م و اميدواري��م امض��اي توافقنامه ه��ا و احداث 
تصفيه خانه هاي مناطق 4 و 22 الگويي براي ساير مناطق 

و شهرهاي كشور باشد.

پساب تهران 12 ميليوني در جنوب شهر هدر می رود 

88498471ايرانشهر
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تا كنون 60 تا 70 درصد شبكه فاضاب 
شهری ساخته شده اس�ت اما به دليل 
ع�دم اتخ�اذ راهكاره�اي ازم ب�راي 
استفاده از پساب هاي فاضاب، تمامي 
پساب ها به س�مت جنوب شهر تهران 

جاري مي شود

س�اانه 500 هزار خودرو به خودروهای 
تهران اضافه می شود اين در حالی است 
كه كمبود پاركينگ سبب شده است تا 
شهروندان خودروهای خود را در معابر 

شهری دوبله پارک كنند

    محیط زیست

بار کمبود پارکینگ بر دوش شهروندان
معضل كمبود پاركينگ، پايتخت را به پاركينگی بزرگ تبديل كرده است

تيتر شهر

از شهر

آبگرفتگي و آب ماندگي معابر را رفع كنيد
چند روزي اس�ت ه�واي پايتخ�ت باراني اس�ت. ب�ارش باران در ش�رايطي 
ك�ه كمب�ود آب ش�هر و ش�هروندان را تهدي�د مي كن�د، ي�ك نعم�ت 
الهي اس�ت ك�ه باي�د ق�در قط�ره قط�ره  آن را بدانيم. ب�ه هر ح�ال بارش 
ب�اران در پايتخ�ت ب�ه ش�هر ط�راوت و تازگ�ي خاص�ي بخش�يده اس�ت. 
شست وش��وی آلودگی ناش��ی از تردد خودروها و رفع آايندگی از كالبد شهری 
سيمای بصری ش��هر را نونوار كرده اس��ت اما در كنار همه اين مزايا به دليل نبود 
شبكه های فاضاب شهری و مهندسی نبودن سنگفرش ها و آسفالت معابر، بعضاً در 
برخی معابر و مسيرها آب ماندگی و آب گرفتگی در جوی های آب مشاهده می شود. 

اين معضل از گذشته تا كنون وجود داشته است.
شهری كه در آن روز و ش��ب در رفت وآمد شهروندان يكی اس��ت با كوچك ترين 
بارش باران و بعضاً برف مس��ائل و مش��كات بسياري برای ش��هر و شهروندان به 

وجود می آيد.
گرفتگی  معابر و مسيرهای آب های جاری و س��طحی و جاری شدن سياب ها در 

معابر و خيابان ها تردد  وسايل نقليه و شهروندان را با مشكل مواجه كرده است.
متأس��فانه رعايت نكردن نظافت شهری از س��وی ش��هروندان و ريختن زباله به 
جوی های آب عمده مش��كات در اين زمينه اس��ت اما در كنار اي��ن، بی توجهی 
شهروندان و بعضاً مناس��ب نبودن مس��يرها و معابر جريان آب های سطحی خود 
تبديل به معضل بزرگ تری شده است.آب ماندگی سطحی معابر و خيابان به دليل 
بی توجهی به شيب مناسب و نوع آسفالت كه بايد جاذب آب باشد زمينه آب ماندگی 
را در برخی نقاط شهر فراهم آورده است.متأس��فانه از گذشته تا كنون بسياری از 
پيمانكاران كه مسئوليت احداث و تعمير آسفالت و معابر شهری را بر عهده دارند، با 
بی دقتی به ميزان بارش باران و مسير و شيب معابر بر آب ماندگی معابر افزوده اند.

اينكه چرا تا كنون به اين معضل كمتر توجه شده است و مديران شهری آن را در نظر 
نگرفته اند، جای تأمل دارد.به هر حال بايد توجه داشت كه پيمانكاران بايد دقت ازم 
را در ساخت جوی  و آسفالت معابر در نظر و مديران شهری بايد اهتمام داشته باشند 
كه ضمن تذكر به پيمانكاران مبلغی از پول پروژه را برای تست  نزد خود نگه دارند 
تا در صورت آب ماندگی و آب گرفتگی ناشی از كم كاری فنی و مهندسی خسارت 
وارده به شهر را جبران كنند.به هر حال نمی توان جلوی بارش را گرفت اما می توان 
تمهيدات ازم را برای كاهش مسائل و مشكات اين حوزه به كار برد تا آب گرفتگی 
و آب ماندگی به حداقل برسد و مسائل و مشكات ش��هروندان كه از بارش باران و 

نزوات آسمانی شاد هستند، كاهش يابد.
رعايت كردن  حقوق ش��هروندي هم بايد از سوی ش��هروندان و از سوی مديريت 

شهری  به دقت پيگيری شود تا مشكات در اين بخش كاهش يابد.

 پرداخت كرايه به نرخ روز  
جابه جايي با تاكسي های عهدبوق ! 

به دلي�ل كن�دي در جايگزين�ي تاكس�ي هاي فرس�وده و افزاي�ش قيم�ت 
خودرو، تاكس�ي هاي فرس�وده چاره اي جز جابه جايي مس�افران با تاكس�ي 
عمر ب�ااي خ�ود ندارند و اين مس�افران هس�تند كه باي�د پول كراي�ه را به 
روز بپردازن�د و ب�ا خودرو ه�اي مس�افركش فرس�وده جابه ج�ا ش�وند.

 گراني خودرو سبب شده است جايگزيني تاكسي هاي فرسوده با مسائل و مشكات 
فراواني روبه رو شود. بر اساس تصميمات گرفته شده قرار است تاكسي هاي فرسوده 
در صورت داشتن معاينه فني مجاز به ترد باشند. عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان 
تاكسيراني ش��هرداري تهران در مورد سرانجام نوسازي تاكس��ي هاي فرسوده كه 
متوقف شده اس��ت، گفت: آخرين خبر در حوزه نوس��ازي تاكسي هاي فرسوده اين 
است كه خودروسازان نسبت به تأمين هزينه اسقاط خودرو توسط دولت گايه مند 
هس��تند و معتقدند مبالغي كه بابت هزينه اس��قاط خودرو طلبكارند توسط دولت 
پرداخت نش��ده و دولت نيز عنوان كرده اس��ت براي پرداخت اين هزينه، رديفي در 

بودجه سال 97 ندارد. 
وي با بيان اينكه طي رايزني هاي انجام شده با مجلس، دنبال آن هستيم كه پرداخت 
هزينه اسقاط تاكسي هاي فرسوده جزو رديف هاي بودجه سال 98 قرار گيرد، افزود: 
يكي از برنامه هاي جدي ما حل مسائل خودروسازان است، چراكه خودروسازان اعام 
كردند اگر مسئله مالي حل شود، در ارائه خودرو به خصوص براي شهرهاي بزرگ كه 

با مشكل آلودگي هوا دست و پنجه نرم مي كنند، مشكلي ندارند. 
قنادان با بيان اينكه در قانون سن اسقاط تاكسي 10 سال عنوان شده است، گفت: اما 
باتوجه به نوسانات بازار و اعمال تحريم ها، ماده مربوط به سن اسقاط در اين مصوبه 
اصاح شده و تا انتهاي 98 اين بند متوقف مي ماند و براين اساس از اين پس تاكسي ها 
بابت فرسودگي جريمه نمي شوند اما ملزم به اخذ معاينه فني هستند و ترددشان به 

شرط داشتن معاينه فني بامانع است. 
مديرعامل سازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران با بيان اينكه همچنين طرحي در 
شوراي عالي ترافيك كش��ور در حال بررسي اس��ت كه اگر تصويب شود براي حل 
چالش نوسازي تاكسي هاي فرسوده، راهگشا خواهد بود، گفت: براساس مصوبه اي 
تنها خودروهاي صفر مي توانند به عنوان تاكسي مورد استفاده قرار گيرند اما طرحي 
به ش��وراي عالي ترافيك ارائه شده است كه براس��اس آن اگر راننده تاكسي بتواند 
خودرويي با سن كمتر از خودروي خود و با شرايط مناسب خريداري كند، مي تواند 
ماشينش را به عنوان خودروي معمولي از چرخه حمل ونقل خارج و پاك تاكسي را 
به خودروي جديد منتقل كند. وي افزود: هيئت دولت با كليات موضوع موافقت كرده 
است و در حال تدوين آيين نامه هستيم تا در شوراي عالي ترافيك كشور بررسي شود 
و اگر تصويب گردد تاكسيرانان مي توانند خودروي با سن كمتر خريداري و پاك 

خود را به آن منتقل كنند.

به دليل افزايش روزافزون ورود خودروها به معابر شهري و كمبود پاركينگ، تقريباً تمامي 
معابر حاش�يه خيابان در كل ساعات شبانه روز پر از خودرو شده اس�ت. به گونه اي كه در 
حاش�يه معابر اصلي براي پيدا كردن جاي پارک بايد زمان زيادي تلف كرد تا شايد جاي 
پاركي پيدا ش�ود. اين موضوع در خيابان هاي فرعي و كوچه ها بيشتر به چشم مي خورد. 
مصرف سوخت و هدر رفتن زمان تقريبًا بنا به گفته كارشناسان براي هر خودرو در معابر 
ش�هري حدود يك ليتر در 10 دقيقه است، بنابراين با يك حس�اب سرانگشتي مي توان 
فهميد كه ب�ه تعداد خودروها چ�ه ميزان زمان و س�وخت هدر م�ي رود. در اين ميان در 
بافت هاي متراكم ، فرسوده و ريزدانه كمبود پاركينگ و فضاي پارک بيش از ديگر جاهاي 
شهر احساس مي شود. در برخي مناطق بسياري از خانه ها پاركينگ ندارند و در عوض در 
برخي مناطق يك واحد آپارتماني داراي دو يا چند پاركينگ است اما معضل جاي پارک 

همچنان چالش بزرگ شهري به حساب مي آيد كه معضات بسياري براي مناطق ، معابر 
و ساكنان ايجاد كرده است از جمله مي توان به دوبله پارک كردن در معابر كم عرض اشاره 
كرد. بر اين اساس كاوه علي اكبري، مديرعامل نوسازي معتقد است كه بيشتر نزاع هايي 
كه به صورت رسمي ثبت ش�ده يا حتي در مواردي منجر به قتل ش�ده است، نزاع بر سر 
جاي پارک بوده اس�ت. از اين رو تأمين كس�ري پاركينگ و جبران بخشي از اين معضل 
از چند سال گذشته در دستور كار شوراي اسامي ش�هر تهران و شهرداري قرار گرفته 
اس�ت و مي توان اذعان كرد كه حدود چهار الي پنج سالي است كه سياست مشخصي در 
اين حوزه وجود دارد. اميد آنكه با انتخاب ش�هردار جديد ك�ه صاحب تخصص در حوزه 
معماري و شهرسازي است، معضل پاركينگ و كمبود آن با سياست هاي تشويقي برطرف 
شود. هرچند تكميل ش�بكه حمل و نقل عمومي مهم ترين راهكار در اين خصوص است. 

اکبر محمودی
  گزارش  



شرايط آب وهوايي يكي از مهم ترين اصول براي 
توليدات محصوات كش��اورزي به شمار مي رود 
ك��ه سيستان وبلوچس��تان بهره آنچنان��ي از آن 
نبرده اس��ت. با اين حال مردم س��ختكوش اين 
استان توانس��ته اند با اس��تفاده از مكان هايي كه 
مي توان در آن كش��اورزي كرد بهترين بهره را از 
حداقل امكانات موجود ببرن��د.  اين مهم موجب 
شده تا س��اانه هزار تن محصوات زراعي خارج 
از فصل از زمين هاي كش��اورزي جنوب اس��تان 
برداش��ت و روانه بازار مصرف كشور  شود.  رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي استان با اشاره به اينكه 
24 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي سيستان 
و بلوچستان به كش��ت محصوات خارج از فصل 
اختصاص دارد، مي گويد: »بيشترين محصوات 
خارج از فصل به دليل مناس��ب بودن شرايط آب 
و هوايي در شهرهاي جنوبي استان مانند چابهار، 
سرباز، كنارک، نيكشهر و ايرانشهر كشت و توليد 
مي شود.« رضا نجفي مي افزايد: »هندوانه، پياز، 
گوجه فرنگي، س��يب زميني، بادمج��ان، خربزه، 

انواع طالبي و سبزيجات ازجمله محصوات خارج 
از فصل توليدي در سيس��تان و بلوچستان است 
كه عاوه ب��ر بازارهاي داخل��ي قابليت صادرات 
به كش��ورهاي حوزه خليج ف��ارس را دارند.« به 
گفت��ه وي، محصوات خارج از فصل سيس��تان 
و بلوچس��تان در ماه هاي دي، بهمن، اس��فند و 
فروردين كه بيشترين تقاضا براي اين محصوات 
وجود دارد با هدف تنظيم بازار به سراس��ر كشور 
و داخل اس��تان عرضه مي ش��ود.  با وجود كمي 
منابع آب مورد نياز بخش كشاورزي سيستان و 
بلوچستان، آب مورد نياز كشاورزان از طريق 11 
هزار و 472 منبع آبي شامل چاه، قنات و چشمه 
و 27 رودخانه فصلي و دائم��ي و 12 هزار و 690 

چاهک تأمين مي شود. 
  از عسل تا ماهي و توليدات گلخانه اي 

ب��ا وج��ود گ��رم و خش��ک ب��ودن اس��تان 
سيستان وبلوچستان، اما وجود برخي گل و گياه 
در ارتفاعات اين استان سبب شده تا اين منطقه 
در زمينه توليد انواع عس��ل كه بيشتر آنها جنبه 

درماني دارند، حرف هايي براي گفتن داشته باشد 
كه گواهي اي��ن مدعا افزاي��ش 31 درصدي اين 
محصول طي سال جاري اس��ت.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »بر اساس آخرين سرشماري كه 
مهر امسال انجام شد، تعداد كلني هاي زنبورعسل 
سيستان و بلوچستان از 5هزار و 740كلني به 6 
هزار و 750 كلني افزايش يافته است .«  مجتبي 
پي��ري مي افزايد: »بر اين اس��اس، توليد عس��ل 
در سيستان و بلوچس��تان از 48 تن گذشته و با 

افزايش 31 درصدي به 64 تن رسيده است .«
وي ب��ا بيان اينك��ه 264 نف��ر در اس��تان به كار 
زنبورداري و توليد عس��ل مشغول هستند،  ادامه 
مي ده��د: »هم اكن��ون شهرس��تان هاي خاش، 
نيكشهر و ايرانشهر مهم ترين مراكز توليد عسل 

در استان سيستان و بلوچستان هستند .«
عسل توليدي استان به علت شرايط آب و هوايي و 
تنوع گياهي ، وجود انواع گونه هاي گياهان دارويي 
و ارگانيک بودن ش��هد گياهان مرتعي از كيفيت 

باايي برخوردار اس��ت و ساانه بخش��ي از آن به 
كشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شود.  در 
كنار اين مهم قرار گرفتن سيستان وبلوچستان در 
كنار سواحل درياي عمان و خليج فارس شرايط 
مناس��بي را براي صيد و پرورش ان��واع ابزيان در 
اين منطقه فراهم كرده اس��ت به طوري كه بيش 
از 42 درصد و در كش��ور بيش از 40 درصد سهم 
صيد را به خود اختصاص داده و توانس��ته اس��ت 
با تاش صيادان تأمين كنن��ده بيش از 60درصد 
ماهيان صنعتي كش��ور باش��د.  بر اس��اس آمار و 
اعام سازمان جهاني صيادان فراساحلي اقيانوس 
هند، سال گذش��ته صيادان چابهار از نظر حضور 
در آب هاي آزاد اقيانوس هند رتبه اول را كس��ب 
كردند.  مديركل شيات سيستان و بلوچستان با 
تأييد اين موضوع مي گويد: »ظرفيت هاي ساحلي 
استان سبب ش��ده صيادي يكي از مشاغل كهن 
و بومي در منطقه به ش��مار رود و به پشتوانه اين 
ظرفيت ها، 11 بندر ماهيگي��ري و جايگاه تخليه 
صيد در استان ايجاد شده است.« در پي راه اندازي 
اين بنادر بسياري از بوميان براي گذراندن معيشت 
خود به ماهيگيري و اس��تفاده از آن س��وق پيدا 
كردند، به گونه اي كه 2هزار و 400 فروند شناور 
لنج و قايق ماهيگيري در بنادر استان پهلو گرفته 
است و صيد خود را تخليه مي كند.  پس از اين دو 
مقوله مي توان به رونق كش��ت هاي گلخانه اي در 
سيستان وبلوچستان اش��اره كرد.  در حال حاضر 
سطح گلخانه هاي موجود اس��تان 260 هكتار و 
ميزان توليد ساانه 55 هزار تن شامل خيار، گوجه 
فرنگي، فلفل، بادمجان و توت فرنگي اس��ت.  اين 
مهم سبب شده تا گلخانه هاي استان زمينه اشتغال 
2 هزار و 520 نفر به طور مستقيم و هزار و 300 نفر 
به صورت غيرمستقيم را فراهم كند.  در حال حاضر 
شهرستان هاي نيكشهر، سرباز، ايرانشهر، كنارک، 
چابهار و خاش مهم ترين مناطق كشاورزي استان 
به شمار مي روند.  مدير جهاد كشاورزي خاش با 
اشاره به رونق كش��اورزي در برخي از روستاهاي 
اين منطقه مي گويد: »80 درصد اهالي روستاهاي 
نيلگون در شهرستان خاش گلخانه دار هستند.« 
 حميدرضا كبداني با اش��اره به اينكه روستا به نام 
نيلگون و با 60 خانوار در 20 كيلومتري شهر خاش 
قرار دارد ، مي افزايد: »هم اكنون 300 واحد گلخانه 
540 متر مربعي در اين روستا وجود دارد .« در اين 
گلخانه ها 50 درصد خيار، 45 درصد گوجه فرنگي 
و پنج درصد بادمجان ، فلفل و توت فرنگي توليد 
مي ش��ود .  اين در حالي اس��ت كه توسعه كشت 
گلخانه اي در اين روستا و اس��تفاده از شيوه هاي 
آبياري نوين ، مصرف آب را كاهش داده و اين امر با 
توجه به كمبود شديد آب در سيستان و بلوچستان 

بسيار حائز اهميت است . 

  بوشهر: شهردار بوشهر گفت: پروژه احداث تصفيه خانه فاضاب در 
شهر بوشهر نيازمند 200 ميليارد ريال سرمايه گذاري است.  سيد نورالدين 
اميري با بيان اينكه از 9 نقطه ش��هر فاضاب وارد دريا مي شود افزود: در 
راستاي جلوگيري از ورود فاضاب به دريا و تأمين آب فضاي سبز بوشهر20 

ميليارد تومان براي تصفيه فاضاب سرمايه گذاري مي شود. 
  پاكدشت: مديركل اداره كتابخانه هاي عمومي استان تهران پيش از 
ظهر امروز در مراسم افتتاحيه نمايشگاه كتاب استان تهران به ميزباني 
شهرس��تان پاكدش��ت، گفت: با اعتباري بالغ بر 520 ميلي��ون تومان؛ 
كتابخانه هاي پاكدش��ت تجهيز ش��د.  علي نيكنام افزود: در شهرستان 
پاكدشت با وجود كتابخانه سيار مجموعاً 10 باب كتابخانه عمومي داريم 
كه با برنامه ريزي در هفته كتابخواني مقرر شد كه 200 ميليون تومان براي 
خريد كتاب هزينه كنيم كه امروز با برپايي اين نمايشگاه مقداري از كتب را 

از اين نمايشگاه خريداري مي شود. 
  فارس: مدي��ركل ميراث فرهنگي فارس گفت: حضور پنج ش��ركت 
خارجي از كشورهاي مالزي، دبي، س��نگاپور، تايلند و هند در نمايشگاه 
گردشگري پارس شيراز قطعي شد.  مصيب اميري افزود: با توجه به اينكه 
استان فارس به عنوان پايلوت گردشگري سامت در كشور انتخاب شده 
است، يكي از محورهاي اصلي نمايشگاه امسال به موضوع سامت اختصاص 
دارد و اميد است كه بيمارستان هاي داراي بخش بين الملل، با قدرت در 

نمايشگاه شركت نمايند. 
  سيستان وبلوچستان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان فنوج گفت: 
امسال سطح زير كشت اين محصول در اين شهرستان در مقايسه با مدت 
مشابه پارسال دو برابر شده و به 40 هكتار رسيده است.  هودياني مزاياي 
كشت اين گياه را مقاومت در برابر آفت ها، نياز كم به كود و سموم شيميايي و 
ارگانيک بودن آن بيان كرد.  وي با بيان اينكه امسال از زمين هاي زيركشت 
چاي ترش فنوج بيش از 30 تن محصول برداشت خواهد شد، افزود: از اين 

محصول به عنوان دمنوش، شربت و مربا استفاده مي شود.

چوبحراجبرسرهتلها
درقحطیتوریست

افزايش قيمت ها و باا رفتن هزينه هاي سفر موجب شده تا بخشي از 
جامعه به كلي مقوله مسافرت و اقامت چند روزه در شهري ديگر را از 
سبد خانواده خارج كنند و گروهي هم به همان سفرهاي كوتاه مدت 
ولي بي كيفيت قانع باشند. موضوعي كه مي تواند اين پيش بيني را قوت 
ببخشد كه واحدهاي خدماتي گردشگري براي اينكه مشتري هاي 
خود را در س�ال آينده از دس�ت ندهن�د و گرفت�ار افزايش قيمت 
نامتعارف نشوند، كيفيت خدمات را پايين نگه دارند. كاري كه موجب 
مي شود استاندارد سفرهاي داخلي نيز بيش از اين زير سؤال برود. 

    
كافي است سري به اصفهان و مشهد و ش��يراز و تبريز بزنيم كه بخش 
زيادي از اقتصاد اين شهرها به وجود هتل ها و گردش مالي آنها بستگي 
دارد. با اين وجود از رونق افتادن هتل ها خبر ناگواري است كه مي تواند 
دل اقتصاد ملي را هم به درد آورد.  چندي پيش بود كه رئيس جامعه 
هيئت مديره هتلداران ايران در مورد پيش بيني هايي كه اين روزها در 
مورد افزايش قيمت در بخش اقامت انجام مي شود، گفته بود: »افزايش 
نرخي كه هتل ها در اين چند س��ال داشته اند ناشي از تورم و هزينه اي 
تحميلي بوده اس��ت، چراكه حاش��يه س��ود هتل ها به خاطر افزايش 
دستمزدها، ماليات ها و هزينه هاي جاري، به نسبِت سال هاي گذشته 
كمتر شده و هر سال هم كمتر مي ش��ود.« جمشيد حمزه زاده با اشاره 
به راهكارهاي برون رفت از اين معض��ل تأكيد كرد: »ما در ديدارهايي 
كه با مسئوان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و 
نمايندگان مجلس داش��ته ايم، بارها راهكارهايي را مطرح كرده ايم تا 
عاوه  بر نجات هتل هايي كه در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند، نرخ 

خدمات سفر را كاهش دهيم، اما هنوز راه به جايي نبرده ايم.«
  هتل هاي گران با خدمات كم

خبرها از وضعيت هتل ها در استان هاي مختلف خوب نيست. در يک 
نمونه مي توان به هتلداران خراسان شمالي اشاره كرد كه رئيس اتحاديه 
اعام كرده بيش از 80 درصد هتل ها در ليست فروش قرار گرفته اند. اين 
موضوع يعني يا مردم مسافرت نمي كنند يا سفرهايشان را آنقدر ارزان 

انجام مي دهند كه هيچ پولي را براي اقامت در هتل كنار نمي گذارند. 
اما آن هايي هم كه س��فر به خارج را در اولويت نس��بت به ايرانگردي 
مي گذارن��د، هزينه هاي ب��اا و خدم��ات پايين در هتل ه��اي ايران و 

گردشگاه ها را بهانه اين كارشان عنوان مي كنند. 
قيمت تمام شده سفر در كشور ما بسيار بااتر از استانداردهاي جهاني 
است. اين را كارشناسان گردشگري مي گويند. از نظر كارشناسان هزينه 
اقامت مهم تر از هزينه رفت وآمد است و باعث مي شود هزينه سفر داخلي 
بيشتر از سفر خارجي يا فقط كمي كمتر ارائه شود، در حالي كه از نظر 
امكانات و سرويس پذيرايي پايين تر است. يعني با همان هزينه اي كه 
مي توانيد در يک هتل 4 ستاره در داخل كشور اقامت كنيد، مي توانيد در 
كشورهاي اطراف در هتلي در همان سطح اقامت كنيد. اين نكته را هم 
بايد مورد توجه قرار داد كه امكانات آن هتل ها و خدمات و سرويس هاي 
پذيرايي شان بيشتر و بهتر از داخلي هاست. ضعف و كمبود نيروي انساني 
و عدم آموزش در هتل هاي داخلي و همچنين ارائه نش��دن تجهيزات 
هتلداري و پذيرايي مناس��ب باعث مي ش��ود برخي ترجيح بدهند به 
س��فرهاي خارجي بروند.  اواسط سال گذش��ته بود كه سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعام كرد؛ 9 ميليون و 196 هزار و 
140 نفر در سال 95 از ايران به خارج سفر كردند كه در مقابل كمتر از 5 
ميليون گردشگر خارجي به ايران سفر كرده اند.  همچنين اعام شد كه 
سفر ايراني ها در پنج ماه نخست 96 در مقايسه با مدت زمان مشابه سال 
قبل تر 21 درصد رشد داشته و جمعيتي در حدود 3 ميليون و 500 هزار 
نفر از ايران خارج شده اند.  با اين اوصاف و با توجه به آمارها، اگر از سفر 
قشر متوسط و ضعيف جامعه در داخل ايران چشم پوشي كنيم، به معضل 
ديگري مي رس��يم و آن هم اختاف فاحش ميزان افزايش چش��مگير 
تورهاي خروجي نسبت به تورهاي داخلي است كه پاسخ آن را بايد در 
باا بودن قيمت تمام شده سفر در ايران نسبت به استانداردهاي جهاني 
جست وجو كرد.  هر چند در سال گذشته معاون گردشگري كشور با ابراز 
تأسف نسبت به افزايش تورهاي خروجي، از اجراي برنامه اي خبر داد كه 
هدف آن، برقراري تعادل بين سفر گردشگران خارجي به ايران و خروج 
مسافر از كشور بود. اما گذر زمان نشان داد يا طرحي اصًا نبوده، يا آن 

طرح هم مثل برنامه هاي ديگر روي كاغذ ماند و خاک مي خورد. 

دراستانگلستانرشد65درصديتوليدميگو
برداش�ت ميگو از 50 مزرعه پرورش اين    گلستان
محصول در گميش�ان ب�ا افزايش توليد 
65درصدي نسبت به سال گذشته و به ميزان 2590 تن ميگو پايان يافت. 
معاون آبزي پروري اداره كل ش��يات گلس��تان با اعام اين خبر گفت: 
ذخيره سازي 199 ميليون قطعه بچه ميگو در سال جاري از 24 ارديبهشت 
ماه آغاز و دهه اول مرداد ماه به پايان رس��يد كه در اين زمان 830 هكتار 
از مزارع زير كش��ت اين محصول رفت.  محمود س��قلي با اشاره به زمان 
برداشت ميگو استان افزود: اواخر مرداد ماه آغاز برداشت سرک )برداشت 
ايه اي( ميگو در استان بوده اس��ت كه به منظور كاهش تراكم و افزايش 
رشد، 105 تن صيد سرک از مزارع انجام ش��د.  وي با بيان اينكه استان 
گلستان در رتبه سوم توليد ميگو كش��ور قرار دارد، تصريح كرد: امسال 
ميانگين بازماندگي 79 درصد، ضريب تبديل غذايي 2/1 و توليد در واحد 
سطح 2/3 تن در هكتار بوده است كه در زمينه سطح نيز حدود 62 درصد 
رشد را نسبت به سال گذشته شاهد بوده ايم.  سقلي گفت: مجتمع پرورش 
ميگو گميشان با نظارت هاي فني و مهندسي و رعايت مسائل بهداشتي 
كه از سوي ادارات كل شيات و دامپزشكي اس��تان صورت مي گيرد به 
عنوان پاک ترين مجتمع پرورش ميگو كشور مطرح است.  معاون آبزي 
پروري شيات استان در پايان يادآور شد: سال جاري توانستيم با ارسال 
13500 قطعه پيش مولد به استان هاي هرمزگان، خوزستان و سيستان و 
بلوچستان )چابهار( در توليد ميگو كشور نقش به سزايي داشته باشيم كه 
اين امر سبب شده است مجتمع پرورش ميگو گميشان در چند سال اخير 

به عنوان ذخيره گاه مولدين ميگو در كشور مطرح شود.

صنعتيوتوليديدراستانالبرزآغازبهكاربزرگترینرخداد
بزرگ ترين نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي     البرز
و فرصت هاي سرمايه گذاري صنايع كوچك 
و متوس�ط اس�تان البرز در محل نمايش�گاه هاي البرز آغاز ب�ه كار كرد. 
فرمانداركرج در مراسم افتتاح نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچک و 
متوسط البرز، گفت: رونق و توسعه صنايع كوچک و متوسط ركن اصلي 
تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي كشور است و توجه ويژه به اين 
صنايع تداوم رشد صنعت را به همراه دارد و همچنين آسيب پذيري اقتصاد 
كشور را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.  سيروس شفقي افزود: توجه 
به صنايع كوچک و متوسط همانگونه كه در بيانات مقام معظم رهبري نيز 
به آن اشاره و تأكيد شده راهي مطمئن براي بهبود شاخص هاي صنعتي 
و اقتصادي و توسعه و تثبيت اشتغال مولد است.  اين مسئول تصريح كرد: 
بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا با فراهم كردن زمينه ورود شركت هاي 
كوچک و متوسط خود به بازار س��رمايه رشد اقتصادي قابل ماحظه اي 
را تجربه كرده اند لذا بايد با الگوگرفتن از چنين كشورهايي زمينه رونق 
اقتصادي كش��ور و مقابله با تحريم ها را فراهم كنيم.  ش��فقي در ادامه با 
اشاره به فعاليت واحدهاي توليدي البرز، گفت: اگر ظرفيت هاي واحدهاي 
توليدي و صنعتي استان به درستي هدايت شود شاهد اشتغالزايي و كاهش 

هزينه هاي تمام شده كااهاي توليدي خواهيم بود.

محمدرضا هاديلو

هفته كتاب است 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

و ب�از ه�م ط�رح 
17ساله كتابخانه 
خرم آباد روي زمين مانده است. طرحي كه سال 
80 كلنگ زني شد و حاا بعد از گذشت 17سال 
هنوز به مرحله بهره برداري نرسيده است. اين 
نيز در حالي است كه قرار بود اين ساختمان به 
عنوان كتابخانه مركزي استان لرستان معرفي 
شود. با اين حال تعلل متوليان در پيش  برد اين 
پروژه منجر به اين شده است كه افتتاح كتابخانه 
خرم آباد با فرا رسيدن يك هفته كتاب ديگر، 
همچن�ان در هال�ه اي از ابه�ام باق�ي بمان�د. 

    
س��ال 80 بود كه با توجه به نياز مردم لرس��تان، 
مسئوان تصميم به احداث كتابخانه اي در مركز 
استان لرستان يعني خرم آباد گرفتند. طرحي كه 
در همان شهر با حضور مسئوان وقت كلنگ زني 
شد و حاا 17 سال است كه ربان قرمز افتتاح را به 
خود نديده است. اين نيز در حالي است كه هر سال 
خبر افتتاح قريب الوقوع كتابخانه از سوي مسئوان 
بازگو مي شود. طرحي كه هفته هاي دولت، روز و 
هفته هاي كتاب و مناسبت  هاي بسياري را بارها و 
بارها به خود ديده است و هنوز زمان افتتاح آن در 
هاله اي از ابهام قرار دارد. ب��راي نمونه مي توان به 
آخرين وعده افتتاحي كه رنگ عمل به خود نگرفت 
و خرداد ماه گذشته براي آن معين شده بود اشاره 
كرد. در اين راس��تا علي عليخاني، مديركل راه و 
شهرسازي پيشين لرستان در بهمن سال گذشته 
گفته بود كه خرداد 97 بااخره اين قفل افتتاح باز 
مي شود و مسئوان لرستان با كتاب و كتابخواني 
آش��تي مي كنند. اما خرداد هم آم��د و خبري از 

افتتاح نشد. مديركل سابق كتابخانه هاي عمومي 
لرس��تان نيز در همان خردادماه گفته بود كه اين 
دهه فجري كه پيش رو است، بااخره اين كتابخانه 
افتتاح مي شود. علي جهان آرا تأكيد كرده بود كه 
در سال 96 مبلغ 3 ميليارد و 200 ميليون تومان 
براي كتابخانه مركزي خرم آباد مصوب ش��ده كه 
تنها يک ميليارد و 900 ميليون آن اختصاص يافته 
است. اين مسئول اس��تاني گفته بود كه پيمانكار 
پروژه كتابخانه مركزي خرم آباد متعهد ش��ده تا 
فاز اول كتابخانه را تا دهه فجر تحويل بدهد منوط 
به اينكه 40 درصد هزينه تا پايان سال جاري و 60 
درصد مابقي را تا پايان سال آينده پرداخت كنند. 
  پروژه افتتاح نشده، نيازمند مرمت است!

حاا نكت��ه قابل توجه اين اس��ت ك��ه عمر مفيد 

س��اختمان ها از لح��اظ اص��ول مهندس��ي 
ساختمان س��ازی 15 س��ال اس��ت و بيش از آن 
فرسوده محسوب مي شوند. بنابراين همانطور كه 
مي دانيم اين پروژه افتتاح نش��ده، در صورتي هم 
كه رنگ ربان افتتاح را به خود ببيند فرس��وده به 
حساب مي آيد. در اين خصوص جهان آرا مديركل 
سابق كتابخانه هاي عمومي لرستان نيز گفته بود 
كه با توجه به درازا كش��يدن مدت زمان ساخت 
پروژه كتابخانه مركزي لرس��تان اگر امس��ال هم 
به بهره برداري برس��د نيازمند مرمت است. با اين 
حال مردم خرم آباد راضي هس��تند س��اختمان 
فرسوده را به عنوان كتابخانه تحويل بگيرند، تا اين 
وعده ديرين مس��ئوان رنگ عمل به خود ببيند. 
اما مديركل جديد كتابخانه هاي عمومي لرستان 

آب پاكي را روي دست مردم مي ريزد و مي گويد: 
»عمليات اجرايي اين طرح تقريباً تعطيل است!« 
فرشته طهماسبي با اشاره به اينكه چند بار پيگير 
شده و چون قرارداد قبلی مش��كل داشته بايد با 
پيمانكار جديدي قرارداد منعقد كنند، مي افزايد: 
»در حال حاضر پيشرفت فيزيكي اين طرح بعد از 
17 سال فقط 70 درصد است.« وي تأكيد مي كند: 
»خيلي از قسمت هاي اين پروژه كه كار آن تقريباً 
تكميل شده در حال حاضر نياز به بازسازي دارد، 
چراكه زمان زيادي از انجام كار سپري شده است.« 
بنابراين گويي قرار نيست اين دهه فجر هم طرح 
كتابخانه مرك��زي خرم آباد افتتاح ش��ود. گويي 
قرار اس��ت همچنان اين پ��روژه هفته هاي كتاب 
و دولت و ديگر مناس��ب هاي بيشتري ببيند تا به 
مرحله بهره برداري برس��د. البته اين معضل تنها 
به كتابخانه مركزي اس��تان هم ختم نمي ش��ود، 
چراكه متأس��فانه در حال حاضر طرح هاي معلق 
مانده بسياري در لرس��تان وجود دارد كه بخش 
كوچكي از آنها مربوط ب��ه طرح هاي كتابخانه اي 
است. طهماس��بي در اين خصوص مي گويد: »در 
حال حاضر 15 پروژه كتابخان��ه اي نيمه تمام در 
لرستان با پيش��رفت بين 15 تا 95 درصد وجود 
دارد.« وي با اش��اره به اعتبار مورد نياز براي اين 
طرح ها ادامه مي دهد: »با توجه به تورم و تغييرات 
ايجاد شده در برخي پروژه ها نمي توان عدد دقيقي 
براي اين منظور اعام كرد.« با اين تفاسير باز هم 
معلوم نيست حتي سال آينده هم خبري از افتتاح 
اين طرح ها باشد و شايد پروژه 17 ساله كتابخانه 
مركزي خرم آباد هم هيچ وقت روي خوش افتتاح 
را به خ��ود نبيند. چراكه هيچ تاش��ي از س��وي 

مسئوان براي اجراي اين طرح ديده نمي شود. 

قفل 17 ساله كتابخانه مركزي خرم آباد در هفته كتاب 97 هم باز نشد!

معاون پرورشي و     سمنان
فرهنگي اداره كل 
آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز اعزام ۴000 
دانش آموز استان سمنان در قالب كاروان راهيان 
نور به منطقه هاي عملياتي جنوب كشور خبرداد. 
قاسم شريفي افزود: روز گذشته در قالب نخستين 
كاروان 300 دانش آموز دختر از شهرهاي دامغان و 

اميريه به يادمان هاي عملياتي جنوب اعزام شدند. 
سفر دانش آموزان متوسطه دوم در قالب راهيان نور 
به جنوب كشور در دو گام برنامه ريزي شده است 
كه در گام نخست 2000 نفر از دانش آموزان دختر 
استان در هفت كاروان به اين مناطق اعزام خواهند 
شد.  معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش 
و پرورش اس��تان س��منان با بيان اينكه مادران 

دانش آموزان دختر در اين سفر معنوي مي توانند 
فرزندانشان را همراهي كنند ادامه داد: در مرحله 
دوم نيز 2000 دانش آموز پس��ر به همران پدران 
خود مي تواند به اين سفر اعزام شوند. هزينه اين 
سفر معنوي از س��وي اداره كل آموزش و پرورش 
و سپاه پاسداران انقاب اس��امي استان سمنان 
تأمين شده است.  وي ادامه داد: بازديد از يادمان 

فتح المبين، هويزه، اروند، شلمچه و معراج شهداي 
ش��هيد محمودوند در س��فر كاروان راهيان نور 
دانش آموزان استان سمنان برنامه ريزي شده است. 
اين س��فر چهار روزه خواهد بود و هدف از اجراي 
اين برنامه ترويج و تقويت فرهنگ ايثار و شهادت 
و آشنايي نسل جديد با فداكاري رزمندگان هشت 

سال دفاع مقدس است. 

همراهي والدين دانش آموزان سمناني در اردوهاي راهيان نور   

55 هزار تن محصوات گلخانه ای و 64تن عسل در سيستان و بلوچستان توليد می شود و سهم اين استان از صيد كشور نيز به 40درصد رسيده است
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رونقتوليداتگلخانهای،عسلوماهي
اقتصادسيستانوبلوچستانرامتحولميكند

ذخيرهسازي800نمونهخونبندناف
دراردبيل

رئيس جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل     اردبيل
از ذخيره بيش از 800 نمونه خون بند ناف از 
اس�تان اردبيل در بانك خصوصي س�لول هاي بنيادي رويان خبر داد. 
مهران اوچي اردبيلي گفت: نمونه ها پس از انجام كنترل و آزمايش��ات 
مختلف جهت اطمينان از س��الم بودن آن، براي اس��تفاده خود و ساير 
بستگان درجه يک كودک، فريز و ذخيره س��ازي شده  است.  وي افزود: 
فقدان آگاهي از اهميت سلول هاي بنيادي در درمان بيماري ها، مهم ترين 
علت عدم استقبال خانواده ها براي عضويت در بانک خون بندناف است 
كه اين امر باعث شده كه اين سلول ها به عنوان زباله بيولوژيک دور ريخته 
شود.  اين مسئول با بيان اينكه دفتر نمايندگي بانک سلول هاي بنيادي 
خون بند ناف وابسته به جهاددانشگاهي استان در سال 1387 فعاليت 
خود را در اردبيل آغاز كرده اس��ت، اضافه كرد: به دنبال كس��ب نتايج 
ارزشمند در درمان بيماري هاي اعاج با استفاده از سلول هاي بنيادي، 
تشكيل بانک هاي نگهداري خون بند ناف مورد توجه قرار گرفت، به نحوي 
كه امروزه بانک هاي متعددي جهت ذخيره س��ازي آن در سراسر جهان 
راه اندازي شده است.  رئيس جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل با بيان 
اينكه ذخيره سازي خون بندناف، فرصت مناسبي براي والدين به ويژه 
خانواده هايي با سابقه بيماري هاي خاص از جمله بيماري هايي با منشا 
خوني كه از شانس درمان با سلول هاي بنيادي برخوردارند است، ادامه 
داد: تحقيقات گسترده اي به منظور درمان بيماري ها و ضايعات عصبي، 
ترميم بافت هاي آسيب ديده قلبي و استخواني، پوستي، لوزالمعده و ترشح 
انسولين و ساير بافت هاي آسيب  ديده با استفاده از سلول هاي بنيادي مغز 
استخوان، خون بندناف و ديگر سلول هاي بنيادي يک فرد بالغ در بانک 

سلول هاي بنيادي خون بند ناف رويان در حال انجام است. 

توسط آستان قدس رضوي صورت گرفت
ساخت31واحدمسكونيبرایمحرومان

سيستانوبلوچستانومركزي
معاون امداد مستضعفان آستان قدس     خراسان رضوي
رضوي از س�اخت و تعمي�ر 31 واحد 
مسكوني محرومان در استان هاي سيستان و بلوچستان و مركزي 

طي 6 ماه نخست سال جاري خبر داد. 
مصطفي خاكسار قهرودي با بيان اينكه كمک به ساخت، تعمير، تكميل 
و بازسازي منازل مس��كوني محرومان در راس��تاي محروميت زدايي 
و تسهيل امر بازگش��ت به روس��تا از جمله اقداماتي بوده كه معاونت 
امداد مستضعفان آس��تان قدس رضوي طي 2 س��ال اخير انجام داده 
است، اظهار كرد: در اين راستا 25 واحد مسكوني در استان سيستان 
و بلوچستان و 6 واحد مسكوني در اس��تان مركزي طي 6 ماه نخست 
سال جاري ساخت و تعمير شده است.  وي با بيان اينكه اين اقدامات به 
واسطه دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در استان هاي سيستان و 
بلوچستان و مركزي انجام شده است، عنوان كرد: در استان سيستان 
و بلوچستان، 12 منزل در منطقه سيستان و 13 منزل نيز در مناطق 
محروم خاش و زاهدان بهس��ازي و تعمير شده اس��ت.  اين مسئول با 
اشاره به برخي اقدامات ديگر اين معاونت در احداث و بازسازي منازل 
محرومان، عنوان كرد: در سال گذشته نيز 258 واحد مسكوني كه در 
سيل شهرستان تايباد و خواف استان خراسان رضوي تخريب شده يا 
آسيب ديده بودند، با مساعدت آستان قدس رضوي بازسازي و تعمير 
شدند، همچنين به 130 نفر از سيل زدگان براي ساخت محل نگهداري 
دام تسهيات قرض الحسنه پرداخت شد.  وي خاطرنشان كرد: بازسازي 
و اجراي كامل كارهاي ساختماني و تأسيساتي 45 منزل مسكوني در 
روستاهاي محروم تيمور آباد، بصرآباد و ماسوله حاشيه شهر مشهد از 
ديگر اقدامات انجام شده است.  خاكسار همچنين به كمک بيش از 92 
ميليارد ريالي اين نهاد به زلزله زدگان استان كرمانشاه در سال 96 اشاره 
و تصريح كرد: در زلزله كرمانشاه مبلغ 4 ميليارد ريال توسط معاونت 
امداد مستضعفان آستان قدس رضوي ويژه تجهيز واحدهاي مسكوني 
زلزله زدگان معلول، بي سرپرست و محروم استان كرمانشاه كمک شد.

افزایشدوبرابريظرفيت
پاركينگهواپيمايفرودگاهتبریز

ظرفيت پاركينگ هواپيماي فرودگاه     آذربايجان شرقي
تبري�ز به دو براب�ر افزاي�ش مي يابد. 
مديركل فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي با اعام اين خبر گفت: 
پروژه توسعه و بهسازي اپرون بتني و تاكسي وي هاي ارتباطي فرودگاه 
تبريز با اعتباري بالغ بر 235 ميليارد ريال از محل اعتبارات ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در حال اجراست.  مصطفي صفايي با 
اشاره به پيشرفت فيزيكي 35 درصدي اين پروژه افزود: با اتمام پروژه 
ظرفيت پذيرش پاركينگ هواپيماي فرودگاه تبريز به بيش از دو برابر 
افزايش مي يابد.  وي ادامه داد: در پروژه مذكور اقداماتي از قبيل اتمام 
ايه زير اساس در اپرون غربي به مساحت 44912 مترمربع و در تاكسي 
ارتباطي و Turn Pad به مساحت 8625 مترمربع، ايه اساس در 
اپرون غربي به مس��احت 22000 متر مرب��ع و همچنين ايه تثبيتي 

CTB با مساحت 8400 مترمربع در حال انجام است.

 سيستان وبلوچستان از جمله اس�تان هاي كشور به شمار مي رود كه به 
دليل قرار گرفتن در موقعيت گرم وخشك به لحاظ توليدات كشاورزي 
با مضيقه بسياري مواجه اس�ت. با اين حال سختكوش�ي مردم استان 
موجب شده تا آنها با فائق آمدن بر مش�كات در زمينه برخي توليدات 

اقدامات خوبي را انجام دهند كه مي توان ب�ه اقداماتي ازجمله افزايش 
31درصدي توليد عسل،  سهم 40درصدي در صيد ماهي و رونق توليدات 
گلخانه اي اش�اره كرد؛ موضوعي كه با توجه به بح�ث اقتصاد مقاومتي 
مي توان�د آينده اي درخش�ان را براي م�ردم منطقه به ارمغ�ان بياورد. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

جوان



پيش بيني ه�ا در خص�وص كاهش ن�رخ ارز 
در ب�ازار درس�ت از آب در آم�د و ن�رخ 
خريد و ف�روش ارز ط�ي چند روز گذش�ته 
ب�ه پايين ترين ن�رخ چند ماه پيش رس�يد، 
ام�ا مقاوم�ت داان ارزي اج�ازه ثب�ت 
ي�ك رك�ورد در كاه�ش ن�رخ ارز را ن�داد. 
صب��ح ش��نبه داان ارزي روز خ��ود را با رقم 
11500 تومان براي هر دار آغاز كردند. رقمي 
كه مي توانست داان ارزي را با يك ضرر هنگفت 
روبه رو كند؛ چراكه آنان پس از بازگشت دار به 
كانال 12 هزار تومان، ب��ر اين باور بودند كه اين 
حداكثر افت قيمت ارز طي ماه هاي اخير خواهد 
بود.  بنابر همين استدال بود كه آنها خريد ارز 
از بازار را آغاز كرده بودند، اما پيش بيني آنها در 
خصوص آينده قيمت ارز اشتباه از آب در آمد و   
بازار ارز رقم 11500 توم��ان را نيز تجربه كرد. 
عددي كه شوكي بزرگ براي س��رمايه گذاران 

روي ارز محسوب مي شد. 

  داان و صراف�ان ن�ه خريدن�د و ن�ه 
فروختند

پس از اين اتفاق بود كه داان ارزي و صرافان 
خريد و فروش را در بازار متوقف كردند و نه تنها 
ارزي به هيچ مراجعه كنن��ده اي نمي فروختند، 
بلكه حتي اگر ف��ردي قصد ف��روش ارز خود را 
در بازار نيز داشت، به خاطر ترس از افت بيشتر 
قيمت ارز و ادامه زيان از خريد  ارز آنان خودداري 
مي كردند، ام��ا روز گذش��ته تحت تأثير همين 
عامل و چند عامل ديگر، بار ديگر رش��د نرخ ارز 
از سر گرفته شد و مشاهدات ميداني از ثبت نرخ 
13 هزار تومان براي هر دار در تابلوي صرافي ها 
حكايت مي كرد، با اين حال  آن چيزي كه بيش 
از پيش به چشم مي آيد، وجود آرامش در بازار 
است و افراد بسيار معدودي براي خريد و فروش 

ارز به بازار مراجعه مي كنند. 
  معامله گران چه ديدگاهي دارند؟

درباره برگشت قيمت دار و پايان روند كاهشي 

پس از هفت  افت متوالي، دو دي��دگاه در ميان 
معامله گران وجود داشت. گروهي باور داشتند 
معامله گران با تصور اينكه قيمت به پايين ترين 
نرخ خود رس��يده، خريدهاي خ��ود را افزايش 
داده اند. سناريوي ديگري كه برخي فعاان بازار 
بر آن تأكيد داش��تند آن بود ك��ه بانك مركزي 
به عنوان مداخله گر براي كنترل بازار در اولين روز 
هفته جاري تاكتيك خود را عوض كرد و سعي 
داشت كه دامنه نوس��انات را محدودتر كند. به 
باور آنها، بانك مركزي مي داند كه كاهش شديد 
قيمت ها مي تواند برگش��ت س��ريع تر را در پي 
داشته باشد، پس سعي كرد خود اين برگشت را 
در دامنه كم مديريت و راه بازگشت نوسان گيران 

را براي كسب سود محدودتر كند. 
  شيوه مديريت بانك مركزي

با اين حال، بازارس��از كه هم��ان بانك مركزي 
است، برخاف انتظار ديروز بيشتر قصد داشت 
قيمت را مديري��ت كند و با حفظ ثب��ات بازار، 

قيمت ها را در دامنه خاصي محدود كند؛ چراكه 
اگر قيمت ها 10 روز در محدوده خاصي ماندگار 
شوند، بازارس��از به تدريج مي تواند توجه افراد 
بيشتري را از بازار منحرف كند. در حالي كه از نظر 
برخي معامله گران كاهش شديد قيمت ها تنها 
توجه نوسان گيران را به خود جلب خواهد كرد. 
در نتيجه بازارس��از ترجيح مي دهد شدت اين 
نوسان را كاهش دهد تا بازار بيشتر طعم ثبات را 
تجربه كند؛ در كنار اين، داان بازار نيز متوجه 
مي ش��وند كه بيش��تر از آنكه آنها تعيين كننده 
جهت ب��ازار باش��ند، مديريت ب��ازار در اختيار 
بازارساز قرار گرفته اس��ت؛ در نتيجه با احتياط 

بيشتري رفتار خود را تنظيم مي كنند. 
دي��دگاه بدبينانه ديگري ني��ز در اين خصوص 
وجود دارد كه مي گويد معامله گران در كف 11 
هزار و ۹00 توماني خريده��اي خود را افزايش 
دادند تا از شكس��ت يك س��طح مهم حمايتي 
جلوگيري كنند. معامله گران فني باور داشتند 
اين مرز براي بازيگران فني بازار بسيار مهم بود 
و در صورت شكست آن، احتمال نزول شاخص 
ارزي به زير مرز 10 هزار توماني وجود داش��ت. 
خط��ر اين كاهش ب��راي معامله گ��ران موجب 
مي شد كه آنها در سطح 11هزار و ۹00 توماني 
موقعيت خريد بگيرند و اميد خود را به افزايش 

دوباره زنده نگه دارند. 
از اين رو ازم است بانك مركزي در كنار تاش 
خود براي كنت��رل بازار به واس��طه تزريق ارز و 
بازار سازي، با استفاده از ابزارهاي ديگر همچون 
ماليات و كنترل حس��اب، مانع از سو ءاستفاده 
داان و معامله گران از ش��رايط افت قيمت ارز 

شوند. 
  سكه تحت تأثير دار

اما در روزي كه دار مس��ير قيمت��ي خود را به 
آرام��ي تغيير داد، س��كه تمام به��ار آزادي نيز 
توانست به بااي ۴ميليوني بازگردد. اين افزايش 
در حالي به ثبت رسيد كه فلز گرانبهاي داخلي 
طي هفته گذش��ته ش��ش كاهش متوالي را به 
ثبت رس��انده و نزديك ب��ه ۸00 ه��زار تومان 
كاهش قيمت را تجربه كرده بود. پس از اين افت 
سنگين، ديروز بازار كمي رو به سوي قيمت هاي 
بااتر آورد؛ هر چند كه توان صعود به قيمت هاي 
بااي ۴ميليون و 300 هزار تومان را از خود نشان 
نداد؛ در نتيجه مي توان گفت سكه همچنان در 

گير و دار مرز ۴ميليون تومان  است. 
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داان نمي گذارند نرخ ارز  پايين تر بيايد

زهرا محمدي

نگاهي تحليلي به تاش بانك مركزي براي بهبود شرايط بازار ارز جعفر تكبيري
  گزارش  یک

يك مقام آگاه بانك مركزي خبر داد
بانك هاي خارجي به سامانه  جايگزين سوئيفت ايران متصل شدند

ي�ك مق�ام آگاه در بان�ك مركزي با اش�اره ب�ه آغ�از فرآيند 
اتص�ال بانك ه�اي خارج�ي ب�ه س�امانه پيام رس�ان مال�ي 
ايران�ي گف�ت: بان�ك مرك�زي در ح�ال ايج�اد و اس�تقرار 
اس�ت.  در جه�ان  مال�ي  ارتباط�ات  ديگ�ر  بس�ترهاي 
يك مقام آگاه در گفت  وگو با فارس، در خصوص راه اندازي س��امانه  
پيام رسان مالي جايگزين س��وئيفت اظهار داشت: موضوع در حال 
پيگيري است و در اين زمينه با برخي كش��ورها در حال همكاري 

هستيم. 
وي افزود: بانك هاي خارجي در حال اتصال هستند و دانه دانه به اين 

سامانه جايگزين متصل مي شوند. 
اين مقام مسئول با تأييد اينكه همه بانك هاي ايراني به اين سامانه 

متصل شده اند، در پاسخ به اين س��ؤال كه اين سامانه در چارچوب 
سپام است، گفت: بله، تقريباً در همان چارچوب است. 

وي تأكيد كرد: البته بستر فقط سپام نيست و بانك مركزي در حال 
ايجاد بس��ترهاي جديد اس��ت و حتي با برخي بانك ها كانال هاي 

متفاوت ديگري راه اندازي مي شود. 
سوئيفت به درخواست امريكا عضويت و فعاليت بانك هاي ايراني به 

غير از 12 بانك را به حالت تعليق درآورد. 
به تازگي اتحاديه صنعت رمزنگاري و باكچين روس��يه يك توافق 
همكاري با آزمايش��گاه باكچي��ن ايران كه يكي از س��ازمان هاي 
متخصص در زمينه باكچين و مس��ئول معرفي فناوري ديجيتال 
است، به امضا رس��انده اس��ت.  يوري پريپاچكين، رئيس اتحاديه 

صنعت رمزنگاري و باكچين روس��يه گف��ت: » تجربه و تخصص 
ش��ركتش مي تواند در ايران ك��ه وضعيت به علت قطع س��وئيفت 

پيچيده تر از روسيه است، مورد استفاده قرار بگيرد. «
پريپاچكين خاطر نشان كرد: »بر اساس اطاعات ما، توسعه فعال 
يك شبكه ايراني مشابه سوئيفت در حال حاضر در حال انجام است. 
ابزارهاي رمزنگاري اقتصادي مي تواند كامًا به طور مؤثر براي دور 
زدن محدوديت ها استفاده ش��ود و به همين دليل است كه از اين 

پتانسيل بايد در اين موقعيت ژئوپلتيكي كنوني استفاده كرد. «
به تازگي عبدالناصر همتي، رئيس بان��ك مركزي ايران اعام كرد: 
تهران از گزينه هاي بانكي جايگزين به دنبال قطع سوئيفت استفاده 

خواهد كرد. 

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

3467165شيشههمدان
156674صنايعريختهگريايران

2630122نوردآلومينيوم
2277103فرآوردههاينسوزآذر

2869126كارخانجاتتوليديشهيدقندي
14879636آسانپرداختپرشين

6715277سيماناصفهان
917093605قندشيرينخراسان

6527247پارسسرام
3479131ايرانارقام

5127189موتورسازانتراكتورسازيايران
8824315صنايعجوشكابيزد

8926318ايرانمرينوس
253484سيمانهگمتان

4473144آهنگريتراكتورسازيايران
328993صنايعاستيكيسهند
146641ليزينگخودروغدير

6985191فرآوردههايتزريقيايران
234860بيمهآسيا

8178174كارتنايران
385881توليديگرانيتبهسرام

6032120سالمين
471092كشتيرانيجمهورياساميايران

11692220شهد
6958120پارسالكتريك

318853سايپاشيشه
364548دادهپردازيايران
695990داروسازياكسير

207226نيرومحركه
321522گروهستوسعهصنعتيايران
18876128شركتارتباطاتسيارايران

152010سرمايهگذاريپرديس
10805سيمانكردستان

1551971پارسخزر
15056سيمانشاهرود

1005637پارسدارو
1170041سيمانقائن

17145رينگسازيمشهد
35546نساجيبروجرد

3547448سپنتا
1524912داروسازيسينا

1898612گروهصنعتيپاكشو
90563دشتمرغاب

13390گروهصنايعبهشهرايران
17510ايركاپارتصنعت

1-7996اميران
1-6217سيمانفارس

-53551همكارانسيستم
6-9673فوادخراسان
3-4631بهنوشايران

8-10165جامدارو
-102319سيمانخاش

13-11504خدماتانفورماتيك
5-4320بيسكويتگرجي
8-5987داروسازيفارابي

6-3413سيمانايام
15-8397پاكسان

74-37684فرآوريموادمعدنيايران
3-1389سرمايهگذاريصنعتومعدن

16-6645توليدمواداوليهداروپخش
10-4063صنايعكاشيوسراميكسينا

30-11398داروپخش)هلدينگ
17-5800پارسسويچ

14-4636امپپارسشهاب
4-1273سيماندورود

13-3504تراكتورسازيايران
53-13131بهپرداختملت

81-17349سيمانسفيدنيريز
97-20057سازهپويش

39-8009گلتاش
37-7483فروسيليسايران

8-1600سرمايهگذاريبوعلي
19-3710سرمايهگذاريشفادارو

31-5950سيمانفارسنو
32-5889موتوژن

24-4383تامينماسهريختهگري
24-4186البرزدارو
67-11368گلوكوزان

9-1474ليزينگصنعتومعدن
36-5748مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

73-11468فواداميركبيركاشان
83-12853صنايعخاكچينيايران

13-1879ايراندارو
32-4231كشتوصنعتپياذر
14-1536تامينسرمايهاميد
180-18927معدنياماحايران

-143914سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
23-2364مخابراتايران

11-1126بيمهالبرز
585-59064ابراتوارداروسازيدكترعبيدي

23-2308پمپسازيايران
40-3820فنرسازيخاور
54-5072سيمانغرب

81-7016داروسازياسوه
27-2296سرمايهگذاريمليايران

23-1917سرمايهگذاريتوسعهملي
126-10501كربنايران

127-10456حملونقلبينالملليخليجفارس
11-890سيمانسپاهان
19-1512سيمانداراب

17-1265سرمايهگذاريبهمن
72-5307داروسازيجابرابنحيان

38-2692كاشيسعدي
23-1601پستبانكايران

58-4000شيميداروئيداروپخش
89-6040كاشيوسراميكحافظ

61-4036سيمانبجنورد
157-10308نوردوقطعاتفوادي

125-8099ايرانترانسفو
43-2672ايرانياساتايرورابر

226-13047نفتپارس
118-6810كارخانجاتداروپخش

85-4897پتروشيميآبادان
93-5237صنايعپتروشيميخليجفارس

52-2910سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
44-2453سختآژند

91-4924نيروكلر
129-6925كاشيپارس

145-7709سيمانهرمزگان
23-1216سرمايهگذاريشاهد

115-5937پتروشيميشيراز
78-4020كاشيالوند

90-4622پشمشيشهايران
54-2673بيمهملت

39-1907الكتريكخودروشرق
320-15522كنترلخوردگيتكينكو

39-1863توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
106-4923سيمانخوزستان

100-4518كشتيرانيجمهورياساميايران
256-11552داروييرازك

65-2929كارتاعتباريايرانكيش
225-9930فوادخوزستان
203-8890مسشهيدباهنر

65-2838پارسمينو
89-3804گروهداروييسبحان

29-1217سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
116-4847تايدواترخاورميانه

210-8705داروسازيزاگرسفارمدپارس
167-6909پتروشيميفجر

130-5360سرمايهگذاريداروييتامين
120-4943گروهصنعتيسپاهان
1088-44807پتروشيميخارك

74-2839صنايعشيمياييفارس
89-3413سيمانخزر
23-879ليزينگايران

130-4907مهندسينصيرماشين
108-4058سيمانكرمان

104-3891كويرتاير
493-18297پتروشيميجم

292-10515كشتوصنعتچينچين
246-8788پتروشيميمبين

66-2291كارخانجاتتوليديشيشهرازي

تاوان گران نشدن نان را نبايد نانوايان بدهند
در ش�رايطي كه ح�دود يك س�ال از لغ�و مصوبه افزاي�ش قيمت 
نان مي گ�ذرد، اين محصول همچن�ان با همان نرخ ه�اي افزايش 
يافت�ه عرض�ه مي ش�ود. در اي�ن ش�رايط رئي�س ات�اق اصناف 
اي�ران معتقد اس�ت كه باي�د واقعي�ت قيم�ت ن�ان را پذيرفت. 
به گزارش ايس��نا، علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در اين رابطه 
گفت: سال گذشته با توجه به اينكه تقريباً سه سال از ثابت ماندن قيمت 
نان مي گذشت و نانوايي ها بارها اعتراض شان را نسبت به افزايش نيافتن 
قيمت ها اعام كردند بااخره مصوبه اي براي افزايش قيمت اين محصول 

اباغ شد، اما پس از آن اين مصوبه لغو شد. 
وي افزود: شايد بتوان پذيرفت كه قيمت نان به دليل استراتژيك بودن 
اين محصول و كاهش فشار بر مردم در شرايط اقتصادي كنوني افزايش 
نيابد، اما تاوان اين گران نشدن را نبايد نانوايان و توليدكنندگاني دهند 

كه خود با مشكات عديده اي براي توليد نان مواجه هستند. 
رئيس اتاق اصناف ايران اظهار كرد: همه هزينه ه��اي توليد نان براي 
نانوايي هاي سنتي از هزينه انرژي گرفته تا هزينه هاي كارگري و غيره 
افزايش يافته است، اما آنها هنوز رسماً اجازه افزايش قيمت محصولشان 
را ندارند. به نظر من مشكل اينجاست كه ما بايد واقعيت قيمت نان را 
كه تاكنون باور نكرده ايم، بپذيريم و در اين راستا براي جبران مشكات 

توليدكنندگان و حل معضل به وجود آمده فكري كنيم. 

 مديران عامل جديد شركت هاي ملي نفت
گاز و پتروشيمي مشخص شدند

ب�ا تصمي�م زنگن�ه ق�رار اس�ت مس�عود كرباس�يان، محس�ن 
داوي�ز و فرناز عل�وي ب�ه ترتيب به عن�وان مدير عامل ش�ركت 
مل�ي نف�ت اي�ران، مدير عام�ل ش�ركت مل�ي گاز اي�ران 
و مديرعامل ش�ركت مل�ي صنايع پتروش�يمي منصوب ش�وند. 
به گزارش فارس، براس��اس قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان در 
دستگاه هاي اجرايي كه در 25 شهريورماه س��ال جاري نهايي شد، از 
26آبان ماه همه بازنشستگان شاغل در وزارت نفت بايد پست هاي خود 
را تحويل دهند.  بر همين اس��اس و در اواخر هفته گذشته، سه معاون 
وزير نفت يعني مدير عامل شركت ملي نفت ايران، مدير عامل شركت 
ملي گاز ايران و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي پست هاي 
خود را به افراد ديگر تفويض كردند. اين اقدام با توجه به اين نكته صورت 
گرفت كه بيژن زنگنه، وزير نفت وقت بيشتري براي انتخاب گزينه هاي 
نهايي خود براي اين سه پست مهم وزارت نفت داشته باشد.  پيگيري ها 
حاكي از آن است كه بااخره زنگنه تصميم نهايي خود در اين زمينه را 
اتخاذ كرده است و مسعود كرباسيان به عنوان مدير عامل شركت ملي 
نفت ايران، محسن داويز به عنوان مدير عامل شركت ملي گاز ايران، 
فرناز علوي به عنوان مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي منصوب 

خواهند شد. 
همچنين قرار است علي كاردر، مديرعامل بازنشسته شركت ملي نفت 
ايران به عنوان رئيس صندوق بازنشستگي صنعت نفت منصوب شود. 

خودروسازان به دنبال افزايش قيمت 
مشتريان خواستار افزايش كيفيت

افزايش قيمت خودرو طي روزهاي آت�ي اولين آزمون وزير جديد 
صنعت و تجارت مي باش�د، آزموني كه يك س�ر آن خودروسازان 
و س�ر ديگر آن مصرف كنندگان اس�ت. رضا رحماني در روزهاي 
آغازي�ن وزارت�ش در وزارت صنع�ت تصميم گي�ري در خصوص 
افزاي�ش قيمت خ�ودرو را ب�ه يك ش�وراي مش�ورتي در وزارت 
صنعت محول كرده اما تصميم گيرنده نهايي ش�خص وزير اس�ت.

صنعت خودروي ايران، اي��ن روزها به قصه پردردي تبديل ش��ده كه 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان هيچ كدام از قيمت آن راضي نيستند. 
توليدكنندگان از افزايش هزينه هاي توليد و مصرف كنندگان از قيمت 
سرس��ام آور و كيفيت پايين آن گله مندند. در اين ميان وزارت صنعت 
و تجارت به عنوان متولي صنعت كه ساليان طواني در مقابل خواسته 
مديران خودروسازي ها تسليم شده است، اكنون در برهه اي قرار گرفته 
كه نه راه پس دارد، نه راه پيش. در اين آش��فته بازاري كه دولتمردان و 
صاحبان اين صنعت در يك دهه اخير در صنعت خودروسازي به وجود 
آورده اند روز به روز كيفيت كاه��ش و هزينه هاي توليد افزايش يافته و 
به گفته خودشان زيان انباشته شركت هاي خودروسازي نيز باا رفته 
است. حال اين سؤال مطرح است كه براي برون رفت از اين چالش چه 
بايد كرد؟ صاحبنظران معتقدند كه اين صنعت به يك مدير ش��جاع و 
مس��تقل نياز دارد كه دور از زد و بندها و ابي هاي سياسي، مانند يك 
بخش خصوصي واقعي بنگاه خودروسازي را مديريت و هزينه هاي سربار 
را كاهش دهد كه ظاهراً در قحط الرجالي كه در اين سيستم وجود دارد، 

هنوز چنين فردي به دنيا نيامده است.
  و باز توقع افزايش قيمت

خودروسازان اين روزها در شرايطي خواستار افزايش قيمت هستند كه 
اواً به وعده هايشان در كنترل حاشيه بازار عمل نكرده اند و دوماً براي 
كاهش هزينه ها قطعات ظاهري خودروها مثل زه و يا ضبط خودرو را 
حذف كردند و سال هاس��ت هيچ اقدامي در بهب��ود كيفيت خودروها 
انجام نداده اند. در مقابل دولت با پرداخت تسهيات بانكي به خريداران 
و يا پرداخت وام هاي كم بهره و... اين صنع��ت را حمايت كرده و مردم 
را به خريد خودروهاي داخلي تش��ويق كرده است تا صنعت ۴0 ساله 
خودرو شايد روزي روي پاي خود بايستد، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاده 
بلكه روز به روز توقع خودروس��ازان باا رفته و حرف خود را بر كرس��ي 
مي نشانند. در سال هاي اخير خودروسازان با ابي هاي گسترده و قوي 
توانستند شوراي رقابت را از تعيين قيمت و نظارت اين صنعت حذف و 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان را جايگزين اين شورا كنند. با عضو 
شدن رئيس اين سازمان در هيئت مديره خودروسازي ها، اهداف خود 
را در راستاي جلب رضايت سازمان حمايت و افزايش قيمت خودروها 
عملي كردند و نتيجه آن شد كه قيمت در كارخانه 10 درصد و در بازار 
100 درصد گران ش��ود. اكنون مديران اين صنعت با كمك گرفتن از 
ذينفعانشان يعني توليدكنندگان قطعات خودرو تاش مي كنند وزير 
صنعت و مجموعه دولت را تحت فش��ار قرار دهند تا ب��از هم با عنوان 
حفظ اش��تغال و توليد داخلي با افزايش دوباره قيمت در س��ال جاري 

موافقت كنند.
اين روزها قطعه س��ازان با برگزاري نشس��ت هاي خبري و مصاحبه با 
رس��انه ملي و خبرگزاري ها از توقف توليد در واحدهاي توليدي شان، 
افزايش هزينه ها و معضات تأمين مواد اوليه و مطالبات معوقشان سخن 
مي گويند و اعام مي كنند كه اگر قيمت خ��ودرو افزايش نيابد، قطعه 
توليد نشده و خودروهاي پيش ثبت نامي نيز تحويل داده نمي شود. به 
عبارت ديگر توليد قطعه و خودروهاي پيش ثبت نامي در گرو موافقت 
دولت با افزايش قيمت خودرو اس��ت و در اين مي��ان همچنان مؤلفه 

كيفيت مغفول مانده است.
درخواست افزايش قيمت خودرو در شرايطي است كه قيمت ارز نيز 
كاهش يافته و خودروسازاني كه در زمان پيش ثبت نام خودرو در دو 
ماه گذشته از تأمين قطعات تا پايان امس��ال خبر مي دادند، اكنون 
دست به دامن قطعه سازان شده اند تا با فش��ار مضاعف از كانال اين 
توليدكنندگان براي بار دوم خودروهاي بي كيفيت داخلي را گران 
كنند تا ش��ايد بتوانند هزينه هاي س��رباري كه به صنعت خودروي 
كشور تحميل كرده اند تا پايان س��ال تأمين كنند و سال ۹۸ باز هم 

روز از نو و روزي از نو.

  بانک

رضا دهشیری|جوان

ش�اخص ب�ورس روز )يك ش�نبه( ب�ا اف�ت 
5 ه�زار و 261 پل�ه اي ب�ه جاي�گاه 173 
ه�زار و 557 واح�دي عقب نش�يني ك�رد. 
از جمل��ه دايلي اصل��ي افت ش��اخص بورس در 
معامات، قيمت هاي پايين نفت، كاهش نرخ ارز 
و تحليل فني شاخص )تكنيكال( بود.  بازار بورس 
ايران، ارتباط مس��تقيمي با ن��رخ ارز و بهاي نفت 
دارد، به طوري كه رش��د نرخ ارز و باا رفتن قيمت 
نفت در بازارهاي جهاني شركت هاي مرتبط با آنها 
كه سهم بسيار بزرگي را از بازار سرمايه كشورمان 
دارند تحت تأثير ق��رار داده و ش��اخص بورس را 
افزايش مي دهد و برعكس.  روند كاهشي بهاي ارز 
و همچنين افت شديد قيمت نفت در روزهاي اخير 
باعث ايجاد ترديد در تداوم سودآوري شركت هاي 
ارز محور بازار سرمايه مانند شركت هاي پاايشي، 
پتروشيمي، معدني و فلزي ش��ده است.  بررسي 
ش��اخص هاي اصلي بازار س��رمايه نشان مي دهد 
ش��اخص قيمت )وزني - ارزشي( كه در آن ارزش 
سهام ش��ركت هاي بزرگ اثر بيشتري بر شاخص 
مي گذارد، هزار و 532 واحد افت كرد و شاخص كل 

)هم وزن( كه در آن ارزش و وزن همه شركت هاي 
بزرگ و كوچك در محاسبه شاخص كل، يكسان 
در نظر گرفته مي ش��ود، 553 واحد كاهش يافت.  
ش��اخص قيمت )هم وزن( نيز 3۹0 واحد پايين 
آمد؛ اين شاخص بيانگر سطح عمومي قيمت سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس است. شاخص 
آزاد ش��ناور 5 ه��زار و ۸۹2 واحد اف��ت كرد؛ اين 
شاخص بخشي از سهام قابل معامله شركت ها در 
بورس را نشان مي دهد.  شاخص بازار اول مربوط به 
شركت هاي بهتر از نظر سرمايه، سودآوري و درصد 
سهام آزاد شناور ۴ هزار و 350 واحد كاهش يافت 
و شاخص بازار دوم بورس نيز ۸ هزار و 1۸6 واحد 
افت كرد.  در جريان معامات نمادهاي فواد )فواد 
مباركه(، واميد )گروه سرمايه گذاري اميد(، فارس 
)هلدينگ خليج فارس(، كگل )صنعتي و معدني 
گل گه��ر( و ش��بندر )پاايش نف��ت بندرعباس( 
بيشترين فشار منفي را وارد كرده و شاخص بورس 
را پايين كش��يدند. در مقابل، آپ )آسان پرداخت 
پرشين( و همراه )ارتباطات سيار( بيشترين تأثير 

مثبت را داشتند. 

رئيس كميته شهرس�ازي كميسيون عمران 
مجل�س پيش بين�ي ك�رد قيمت مس�كن، 
مصالح س�اختماني، فواد و آهن به دو دليل 
تا چهار م�اه پاياني س�ال جاري كاهش يابد. 
فرج اه رجب��ي درباره وضعيت بازار مس��كن با 
اش��اره به ركود تورمي بازار مس��كن و كاهش 
معامات حوزه اماك، كاهش قيمت مسكن تا 
پايان سال ۹7 را پيش بيني كرد و به خانه ملت 
گفت: اين كاهش قيمت ب��ه دو دليل افت ارز و 
اثرات رواني آن رخ خواهد داد. از طرف ديگر با 
كاهش نرخ ارز، قيمت مصالح ساختماني و فواد 
و آهن آات س��اختماني نيز كاهش محسوسي 

مي يابد. 
وي ادامه داد: بازار مسكن نس��بت به بازارهاي 
ديگر مقاوم تر بوده و از تاطمات اقتصادي بسيار 
ديرتر تأثير مي پذيرد، بنابراين كاهش نرخ ارز 
طبعاً نبايد در ماه هاي آينده نشان دهد، اما در 

اين رابطه فضاي رواني جامعه و اثرات آن بر بازار 
مسكن قابل توجه است. از اين رو يكي از عوامل 
مهم كاهش قيمت مس��كن در ماه هاي پاياني 

سال، موج رواني كاهش قيمت خواهد بود. 
اين نماينده مجل��س افزود: نمي ت��وان ميزان 
كاهش قيمت مس��كن را اعام كرد و نيازمند 
مجموعه اقدامات كارشناسي است، اما با روند 
فعلي، قيمت مس��كن كاهش خواهد داش��ت. 
مس��ئوان حوزه مس��كن براي تداوم كاهش 
قيم��ت ملك بايد در راس��تاي تولي��د و عرضه 

مسكن حركت كنند. 
رجبي ادامه داد: يك��ي ديگر از عوامل كاهش 
قيمت مسكن، ركود تورمي بازار ملك است. 
امي��دوارم وضعي��ت ركودي مس��كن تداوم 
نداشته باش��د و قيمت ملك به واسطه رونق 
بازار مسكن و نه به خاطر ركود تورمي كاهش 

داشته باشد. 

 2  دليل كاهش قيمت مسكن، مصالح ساختماني
 و فواد در 4 ماه آينده

نماينده مجلس پيش بيني كرد  بورس 5 هزار و 261 پله پايين رفت

  خبر



رسانه هاي ورزشي 
فريدون حسن

    گزارش
خبري  نشس�ت 
دي�روز كارلوس 
كرش، سرمربي تيم ملي را تحريم كردند. اين را 
مي ش�د به وضوح از صندلي هاي خالي س�الن 
كنفرانس مركز ملي فوتبال فهميد. با اين حال 
ديروز س�رمربي تيم ملي حرف هاي تازه اي زد، 
حرف هايي كه بوي عذرخواهي و بوي نزديكي 
هرچه بيشتر مرد پرتغالي به رسانه ها را مي داد. 
البته در اين ميان حضور برخي چهره ها كه سعي 
مي كردند خود را نماينده جايي  معرفي نكنند و 
سؤااتشان را صرفاً دغدغه هاي شخصي عنوان 
ب�ود. تأم�ل  قاب�ل  بس�يار  ني�ز  كنن�د 

يك هفته سكوت و يك هفته پرحاشيه ديروز به پايان 
رسيد و كارلوس كرش در برابر رسانه ها از اشتياق 
روزافزونش براي كسب موفقيت بيشتر با تيم ملي 
فوتبال ايران گفت. از احترامي كه براي باشگاه هاي 
بزرگ ايران قائل است و از اختاف نظراتي كه اصًا 
دلش نمي خواهد به بي احترامي و جسارت ختم شود. 

كرش ديروز حتي از دشمنانش هم تشكر كرد!
   تربيت يك نسل باتداوم 

سرمربي تيم ملي در ابتدا به شرايط فعلي تيم اشاره 
كرد و گفت: »دستاوردهايي كه به دست آورده ايم، 
وظيفه من را سنگين تر و اش��تياقم را براي كسب 
موفقيت در چالش بزرگي كه پيش رو دارم، بيشتر 
مي كند. ما بايد در جام ملت هاي آسيا موفق شويم. 

اين موفقيت من نيست، بلكه موفقيت تيم ملي ايران 
اس��ت.«كرش ادامه داد: »مهم ترين دستاورد من 
در اين هشت س��ال، تربيت نسلي است كه يكي از 
ديگري بهتر هستند.  در گذشته اگر بازيكناني چون 
نكونام و مهدوي كيا نبودند همه مضطرب مي شدند، 
اما در حال حاضر تيمي داريم باتداوم بسيار باا. اان 
در تمام پست ها با ترافيك بازيكن روبه رو هستيم، 
به طوري كه من دغدغه بسيار زيادي براي انتخاب 

بازيكن در پست هاي مختلف دارم.«
   مي خواهند عصباني مان كنند

مرد پرتغالي نيمكت تيم ملي اي��ران در خصوص 
وجود منتقدان دائمي و آنهايي كه هميشه مخالف 
او هستند نيز عنوان كرد: »فكر مي كنم داستان اين 
اختافات را مي دانيد. يكسري مزاحمت هاي خاص 
پيرامون تيم وجود  دارد. با اين حال اكثر رسانه ها از 
ما حمايت مي كنند. همه مي دانند كه اين افراد به 
چه كاري مشغول هس��تند، ولي مسئله اين است 
كه كسي به اين افراد كوچك اهميت نمي دهد. آنها 
پيش از جام جهاني تاش كردند كه ما را يك تيم 
شكست خورده معرفي كنند،  اما حاا با خودشان 

مي گويند اين تيم مي تواند قهرمان آسيا شود.«
ك��رش در ادامه اف��زود: »آنها ب��ا پيش زمينه هاي 
فكري خاص خود مي آيند و س��عي مي كنند ما را 
عصباني كنند و همبستگي مان را از بين ببرند. من 
امروز كاري را انجام مي دهم كه هيچ گاه تصورش 
را هم نمي كردم. من از آنها و از دش��منانم تش��كر 

مي كنم، چراكه اگر آنها نبودند، نمي توانس��تيم به 
اينجا برسيم.«

   هدف فقط من هستم
البته بخ��ش اصلي صحبت هاي دي��روز كرش در 
خصوص سكوت يك هفته اي او و بازيكنان تيم ملي 
و به وجود آمدن برخي حواشي اطراف تيم از جمله 

درگيري لوسيا كروز با يك خبرنگار بود.
ك��رش گف��ت: »نمي خواس��تم در ب��دو ورود از 
صحبت  هاي ما سوءاستفاده شود. در اين يك هفته 
با مسائل حساسي روبه رو بوديم. مسئله اي كه ابعاد 
باايي داشت و ما بايد خيلي هوشيارانه با آن برخورد 
مي كرديم. نمي خواستيم خودمان را مقابل سؤاات 
قرار دهيم، اما اين يك حقيقت اس��ت كه بين ما و 

رسانه ها هيچ مشكلي وجود ندارد.« 
س��رمربي تيم ملي با اش��اره به نگاه يكسان به تمام 
رسانه ها و خبرنگاران ادامه داد: »اكثر رسانه ها مي دانند 
كه من چگونه رفتار مي كنم، اما اينكه برخي به  مربيان 
تيم حمله كنند يا براي آنها مس��ئله درست كنند، 
هدف شان من هس��تم. من به دنبال شر نمي گردم، 
اما آدمي هم نيستم كه اگر كسي به طرفم حمله كرد، 

رويم را برگردانم يا در مقابل ضربه او تشكر كنم.«
   باشگاه پرسپوليس شايسته تقدير است

سرمربي تيم ملي در پاسخ به علت غيبتش در بازي 
فينال ليگ قهرمانان آسيا و همچنين مشكاتي 
كه با باشگاه پرسپوليس دارد هم جواب هاي جالب 

توجهي داد، جواب هايي كه شنيدني بود.

كرش گفت: »همه اان متوجه اين بازي هستند،  
اما هيچ كس هيچ وقت از من نپرسيد اصًا چرا به 
ورزش��گاه نمي روم. علت آن اين است كه آخرين 
بار از سوي ليدرهاي يك باشگاه در ورزشگاه آزادي 
تهديد شدم. به من توهين شد و مسئوان حراست 
فقط خنديدند. به همين خاطر ديگر به ورزشگاه 
نرفتم، چون معتقدم بايد امنيت جاني و رواني داشته 
باشم. من نمي خواهم فقط در بين بزرگان باشم و 
عكس يادگاري بگيرم. من مي روم كه بازي بازيكنان 

را تماشا كنم.«
وي در خصوص پرسپوليس هم عنوان كرد: »كساني 
كه روزي در پرسپوليس بازي كرده اند، نمي شود نظر 
آنها را نظر كل پرسپوليس عنوان كرد، مثل نظر خود 
من كه نظر كل فوتبال ملي ايران نيست. پرسپوليس 
باشگاه بزرگي است و اختاف بين ما فقط سوءتفاهم 
و اختاف نظر بين ي��ك يا چند نفر اس��ت. من از 
باشگاه پرسپوليس به خاطر تاش ها و دستاوردهاي 

بزرگش تقدير مي كنم.«
   بعد از جام ملت ها مشكلي نيست

كرش در بخش پاياني صحبت هايش گفت: »بعد 
از جام ملت ها ديگر هيچ مش��كلي نيست. آنهايي 
كه نگران ماندن من هستند، نگران نباشند. البته 
اينگونه نيست كه من با خواست آنها شانه خالي كنم. 
يك چيز را قول مي دهم، اگر در خيابان قدم بزنم، 
اولين شخصي كه به من بگويد ما تو را دوست نداريم 

بافاصله مي روم، اما به خاطر چهار نفر نمي روم.«

هنر استفاده از حاميان مالي 
براي کمک به ورزش

كمبود بودجه يكي از معضات هميشگي ورزش ايران است، مسئله اي 
كه تأثير مس��تقيمي بر عملكرد و نتايج تيم هاي مل��ي در رقابت هاي 
مختلف دارد. در اوضاع كنوني مشكات اقتصادي كشور را نيز بايد به اين 
معضل اضافه كرد و با توجه به در پيش بودن رويدادهاي مهم ورزشي 
از جمله بازي هاي المپيك توكيو بايد از هم اكنون چاره اي اساسي براي 
جبران كمبودهاي مالي انديشيد. در غير اين صورت نمي توان منتظر 

درخشش نمايندگانمان در ميادين ورزشي بود. 
فدراسيون هاي ورزش��ي بودجه خود را از وزارت ورزش و كميته ملي 
المپيك دريافت مي كنند. اين دو نهاد نيز براساس فاكتورهاي مختلفي 
چون ميزان مدال آوري، محبوبيت و موفقيت رشته هاي ورزشي به هر 
فدراسيون بودجه ازم را اختصاص مي دهند. در شرايطي كه هزينه هاي 
فوتبال هر روز نجومي تر مي شود، كشتي ورزش اول ايران و چند رشته 
شناخته شده، بار اصلي مدال آوري را به دوش مي كشند و قاعدتاً دست 
وزارت و كميته براي كمك هاي مالي بيشتر به ساير فدراسيون ها بسته 
است. به همين خاطر است كه معمواً بسياري از رؤساي فدراسيون ها 
از نداشتن منابع مالي كافي گايه دارند و در بسياري از مواقع هم اين 
مس��ئله را بهانه اي براي كم كاري ها و نتايج ضعيف خود مي دانند، در 
صورتي كه با تاش و ممارست بيش��تر مي توان راه را براي استفاده از 

ساير منابع مالي باز كرد. 
اگرچه طبق قانون همه ساله بودجه ورزش بين فدراسيون هاي مختلف 
تقسيم مي شود و در نحوه تقسيم منابع مالي بحث هاي زيادي مطرح 
است، اما بايد بپذيريم كه فدراس��يون ها مي توانند با كمك گرفتن از 
بخش خصوصي و حاميان مال��ي، بخش زيادي از چالش هايش��ان را 
برطرف كنند. براي رس��يدن به اين هدف توجه ب��ه دو نكته ضروري 
است؛ تاش مديران و حمايت حاميان مالي از ورزش. مشخص و قطعي 
بودن بودجه مصوب فدراس��يون ها نبايد مانع از تاش رؤسا شود. آنها 
بايد با همكاري مديران متبوع خود و تش��كيل ات��اق فكرهاي قوي به 
بحث درآمدزايي ورود كنند. مذاكره با ش��ركت ها، برندها و حامياني 
كه حاضرند در ازاي همكاري با فدراس��يون ها و تأمين منابع مالي به 
اهداف تبليغاتي خود برسند، يكي از راه هاي برطرف كردن مشكات 
مالي است. سال هاست كه موضوع اسپانسرينگ به بخشي جدا نشدني 
از ورزش قهرماني تبديل ش��ده و عاوه بر فدراس��يون ها ورزشكاران 
نيز از اين مس��ئله س��ود مي برند. اين روزها پيدا كردن حامي مالي و 
جبران كمبودهاي اقتصادي را بايد يكي از ماک هاي موفقيت رؤساي 
فدراسيون ها خواند، چراكه جبران كسري يا حتي عدم پرداخت بموقع 
بودجه از سوي اسپانسر جاني دوباره به تيم هاي ورزشي مي دهد و به 

ياري ورزشكاران مدال آور مي آيد. 
حاميان مالي نيز براي س��رمايه گذاري در ورزش اهداف خاص خود را 
دارند و در صورتي كه به هدف هاي از پيش  تعيين شده ش��ان نرسند، 
قطعاً براي هميشه قيد همكاري با تيم هاي ورزشي را مي زنند. فوتبال 
به عنوان پرطرفدارترين رش��ته ورزشي در كش��ورمان اسپانسرهاي 
پرتعدادي را جذب كرده است. به غير از فوتبال، واليبال نيز با توجه به 
درخشش هاي سال هاي اخير خود توانست از كمك بخش خصوصي 
به خوبي اس��تفاده كند تا جايي كه فدراس��يون واليبال به درآمدزايي 
رسيد و اتكا به بودجه دولتي را به حداقل رس��اند. با اين حال حاميان 
مالي عاقه زيادي به حضور در س��اير رشته ها ندارند و به نظر مي رسد 
فوتبال را به رشته هاي ديگر ترجيح مي دهند. بدقولي آنها در حمايت 
از تيم هاي باشگاهي در ليگ هاي رشته هاي غيرفوتبالي يكي از دايل 

همين تفكر است. 
با اين تفاسير، جذب منابع مالي بايد يكي از اهداف مهم فدراسيون ها 
باشد و برنامه ريزي هاي ويژه اي را مي طلبد. از طرفي هزينه سفرهاي 
برون مرزي ب��راي تيم هاي ورزش��ي به ش��دت افزايش پي��دا كرده و 
جذب اسپانسر راهكاري حياتي محسوب مي ش��ود. بايد پذيرفت كه 
مش��كات اقتصادي ورزش مان را ني��ز درگير خود ك��رده و عاوه بر 
صرفه جويي هاي اقتصادي، مديران ورزش بايد براي درآمدزايي و تزريق 
پول به فدراسيون ها عزم شان را جزم كنند. در چنين شرايطي چالش 
آماده سازي ورزشكاران و تيم ها به حداقل مي رسد و كماكان مي توان 

به آينده اميدوار بود. 

شيوا نوروزي
دنبال شر نيستم!

كارلوس كرش سكوت يك هفته اي  خود را شكست

نگاهي به انتخاب دوباره محمد بنا و غام محمدي 
به عنوان سرمربيان كشتي فرنگي و آزاد

بازگشت مغضوبان در دوران پساخادم!
دي�روز در حالي كه بيش�تر نگاه ها ب�ه مصاحبه جنجال�ي كرش با 
رسانه ها در س�الن كنفرانس هتل آكادمي مجموعه ورزشي آزادي 
بود، چندصد متر آن طرف تر در فدراس�يون كشتي خبري منتشر 
شد كه يكي از خبرهاي داغ ورزش كش�ور بود؛ خبر مهم بازگشت 
دوباره محمد بنا بود. معمار كش�تي فرنگي ايران كه پس از دو سال 
بار ديگر به عنوان س�رمربي تيم ملي كش�تي فرنگي انتخاب شد، 
آن هم پس از اينكه هفته گذشته حكم س�رمربيگري كشتي آزاد 
براي غامرضا محمدي صادر ش�د ت�ا مانند روزهاي قب�ل از ورود 
خادم به فدراسيون كشتي در اوايل سال 90، بار ديگر سكان هدايت 
كش�تي آزاد و فرنگي به محمدي و بنا برس�د تا آنها را  دوباره كنار 
تش�ك ببينيم. دو مربي اي كه توس�ط خادم كنار گذاشته شدند و 
حاا با رفتن او دوباره به رأس كادر فني آزاد و فرنگي برگش�ته اند. 
پس از كارنامه نااميدكننده كشتي در رقابت هاي جهاني مجارستان همه 
براي جبران اين نتايج در انتظار تغيير و تحوات در كشتي در رقابت هاي 
پيش رو بودند، تغييراتي كه هفته گذشته از كادر فني كشتي آزاد شروع 
شد و ديروز به كشتي فرنگي رسيد. در شرايطي كه يك هفته بيشتر از 
سرپرستي حميد بني تميم پس از استعفاي خادم نمي گذرد، اما در اين 
مدت او در اولين مأموريت خود پس از نتايج ضعيف كش��تي در جهاني 
بوداپس��ت، تغييرات در رأس كادر فني كشتي آزاد و فرنگي را كليد زده 

است. 
   بازگشت پس از 7 سال

 در اولين قدم هفته گذشته بود كه غامرضا محمدي به عنوان سرمربي 
تيم كشتي آزاد حكم گرفت و پس از هفت سال بار ديگر به رأس كادر فني 
تيم ملي بزرگساان برگشت تا تيمي را كه در مسابقات جهاني مجارستان 
تنها سه مدال برنز كسب كرده بود براي جهاني 2019 و المپيك توكيو 
بازسازي كند. او جانشين رسول خادمي شد كه پس از استعفا از رياست 

فدراسيون از مديريت فني كشتي آزاد هم كنار رفت. 
ديروز هم سرپرست فدراسيون كش��تي تكليف كشتي فرنگي را روشن 
كرد، آن هم با زدن حكم سرمربيگري فرنگي به نام مربي  كه كمتر كسي 
پيش بيني مي كرد دوباره به كشتي بازگردد. با اين حال بني تميم توانست 
محمد بنا را راضي به بازگش��ت كند و او ديروز به عنوان سرمربي جديد 
فرنگي انتخاب شد. بنا ميراث دار علي اش��كاني است كه كشتي فرنگي 
با هدايت او پس از عملكرد ضعيف در قهرماني آس��يا، سال گذشته در 
مسابقات جهاني مجارستان هم تنها يك برنز كسب كرد  تا تغييرات در 

فرنگي اجتناب ناپذير باشد. 
     نقطه اشتراک سرمربيان جديد

نقطه مشترک محمد بنا و غامرضا محمدي مغضوب بودن اين مربيان 
در زمان رياست خادم است. مربياني كه هر كدام به دايلي در هفت سال 
اخير بارها با رئيس مستعفي فدراسيون كشتي به مشكل خوردند، اما حاا 
با رفتن خادم دوباره به كشتي بازگشته اند. محمدي در شرايطي دوباره 
هدايت تيم كشتي آزاد را برعهده گرفته كه سال 90 و پيش از المپيك 
لندن توسط رسول خادم از س��رمربيگري كشتي آزاد كنار گذاشته شد 
تا خادم به تنهايي مسئوليت فني آزادكاران را در المپيك 2012 برعهده 
بگيرد. اين بركناري سبب شد تا محمدي به شدت از خادم انتقاد و او را 

به خدا واگذار كند. 
محمدي سال 90 پس از كنار گذاشته شدن از سرمربيگري كشتي آزاد 
در مصاحبه اي گفته بود: »ظلمي كه در حق تيم ملي كشتي آزاد شد در 
تاريخ كشتي ايران بي سابقه بود. هر مربي يك زماني مي آيد و زماني هم 
مي رود، اما كاري كه مسئوان فعلي فدراسيون كشتي ايران با من كردند، 
توهين به شعور همه مردم است. سرم را با اين شيوه بركناري بريدند. معلوم 
نيست كه آقاي خادم چرا بعد از سال ها با وجود مسئوليت در شوراي شهر 
خود را سرمربي تيم ملي كشتي آزاد كرده است! واقعاً نمي دانم خادم به 
دنبال چيست. آيا به دنبال اين بود كه يك تيم آماده را كه ديگران براي آن 

زحمت كشيده بودند، تصاحب كند و با آن به افتخار برسد؟«
   آقاي رفت و برگشت

محمد بنا هم در حالي دوباره نفر اول به كشتي برگشته كه شهريور 95 
و پس از المپيك ريو كه با كسب تنها دو برنز براي فرنگي همراه بود، به 
دليل اختافات ايجاد شده بين او و خادم، از هدايت تيم ملي بزرگساان 
كنار رفت و عنوان كرد كه ديگر به كشتي بازنخواهد گشت. البته بنا را بايد 
ركورددار رفت و برگشت به كشتي به حس��اب آورد، مربي كه با پنج بار 

استعفا در بين مربيان ركورددار است. 
 بنا س��ال 92 در مصاحبه اي درباره استعفاها و رفت و برگشت هايش به 
كشتي گفته بود: »من عادت كرده ام كه در طول حضور خود در ورزش 
رفت و آمد داشته باشم، اما اين عشق و عاقه من به كشتي است كه باعث 
مي شود همواره به فكر اين رشته ورزشي باشم، حتي زماني كه در كشتي 

نبودم از هر نظر دلم با اين رشته بود.«
اين مربي اولين بار در سال 2005 هدايت تيم كشتي را برعهده گرفت، 
اما سال 200۷ در پي اختاف محمدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون 
كشتي با بنا، سرمربي تيم ملي از سمت خود كنار گذاشته شد. همچنين 
قبل از المپيك لندن و در زمان سرپرستي مرحوم حجت اه خطيب، او 
يك بار ديگر استعفا كرد كه اين بار هم با پادرمياني پيشكسوتان و اعضاي 
فدراسيون به تيم ملحق شد، اما دوباره  و بعد از المپيك لندن در تابستان 
91   اس��تعفا كرد. اين در حالي بود كه كشتي فرنگي با كسب سه مدال 
طا، بهترين نتيجه تاريخ كشتي را در المپيك گرفته بود. البته در مراسم 
تجليل از قهرمانان المپيك لندن، رئيس جمه��ور وقت قول داد بنا را به 
تيم ملي بازگرداند، اما تنها يك هفته قبل از مسابقات جهاني تهران، او 
يك بار ديگر استعفا داد تا مسابقات با شعارهاي پي درپي تماشاگران براي 

بازگشت بنا همراه شود. 
در نهايت دو سال مانده به المپيك ريو بنا با اعام آمادگي براي هدايت 
كش��تي فرنگي به تيم ملي بازگش��ت و تا پايان المپيك ري��و 201۶ با 
فدراسيون كشتي قرارداد بست، اما در تابستان سال 95 پس از كسب نتايج 
ضعيف با فرنگي در ريو، بار ديگر نامه استعفايش را نوشت، آن هم پس از 

روزهاي پرتنشي كه با خادم پيش از المپيك پشت سر گذاشته بود.
 او س��ال 95 و پس از آخرين كناره گيري اش كنايه اي به منتقدانش از 
جمله خادم زده بود و گفت��ه بود: »در اين چهار س��ال زماني كه داريم، 
بهترين نفرات را به المپيك ببريد تا مثل دوره من بي قانوني شكل نگيرد يا 
به قول عزيزان ديكتاتوري را كه من داشتم، ديگران تجربه نكنند. كشتي 
براي محمد بنا بعد از المپيك ريو تمام شد و اين آخرين حرف هاي من 
در خصوص كشتي است.   المپيك 2020، شصت و دو  ساله  خواهم بود 
 و  قانون اين است كه يك مربي در اين سن  نمي تواند   با انرژي كار كند، به 

همين دليل ديگر به تيم ملي باز نخواهم گشت.«
 البته بنا دو سال پيش گفته بود ديگر به كشتي برنمي گردد، اما ديروز بار 
ديگر به عنوان سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي انتخاب شد تا نشان دهد 

كه از عشق و عاقه اش، يعني كشتي نمي تواند دل بكند. 

سعيد احمديان

 چهارمي ايران در پومسه قهرماني جهان
 با ۹ مدال

تيم هاي ملي پومسه مردان و زنان ايران در پايان رقابت هاي قهرماني 
جهان 201۸ چين تايپه با كس��ب 9 مدال طا، نقره و برنز در جايگاه 
چهارم قرار گرفتند. در پايان اين رقابت ها، تيم  ملي پومسه كشورمان 
در مجموع زنان و مردان با كسب سه مدال طا، يك نقره و هفت برنز به 
عنوان چهارمي جهان بسنده كرد. كره جنوبي قهرمان شد، چين تايپه 

عنوان نايب قهرماني را به دست آورد و مكزيك نيز سوم شد. 

پرونده ليگ قهرمانان         لیگ برتر
و  برانك��و  ب��راي 
ش��اگردانش با نايب قهرماني بس��ته ش��د و حاا 
پرس��پوليس بار ديگر به ليگ برگشته، اما نصفه و 
نيمه تر از قبل و با انبوهي از بازيكنان محروم، مصدوم 
و خسته! پرسپوليس عصر امروز ساعت 1۶:15 در 
آزادي به مصاف پيكان م��ي رود. بازي عقب افتاده 
هفته نهم، اما طبق قانون اي��ن ديدار بايد در روزي 
ديگر برگزار مي ش��د. بي توجهي به اين مس��ئله 
عصبانيت مرد كروات نيمكت سرخپوشان را به دنبال 
داشته اس��ت: »امروز، فيفادي است و به رغم اينكه 
برخاف قوانين در فيفادي نبايد ديداري برگزار شود، 
ما بازي داريم. ظاهراً ما مقصر هستيم كه به فينال 
ليگ قهرمانان آسيا صعود كرديم. من فقط دوست 

دارم بگوييد كسي هست كه بداند يا در خاطر داشته 
باشد كه در روزهاي فيفادي بازي از ليگ برگزار شده 
يا خير؟« عاوه بر آن حضور سه  ملي پوش)بيرانوند، 
احمد نوراللهي و بشار رسن( در تركيب پرسپوليس 
نيز مي توانست باعث لغو ديدار اين تيم برابر پيكان 
شود، اما مرغ سازمان ليگ يك پا داشت و اصرار به 
برگزاري ديدار پرسپوليس -  پيكان، برانكو را بر آن 

داشت تا تأكيد كند كه با تيم زير 1۷ ساله ها به مصاف 
پيكان مي رود. در واقع او چ��اره ديگري هم ندارد. 
بازيكنان پرسپوليس خسته از جدالي سرسختانه 
براي كسب جام ليگ قهرمانان آسيا بايد برابر پيكان 
به ميدان بروند، آن هم در حالي كه اضافه ش��دن 
انصاري به جم��ع مصدومان تيم دس��ت برانكو را 
خالي تر از هر زمان ديگري گذاشته و مدافع عنوان 

قهرماني در چنين ش��رايطي بايد براي كم كردن 
فاصله 9 امتيازي خود با صدر جدول تاش كند. اين 
در حالي است كه حاا پرسپوليس عاوه بر پديده 
صدرنشين، سپاهان و تراكتور را نيز بااي سر خود 
مي بيند و براي جدايي از رده چهارم جدول و رسيدن 
به جايگاهي بهتر كار بسيار سختي دارد. در آن سوي 
ميدان، اما اوضاع بر وفق پيكاني هاست. آنها كه با لغو 
ب��ازي هفته نهم به ش��دت مخالف بودن��د حاا از 
برگزاري اين بازي در فيفادي رضايت كامل دارند، 
چراكه ياران برانكو بعد از نرسيدن به جام قهرماني 
)ليگ قهرمانان آس��يا( از روحي��ه و انگيزه خوبي 
برخوردار نيستند. عاوه بر اين بايد به مسئله فني 
سرخپوشان هم اشاره كرد كه در اين بي بازيكني، 
يكي ديگر از نفرات خود را نيز از دست داده اند و بدون 
شك اين بهترين فرصت براي شاگردان جالي است 
كه نوار ناكامي هاي خود را پاره كنند و بعد از دو باخت 
متوال��ي برابر تراكتورس��ازان و پ��ارس جنوبي به 

نتيجه اي قابل قبول دست يابند. 

بازگشت پرسپوليس
 به ليگ با پيکان
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برگزاری نشست »مرام پهلواني، الگوي 
اخاق ورزشي«  

نشس��ت »مرام پهلواني، الگوي اخاق ورزشي« به مناسبت هشتمين 
س��الگرد ثبت آيين هاي پهلواني و زورخانه اي ايران در يونسكو برگزار 
ش��د. اين برنامه به ميزباني مركز مطالعات راهبردي فرهنگ ورزش و 
مشاركت سازمان بسيج ورزش��كاران و انجمن حاميان فرهنگ و مرام 
پهلواني با حضور جمعي از مديران، قهرمانان، پهلوانان و پيشكسوتان 
ورزش در باغ م��وزه دفاع مقدس تدارک ديده ش��ده ب��ود. رونمايي از 
پوستر چهل مرام پهلواني توس��ط عليرضا طوقاني )جانباز ورزشكار به 
عنوان نماينده خانواده هاي شهداي ورزشكار( و پهلوان عليرضا كريمي 
)قهرمان كشتي آزاد( از جمله برنامه هاي اين مراسم بود. در بخشي از 
اين مراسم عليرضا صفارزاده، مدير مركز مطالعات راهبردي فرهنگ 
ورزش به كمرنگ شدن بحث مرام پهلواني در ورزش اشاره كرد و گفت: 
»همه از مرام پهلواني حرف مي زنند، اما در ورزش كش��ور چيز زيادي 
از اين مسئله ديده نمي شود. كش��ور ما با اين غناي فرهنگي چرا بايد 
در اين زمينه مهم با مشكل روبه رو باش��د. مشكات در اين حوزه زياد 
است و ما در بررسي هايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه تنها 
كار فرهنگي ترويج فرهنگ پهلواني در ورزش اس��ت. چنين جلساتي 
به صورت مداوم بايد پيگيري ش��ود تا به جايي برس��يم كه براي تمام 

ورزشكاران، حتي بانوان بتوانيم مرام پهلواني را تعريف كنيم.«

بيرانوند اولين   مرد سال آسيا می شود؟
كمتر كس��ي تص��ورش را        چهره
مي كرد كه بيرانوند پله هاي 
موفقيت را اينگونه با س��رعت و پي در پي طي كند. گلر 
بلندقد پرسپوليس، اما بي توجه به انتقادهايي كه پيش 
از جام جهاني به او مي شد خود را مهياي نبردي دشوار 
كرده ب��ود. دروازه ب��ان تيم مل��ي بعد از درخش��ش 

خيره كننده در جام جهاني روسيه كه نقطه اوج آن مهار 
پنالت��ي رونالدو ب��ود، موفقيت ه��اي خ��ود را در تركيب 

پرسپوليس و در ليگ قهرمانان آسيا نيز ادامه داد و بي شك 
يكي از مهم ترين اركان فيناليست شدن سرخپوشان بود. 

موفقيتي كه بار ديگر نگاه ها را به سمت او جلب كرد، به 
طوري كه حاا بيرانوند يكي از سه نامزد نهايي كسب 
عنوان بهترين بازيكن سال آسياست. عنواني كه پيش 
از او علي دايي، علي كريمي و خداداد عزيزي موفق به 

كسب آن شده بودند و حاا بيرانوند در رقابت با عبدالكريم 
حسن مدافع السد و عضو تيم ملي قطر و سوزوكي مهاجم 
كاشيما آنتلرز ژاپن براي كس��ب آن مي جنگد تا پرونده 
موفقيت هايش را در س��ال 201۸ با كسب عنوان بهترين 
بازيكن سال آسيا تكميل كند. گفتني است براي اولين بار در 
تاريخ آسيا نام يك دروازه بان بين س��ه نامزد نهايي برترين 
بازيكن س��ال ديده مي ش��ود. از س��ال 19۸۴ تاكنون كه 
جايزه اي به عنوان بهترين بازيكن س��ال اهدا مي شود نام 
هيچ دروازه باني در جمع سه نامزد نهايي قرار نگرفته بود. 

آلمان در پي اعاده حيثيت 
ليگ ملت هاي اروپا          لیگ ملت ها
شب گذشته در حالي 
پيگيري ش��د كه طلسم سن س��يرو شكسته نشد و 
اجوردي پوشان بار ديگر در اين ورزشگاه به تساوي 
دست يافتند. آتزوري مأموريت بزرگي در آخرين بازي 
خود در مرحله گروهي ليگ ملت های اروپا داش��ت. 
شاگردان مانچيني براي جبران شكست بازي رفت، 
راهي ميدان شده بودند، اما بازي با تساوي بدون گل به 
پايان رسيد تا برنده اين نبرد پرتغالي باشد كه در پي اين 
مساوي با هفت امتياز صعود خود به عنوان صدرنشين 
را قطعي ك��رد. در ادامه ديداره��اي اين هفته ليگ 

ملت هاي اروپا امشب هلند و آلمان در ديداري حساس 
به مصاف هم مي روند، ديداري كه هميشه از حساسيت 
باايي برخوردار بوده، به ان��دازه اي كه آن را مي توان 
ال كاسيكوي بازي هاي ملي ناميد. هلندي ها كه بعد 
از جا ماندن از جام جهاني در حال بازس��ازي خود 
هستند در ديدار نخست ژرمن ها را   3 بر صفر مغلوب 
كردند تا بازي برگشت براي آلماني ها كه با يك امتياز 
قعر ج��دول را در اختيار دارن��د و مي خواهند برابر 
حريف س��نتي خود اعاده حيثيت كنند، حيثيتي 
باش��د. نگاه انتقامي كه ب��دون ش��ك مي تواند به 

جذابيت هاي اين بازي بيفزايد.
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همه پرونده ه�اي قتل كه در پليس آگاهي تش�كيل مي ش�ود 
منجر به كشف قتل و بازداشت عامل يا عامان حادثه نمي شود 
براي همين راز جنايت همچنان س�ربه مهر باق�ي خواهد ماند. 
يكي از پرونده هايي ك�ه پليس تهران موفق به كش�ف قتل آن 
نش�ده اس�ت مربوط به زن حامله اي است كه با ش�ليك مردي 
سياهپوش به قتل رسيد. حاا با گذشت 12 سال از وقوع حادثه 
خانواده او درخواس�ت دي�ه از بيت الم�ال را مط�رح كرده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، تير سال 85 مأموران كانتري 101 تجريش 
از مرگ مشكوك زن جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و 
راهي محل شدند. جسد متعلق به زن 21 ساله به نام ليا بود كه بر اثر 

شليك گلوله به قتل رسيده بود. 
ش��وهر او در توضيح ماجرا به پليس گفت: »من و همسرم سرايدار 
يك ويا بوديم و در اتاقك نگهباني زندگي مي كرديم. ساعتي قبل 

خواب بوديم كه متوجه شدم مرد غريبه اي قصد ورود به ويا را دارد. 
به حياط كه رفتم ناگهان مرد سياهپوش در حاليكه نقاب به صورت 
داشت با ديدن من از ويا خارج شد. در اين حين همسرم نيز به حياط 
آمد و با فرار مرد غريبه به كوچه رفتيم كه ناگهان مرد غريبه از دور 
با اسلحه شليك كرد و يك تير به همسرم خورد. « شوهر مقتول در 
حاليكه به شدت گريه مي كرد، گفت: »همسرم هفت ماهه باردار بود 

كه متأسفانه در اين حادثه فرزندم را نيز از دست دادم.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
شد و در دستور كار پليس قرار گرفت. در اولين گام از تحقيقات شوهر 
مقتول به مأموران گفت: »مدتي قبل همسرم در مورد مرد غريبه اي 
كه براي او ايجاد مزاحمت  مي كرد صحبت كرده بود. من مشخصات 
زيادي از او ندارم اما احتمال مي دهم آن مرد شب حادثه به همسرم 
شليك كرد. « با ثبت اظهارات شوهر مقتول تاش براي شناسايي آن 

مرد آغاز شد و چند نفر به عنوان مظنون دستگير شدند اما از آنجائيكه 
مدركي عليه آن به دست نيامد همگي تبرئه و آزاد شدند. 

با گذشت 12 سال از قتل زن جوان از آنجائيكه عامل ياعامان حادثه 
شناسايي نشده بودند خانواده مقتول با مراجعه به دادسرا درخواست 
ديه از بيت المال را مطرح كردند.  با اين درخواس��ت پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلس��ه بعد از قرائت 
كيفرخواست از سوي نماينده دادستان، پدر مقتول در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: »دخترم باردار بود كه بي گناه خودش و طفلش كشته 
ش��دند. نمي خواهم خون آنها پايمال شود به همين خاطر از هيئت 
قضايي تقاضا دارم با درخواس��ت ما موافقت كنند. « در پايان هيئت 

قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

قاتل سياهپوش شناسايي نشد
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اس�تفاده از دودك�ش غيراس�تاندارد باع�ث گازگرفتگي 
و م�رگ خام�وش م�ردي ج�وان در ته�ران ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت22:10 ش��امگاه ش��نبه حادثه 
گازگرفتگي در ساختماني مس��كوني در خيابان 190 تهرانپارس 
به آتش نشانان ايس��تگاه 57 گزارش ش��د. لحظاتي بعد تيمي از 
آتش نشانان در محل حاضر شدند. محل حادثه ساختماني چهار 
طبقه بود كه همه ساكنان آن دچار سرگيجه و سردرد شده بودند. 
آتش نشانان در بررسي هاي خود متوجه شدند كه كانون گاز گرفتگي 
طبقه منفي يك ساختمان است. آنها بعد از گشودن در آپارتمان 
متوجه شدند صاحبخانه كه مردي 32 ساله بود به علت گاز گرفتگي 
فوت شده است. عليرضا ميرفتوحي، افس��ر آتش نشاني گفت: در 
بررسي هاي بعد معلوم شد كه مرد جوان سه روز قبل فوت شده است. 

او علت حادثه را استفاده از دودكش غيراستاندارد اعام كرد.

 دودكش غيراستاندارد 
جان صاحبخانه را گرفت

مرد 78 ساله امريكايي در زندان به قتل 90 نفر اعتراف كرد. 
»ساموئل ليتل« كه به جرم يك قتل در زندان بود اعتراف كرد 
كه 90 نفر را در طول چهار دهه كشته است.  كارآگاهان ايالت 
لوئيزيانا و جورجيا در حال بررس��ي دو پرون��ده قتل »دوروتي 
ريچارد« 59 ساله و »ديزي مك گوري«۴0 ساله در سال 1982 
ميادي بودند كه اين پيرمرد به قتل هاي س��ريالي اش اعتراف 
كرد.  اين كارآگاهان اعام كردند كه با توجه به اعترافات متهم، 

تحقيقات پرونده اين قاتل سريالي گسترده  تر خواهد شد. 

 اعتراف هولناك 
پيرمرد امريكايي به ۹۰ قتل !

 آمادگي پليس 
براي اجراي طرح زمستاني 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناج�ا با اعام آغاز طرح 
زمستانه از 22 آذر ماه تا 22 اسفندماه است، گفت: پليس براي 
اجراي طرح زمس�تاني آمادگي كامل دارد هر چند كه اان 
مشغول خدمت رساني به مسافران و جاماندگان در راه است. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��ردار تقي مهري در جلس��ه كميته 
هماهنگي اجراي طرح هاي زمستاني كه صبح ديروز در شهرك 
آزمايش برگزار ش��د با بيان اينكه ازم است تمامي دستگاه ها 
با آمادگي كامل در اين طرح حضور داش��ته باش��ند، گفت: در 
زمستان سال گذش��ته، 3۴00 نفر در تصادفات جان خود را از 
دس��ت دادند كه از اين تعداد 68 درصد در معابر برون ش��هري 
و 32 درصد در معابر درون ش��هري دچار حادثه شدند.  سردار 
مهري افزود: همچنين 38 درصد تصادفات به دليل خستگي و 
عدم توجه به جلو، 22 درصد تصادفات به دليل سرعت غير مجاز و 
13 درصد تصادفات به دليل سبقت غير مجاز رخ داد كه اين نشان 
مي دهد تنها سه عامل باعث وقوع بيش از 70 درصد از تصادفات 
شده است.  وي از دستگاه هاي مس��ئول خواست تا خودروها و 
تجهيزات خود را به شكل دقيق بررسي كنند و نيروهاي امداد و 
نجات نيز آمادگي خود را ارتقا دهند.  سردار مهري گفت: هر چند 
پيش بيني شده بارش ها زودتر آغاز شود، اما ازم است هواشناسي 
نيز پيش بيني هاي خود را زودتر و به موقع اعام كند.  س��ردار 
مهري با بيان اينكه ريزش كوه و ريزش بهمن، برف و كواك و 
آبگرفتگي و يخ زدگي معابر از جمله مهمترين اتفاقات در زمستان 
هستند، گفت: ازم است رانندگان نيز حتماً با باك پر در جاده ها 
تردد كنند و عاوه بر همراه داشتن يك وعده غذايي، تجهيزات 
زمستاني همچون زنجير چرخ به همراه داشته باشند و تجهيزات 
گرمايشي خودروی خود را بررسي كنند.  رئيس پليس راهنمايي 
و رانندگي نيروي انتظامي همچنين به اقدامات پليس در اربعين 
اشاره كرد و گفت: امسال به كارگيري سامانه ها و تجهيزات نقش 
مؤثري در كاهش تصادفات و حوادث داشت و استفاده از سامانه 
سپهتن در حمل ونقل عمومي بسيار مؤثر بود.  وي در پاسخ به 
س��ؤالي در مورد اجراي طرح سراس��ري معاينه فني نيز گفت: 
دوربين هاي قبلي كه فعال هستند اما در خصوص دوربين هاي 
جديد و امكاناتي كه بايد در اختيار بگيرند نيز پليس تهران بزرگ 

اقدامات خود را انجام خواهد داد. 

  عامل نزاع مرگبار:
 بايد خشمم را كنترل می كردم

نداش�تن مه�ارت در زندگ�ي و بي توجهي به س�اختارهاي 
قانوني خيلي وقت ها به ش�كل گيري پرونده هاي نزاع منجر 
مي ش�ود. افراد به جاي مراجع�ه به قانون ترجي�ح مي دهند 
با برداش�تن چ�وب و چم�اق و چاقو با ه�م درگير ش�ده و به 
اختافشان خاتمه دهند. خيلي از اين پرونده ها به حادثه هاي 
خونيني منجر مي ش�ود. در جريان يكي از اي�ن پرونده ها كه 
روز گذش�ته در دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد 
مرد جواني به خاطر نداش�تن مهارت در زندگي با درخواست 
مج�ازات قص�اص از س�وي اولي�اي دم مواجه ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، آذر سال 96، مأموران پليس دماوند از قتل 
مرد 26 س��اله به نام نادر در جريان يك نزاع دسته جمعي باخبر و 
راهي محل ش��دند. يكي از دوس��تان مقتول گفت: »من و نادر در 
يك كارگاه كار مي كرديم و خانه اي مجردي هم داش��تيم. امروز 
بعدازظهر بعد از اتمام كار به خانه آمديم و نادر بعد از اس��تراحت 
بيرون رفت. ساعتي بعد من هم براي خريد شارژ از خانه بيرون آمدم 
كه متوجه شدم نادر با چند نفر درگير شده است. براي ميانجيگري 
وارد درگيري شدم كه ناگهان يكي از آنها با چاقو به پاي نادر زد و نادر 
روي زمين افتاد.« بعد از اين توضيحات هر شش نفري كه در نزاع 
شركت داشتند، بازداشت شدند و در پليس آگاهي تحت بازجويي 
قرار گرفتند تا اينكه يكي از آنها - اشكان 23 ساله - با اعتراف به قتل 

گفت: »از مقتول كينه داشتم به همين خاطر او را كشتم.«

بعد از اقرارهاي متهم، وي همراه دوستانش روانه زندان شد و پرونده 
با كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرس��تاده ش��د. صبح ديروز متهمان از زندان اعزام شدند و 
مقابل هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار 
گرفتند. در آن جلس��ه بعد از قرائت كيفرخواست، اولياي دم براي 
عامل قتل درخواست قصاص كردند.  در ادامه اشكان در جايگاه قرار 
گرفت و در شرح ماجرا گفت: »چند روز قبل از حادثه پسرعمويم 
را ديدم كه ناراحت بود. وقتي علت را پرس��يدم متوجه شدم نادر 
قصد آزار او را داشته اس��ت. از آنجائيكه با نادر همشهري و دوست 
بودم توقع نمي رفت به ما خيانت كند. اين موضوع را براي دوستانم 
تعريف كردم و قرار شد از نادر انتقام بگيرم. « متهم در ادامه گفت: 
»روز حادثه به محل كار نادر رفتيم و با هم صحبت كرديم اما او وقتي 
حرف هاي ما را شنيد مدعي شد همه حرفهاي مان دروغ است. اين 
موضوع مرا عصباني كرد و باعث درگيري ش��د. در آن درگيري با 
چاقويي كه دستم بود به طرف مقتول پرتاب كردم اما نمي دانم آن 
ضربه كش��نده بود يا نه.  به هر حال من بايد خشم خودم را كنترل 
می كردم.« در ادامه ديگر متهم كه به ش��انه مقتول ضربه زده بود 
در جايگاه ايستاد و گفت: »قبول دارم به مقتول ضربه زده ام اما در 
پزشكي قانوني آن ضربه كشنده نبوده و حاا پشيمانم. «سپس ديگر 
متهمان نيز به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي از خودشان دفاع 

كردند. در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

حادثه تعرض يك مجرم سابقه دار به پسران نوجوان در شهرستان 
شوشتر بار ديگر زنگ هش�دار به جامعه را به صدا درآورد. ابتدا 
درباره چرايي حادثه شرح دهيد و اينكه يك مجرم سابقه دار كه 
از بيماري رواني هم رنج مي برد با چه انگيزه اي مي تواند مرتكب 

چنين جرمي شود؟
اصواً بحث انگيزه در مورد افرادي كه بيماري رواني آنها با درجه اي ش��ديد 
باشد كه به آن، جنون گفته شود و اين جنون به حدي باشد كه اراده و اختيار 
ازم براي خودداري از اعمال مجرمانه را از فرد، سلب كند، منتفي است. به 
عبارت ديگر، افرادي كه پس از انجام معاينات ازم از سوي متخصصان پزشكي 
قانوني، مجنون شناخته شوند، هيچگونه مسئوليت كيفري ندارند و چنانچه 

مرتكب جرمي شوند، اين جنون، رافع مسئوليت كيفري آنها خواهد بود. 
بعضاً افراد مجنون بخصوص چنانچه فرد مجنون، مرد بزرگس��ال باش��د، 
خطرات بسيار بالقوه اي براي اطرافيان علي الخصوص زنان، دختران، اطفال 
و پسربچه هاي كودك و نوجوان هستند كه لزوم توجه جدي همه كساني كه 
در اين رابطه مسئوليتي دارند را ايجاب مي كند. اين مسئوليت، شامل خانواده 
اين افراد مجنون، مسئوان درماني و بهزيستي، صدا و سيما و رسانه ها و حتي 

مسئوان انتظامي از جهت پيشگيري از وقوع جرم مي شود. 
متهم اين پرونده بعد از ارتكاب جرم، فيلم س�ياه  اي�ن واقعه را در 
فضاي مجازي منتشر كرده بود. بعد از انتشار، مادر يكي از كودكان 
اعام كرد كه با انتشار فيلم، فرزندش قصد خودكشي داشته است. 
تحليل شما از اين موضوع چگونه است ؟ تبعات اين آسيب براي ساير 
افراد جامعه چگونه است؟ به هر حال اخبار وقوع اين حوادث از سوي 

رسانه ها در جامعه منتشر مي شود. 
اواً اينك��ه فردي كه در اين حد از هوش��ياري و ذكاوت باش��د كه از عمل 
قبيح خود فيلم تهيه كن��د و حتي آن را در فضاي مجازي منتش��ر كند يا 
بنا به ش��نيده ها، قربانيان و حتي خانواده هاي آنها را تهديد حيثيتي كند، 
بعيد است كه مجنون باشد هرچند اين يك موضوع تخصصي است كه از 
لحاظ قانوني، تشخيص آن صرفاً در صاحيت پزشكي قانوني است و لذا اين 
موضوع نياز به دقت هرچه تمامتر از سوي پزشكي قانوني دارد تا حقيقت در 

خصوص اين فرد روشن شود. 
ثانياً بهرحال عمل ارتكابي اين شخص و امثال وي آنقدر فجيع و داراي آثار 
بسيار سنگين روحي، رواني و اجتماعي است كه واقعاً تبيين و ارزيابي اين 
آثار نياز به پژوهش هاي گسترده از سوي متخصصان امر از جمله حقوقدانان، 
جامعه شناسان، روانشناسان و ساير حوزه هاي مرتبط است تا با همفكري 
يكديگر بتوانند ضمن آسيب شناس��ي دقيق و شناس��ايي اي��ن پيامدها، 
راهكارهاي كاهش آثار سوء آنها را تبيين و ارائه كنند. صرف اين عمل شنيع، 
به تنهايي قرباني و خانواده او را در معرض انواع آسيب هاي شديد روحي و 
حيثيتي قرار مي دهد، حال وقتي با انتشار فيلم سياه اين واقعه تأسف بار در 
فضاي مجازي نيز مواجه مي شوند، بديهي است كه فرد آسيب ديده را تا ورطه 
نابودي كامل هم پيش ببرد و خودكشي چنين فردي، چندان عجيب نيست 
هرچند همانگونه كه عرض شد در اين وهله، ايفاي نقش فوري سازمان هاي 
مسئول براي ارائه خدمات حمايتي مانند خدمات روانشناسي و ترميم روحي 
فرد قرباني و خانواده وي ضروري اس��ت تا خداي ناك��رده منجر به حوادث 
تلخ تري مانند آنچه در مورد اين كودك محتمل بوده است، نشود.  ساير افراد 
جامعه نيز خواه ناخواه از اين اعمال شنيع متأثر مي شوند كه كمترين آن، 
ايجاد حس ناامني، خدشه دار شدن عفت عمومي جامعه، ايجاد هرچه بيشتر 
حس بي اعتمادي بين افراد جامعه و آثار ديگر رواني مانند افس��رده شدن 

جامعه و ناراحتي عمومي از اين اخبار ناگوار است. 
بروز اين آسيب چه تبعاتي را براي فرد قرباني به همراه دارد و او و 

خانواده  اش بايد تحت چه آموزش ها و مراقبت هايي قرار گيرند؟
همانگونه كه بيان شد فرد قرباني در چنين حوادث شنيعي، مورد شديدترين 
آس��يب هاي روحي و رواني قرار مي گيرد كه درك واقعي آن براي ديگران 
آسان نيست و روانشناسان نيز صرفاً مي توانند اين آسيب ها را تبيين كنند 
بدون آنكه بتوان بهرحال عمق فاجعه رخ داده براي قرباني را لمس و درك 
كرد. اين آثار و تبعات متأسفانه آنقدر شديد و عميق هستند كه تا آخر عمر 
نيز گريبان فرد قرباني را رها نمي كنند و او تا زماني كه زنده است كمابيش 
تحت تأثير اين فاجعه قرار دارد به نحوي كه بعضاً موجب آس��يب رساندن 
به خود و اطرافيان خود مي ش��ود يا گاهي ممكن است موجب ايجاد حس 
انتقام در فرد شده و در اثر اين احساس خطرناك، وي در بزرگسالي، كودكان 
ديگري را مورد تعرض قرار دهد تا به زعم خود، از اين طريق، از جامعه اي كه 

خود را قرباني آن مي داند، انتقام بگيرد. 
ضرورت دارد فرد قرباني و خانواده وي حتماً تحت پوشش خدمات روانشناسي 
به صورت ويژه قرار گيرند و به نظر بنده اين خدمات حتماً بايد به صورت رايگان 
از سوي نهادهاي مس��ئول دولتي و فرهنگي ارائه ش��ود تا مبادا خانواده فرد 
قرباني كه اكثراً هم از افراد كم بضاعت و ضعيف جامعه هس��تند )كما اينكه 
در اين پرونده هم چنين است( به لحاظ محدوديت هاي مالي، از اين خدمات 
بسيار ضروري محروم بمانند. شايد در چنين وضعيتي بتوانيم مقداري به بهبود 

شرايط روحي قرباني و خانواده او اميدوار باشيم. 
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه هم�واره بعد از بروز اين حوادث 
در جامعه مطرح مي شود لزوم توجه به موضوعات خودمراقبتي 
جنسي كودكان است. اين مهم چگونه و توسطه چه كساني بايد 
آموزش داده شود؟ با توجه به اين موضوع كه بسياري از والدين، 

خودشان راه آموزش اين موضوع را نمي  دانند. 
ش��ايد بتوان با قاطعيت ادعا كرد كه مهمترين راهكار براي پيش��گيري از 
وقوع چنين حوادث ناگواري، آموزش اس��ت و در اين راستا، آموزش هاي 
خود مراقبتي براي كودكان، مهمترين مقوله باشد. متأسفانه در جامعه ما 
از لحاظ فرهنگي در اين زمينه ضعف ه��اي فراواني وجود دارد هرچند كه 
خوشبختانه در سال هاي اخير وضعيت فرهنگي جامعه و خانواده ها در اين 
زمينه رشد بسيار چشمگيري داشته است. نقش آموزش و پرورش، معلمان 
محترم، پدران و مادران، صدا و سيما و نهادهاي فرهنگي كشور، بسيار مهم 
و حياتي اس��ت و واقعاً بايد همگي دست به دس��ت يكديگر داده و در واقع 
در يك جهاد آموزشي - پيش��گيري، يكبار براي هميشه، ضريب وقوع اين 
حوادث ناگوار و ش��نيع را، نه به صفر )زيرا تقريباً غيرممكن است( بلكه به 
حداقل ممكنه برسانيم. حتي ازم است براي پدران و مادران نيز كاس ها 
و برنامه هاي آموزش��ي ازم براي چگونگي آموزش موضوعات مرتبط، به 
كودكان و نوجوانان و نيز چگونگي برخورد و مواجهه با حادثه و نيز چگونگي 

رفتار با كودك و نوجوان قرباني اين مسائل، آموزش داده شود.

پيامك هاي مقتول از ديار باقي
اختاف ه�ای خانوادگ�ي در بس�ياري از 
خانواده ها وجود دارد، اما آنچه مهم اس�ت 
بايد اين اختاف ها مديري�ت و از ادامه دار 
ش�دن آن جلوگي�ري ش�ود. از مزيت هاي 
مهم جامعه امروز وجود واحدهاي مشاوره  
اس�ت كه زوج ها يا افراد خانواده مي توانند 
با مراجعه به آنها مش�كات خود را مرتفع 
كنند. بي توجهي به اي�ن اختاف ها خيلي 
وقت ها ب�ه جدايي ي�ا حادثه ه�اي خونين 
منج�ر مي ش�ود. مث�ل پرون�ده اي ك�ه به 
تازگ�ي در دادس�راي امور جناي�ي تهران 
تش�كيل ش�ده ك�ه در جري�ان آن مردي 
جوان، همس�رش را به قتل رس�انده است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 11:10 صبح 
روز شنبه 26آبان ماه زني با اداره پليس تهران 
تماس گرف��ت و گفت دامادش ب��ه خانه آنها 
آمده و مدعي اس��ت كه همس��رش را به قتل 
رسانده است. پس از اعام اين خبر به دستور 
بازپرس ويژه قت��ل تهران تيم��ي از مأموران 
كانت��ري 135 آزادي راهي خانه ش��اكي در 
شهرك اكباتان شدند و مرد جوان را در خانه 
پدر زنش بازداش��ت كردند. م��ادر زن متهم 
گفت: چند روزي است دخترم شيرين ناپديد 
شده است و دامادم مدعي بود او به سفر رفته 
است تا اينكه ساعتي قبل به خانه ما آمد و گفت 
دخترمان را به قتل رس��انده و جسدش را در 
شهرس��تان علي آبادكتول در استان گلستان 

رها كرده است. 

متهم در نخستين بازجويي ها گفت: همسرم 
را ناخواسته با قرص متادون مسموم كردم و به 
قتل رساندم و پس از آن جسدش را با خودروام 
به استان گلستان بردم و در حوالي شهرستان 

علي آباد كتول رها كردم. 
پس از اعتراف متهم، تحقيقات پليسي نشان 

داد مأموران پليس شهرستان علي آباد كتول 
جسد زن ناشناسي را كه مشخصات آن با زن 
گمشده شباهت زيادي دارد روز جمعه كشف 

كرده و به پزشكي قانوني انتقال داده اند. 
صبح دي��روز متهم به دادس��راي امور جنايي 
منتقل شد و در بازجويي ها مقابل قاضي مرادي 

به قتل همسرش اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران 
بزرگ گف��ت: متهم ب��راي انج��ام تحقيقات 
تكميلي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس 

آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

 يك بار براي هميشه موضوع آموزش هاي
 خود مراقبتي كودكان حل شود

آموزش هاي خودمراقبتي كودكان يكي از 
ضرورت هايي است كه توجه به آن مي تواند 
در پيشگيري از وقوع جرائم نقش حياتي 
ايفا كند. اين موضوع با ب�روز جرائم عليه 
كودكان در رس�انه ها مطرح و بعد از آن به 
فراموشي س�پرده مي ش�ود. در تازه ترين 
ماجرايي كه در شهرس�تان شوشتر اتفاق 
افت�اده و ب�ه صفح�ه ح�وادث راه يافت�ه 
ضرورت توجه به اين موضوع بار ديگر از متوليان آموزشي درخواست 
شده است. در اين باره گفت وگو ما با محمدزماني، كارشناساس قضايي 
كه س�ابقه رس�يدگي به پرونده هاي جناي�ي را دارد در ادامه مي آيد:

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟ 

كامران 3۴ ساله هستم. 
چطور با همسرت آشنا شدي ؟

سال95 س��فره خانه داشتم و ش��يرين هم از 
مش��تريان من بود. او به خاط��ر اختافي كه 
با ش��وهرش داش��ت ط��اق گرفته ب��ود كه 

كرديم.  ازدواج 
همسرت شاغل بود ؟ 

بله. او در يك شركت پژوهشي حوالي انقاب كه 
كار پايان نامه انجام مي دهند كار مي كرد. 

درباره حادثه توضيح بده. 
همس��رم هميش��ه قرص آرامبخ��ش مصرف 
مي كرد. س��اعت 6 صبح روز سه شنبه 22 آبان 
وقتي از خواب بيدار شدم شيرين گفت سر درد 
دارد و از من خواست به او قرص آرامبخش بدهم. 
قرص آرامبخش پيدا نكردم تا اينكه چشمم به 
دو قرص متادون افتاد. آنها را پودر كردم و داخل 

كپسولي ريختم و به او دادم كه خورد. 

اگر قصد قتل نداشتي چرا قرص متادون 
به جاي آرامبخش دادي ؟ 

ش��نيده بودم كه ق��رص متادون خ��واب آور و 
آرامبخش اس��ت، به او دادم تا آرام ش��ود كه 

كرد.  فوت 
بعد چه شد ؟ 

وقتي قرص ها را خورد روي تخت دراز كش��يد و 
من چون سرويس مدرس��ه هستم به دنبال كار 
خودم رفتم. عصر وقتي به خانه برگشتم او هنوز 
خواب بود. كمي تلويزيون تماشا كردم و خوابيدم 
تا اينكه ساعت 2 بامداد چهارشنبه از خواب بيدار 
شدم و ديدم شيرين كف باا آورده است. دو عدد 
كيسه نايلوني روي سرش كشيدم و با بند حوله 
حمام به گردنش گره زدم ت��ا كف ها روي تخت 
خواب نريزد كه بعد از ساعتي متوجه شدم بدنش 

سرد شده و فوت كرده است. 
چرا وقتي ديدي كف باا آورده با اورژانس 

تماس نگرفتي ؟ 

ترسيدم. بعد از آن جسد را پتو پيچ كردم و به 
صندوق عقب خودروام گذاشتم. آن روز همراه 
جسد، دانش آموزان سرويسم را به مدرسه بردم. 
پس از آن به خانواده اش اطاع دادم كه شيرين 
ناپديد ش��ده است و بعد از گوش��ي شيرين به 
گوشي خودم پيامكي با اين عنوان ارسال كردم 
»شوهر عزيزم من مي روم همانجايي كه قرار بود 
باهم برويم اما نرفتيم شما مواظب بچه ها باش« 
چند پيام ديگر به گوشي ام فرستادم و چند پيام 
هم از گوش��ي خودم براي او فرستادم تا اينكه 
به خانه مادرش رفتم و پيامك ها را نش��ان داد 
و گفتم شيرين چمدانش را بسته و به مسافرت 

رفته است كه خانواده اش هم باور كردند. 
فرزند داريد ؟ 

نه، دو تا گربه داش��تيم كه به آنه��ا مي گفتيم 
بچه هايمان. 

درباره انتقال جسد توضيح بده ؟
تصميم گرفتم جسد را به استان گلستان ببرم. 

س��اعت 7:30 صبح روز پنج ش��نبه به گلستان 
رس��يدم و تا س��اعت 10 خانه اي اجاره كردم و 
خواس��تم جس��د را در بيابان هاي اطراف دفن 
كنم كه پش��يمان ش��دم. دوباره ساعت 5 صبح 
روز جمعه بيرون آمدم و اين بار جس��د را داخل 
مزرعه اي رها كردم و چمدان لباس هايش را هم 
همان جا گذاشتم تا نقشه ام را تكميل كنم. سپس 
به خانه برگش��تم و به حمام رفتم و س��اعت 11 
صبح دوباره به محل رها كردن جس��د رفتم كه 
ديدم افراد زيادي دور جسد جمع شده اند. براي 
اينكه مطمئن شوم جسد كشف شده به كانتري 
محل زنگ زدم و مشخصات شيرين دادم و گفتم 
از همسرم بي خبرم كه اعام كردند ساعتي قبل 

جسدي با اين مشخصات كشف شده است. 
چه شد كه تصميم گرفتي موضوع قتل را 

به مادر زنت بگويي ؟ 
واقعيتش عذاب وجدان گرفته بودم به تهران برگشتم 

و به خانه مادر زنم رفتم و همه واقعيت را گفتم. 

اشياي عتيقه با قدمت 2 هزار سال در شهرستان بهشهر كشف شد. 
سردار سيدمحمود ميرفيضي، فرمانده انتظامي استان مازندران 
گفت: مأموران پليس شهرستان بهش��هر در جريان تحقيقات 
خود از فعالي��ت پنج جوينده گنج با خبر ش��ده و در بررس��ي 
مخفيگاه آنها هشت قطعه شي تاريخي با قدمت 1800 تا 2 هزار 
ساله كشف و متهمان را بازداشت كردند. وي ادامه داد: برابر نظر 

كارشناسان قيمت آثار 15 ميليارد تومان اعام شده است.

كشف عتيقه هاي 2 هزار ساله

محبوبه قربانی     گفت وگو



دونال�د ترامپ ک�ه پی�ش از ای�ن در پرونده 
دخالت روس�یه هم نش�ان داده بود که وقعی 
به کارشناس�ان س�ازمان جاسوس�ی امریکا 
نمی گذارد، این بار تأیید این سازمان بر دست 
داش�تن ولیعهد س�عودی در پرون�ده قتل و 
تکه تکه ک�ردن روزنامه نگار منتقد س�عودی 
در کنسولگری آل سعود در ترکیه را زیر سؤال 
برد تا مشخص ش�ود وعده وی برای مشخص 
کردن قطعی تکلیف در روز دو    ش�نبه احتمااً 
در امتداد همان مس�یر قبلی حفظ آمر یعنی 
محمد بن س�لمان و قربانی کردن عوامل قتل 
خواهد بود. بماند که ترامپ به بهانه عذاب آور 
بودن تن به شنیدن فایل صوتی قتل خاشقجی 
نداد. در این میان بخشي از  جریان کارشناسی 
دستگاه سیاست خارجي امریکا از ترس اینکه 
حیثت کارشناس�ی خود را فدای پروژه حفظ 
بن سلمان کند، با خواس�ته ترامپ و دامادش 
جرارد کوشنر در این زمینه دچار چالش شده 
است که نشان این چالش اس�تعفای مسئول 
سیاس�ت امریکا در قبال عربس�تان اس�ت. 

رئیس جمهور امریکا با بیان اینکه ولیعهد سعودی 
بار    ها از جمله چند روز پیش به وی گفته است که 
نقشی در قتل جمال خاشقجی نداشته، تصریح 
کرد: »دوست ندارم فایل صوتی عذاب آور مربوط 
به قتل جمال خاشقجی را بشنوم.« سخناني که 
نشان مي دهد اوحاضر نیس��ت زیر بار مسئولیت 

اخاقي این ماجرا برود.
ترامپ همچنین ارزیابی سیا درباره دست داشتن 
محمد بن س��لمان در قتل خاش��قجی را » بسیار 
زودهنگام « دانست و افزود: یافته های سیا مبنی 
بر مسئول بودن بن سلمان در این پرونده » ممکن 
است « درس��ت باش��ند. به گفته رئیس جمهور 
امریکا قرار اس��ت به زودی، ارزیابی دولت امریکا 
درباره مسئول قتل خاشقجی و تأثیرات کلی قتل 

او منتشر شود. 
او همچنین اظهار کرد: عربستان در زمینه شغلی 
و توس��عه اقتصادی واقعاً یک متحد بسیار مهم 

برای امریکا است. 
روزنامه واشنگتن پس��ت در گزارش��ی از خاصه 
نتایج س��ازمان س��یا درباره مرگ خاشقجی به 
اطاعات متعددی دس��ت یافته از جمله تماسی 
که خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان و سفیر 
عربستان در امریکا با خاشقجی داشته و دعوت از او 
برای مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول 
و اطمینان دادن به او که جانش امن خواهد بود. 
واشنگتن پست نوش��ت: اطاعات و نتایج محقق 
شده برای سیا براس��اس ارزیابی آن در خصوص 
نقش ولیعهد است که حاکم دوفاکتو و مشرف به 

همه مسائل هرچند جزئی در عربستان است. 
 استعفایکریستنفانتنرز

مقام مس��ئول تحریم ه��ای امری��کا علیه ریاض 
در خصوص خاشقجی اس��تعفا کرد؛ اقدامی که 

می تواند نش��انگر ب��روز ش��کاف     هایی در داخل 
دولت ترامپ بر سر واکنش نسبت به قتل جمال 

خاشقجی باشد. 
به گزارش ایسنا، » کریستن فانتن رز « درباره اقدام 
امریکا علیه دولت عربس��تان کار کرده و به گفته 
دو منب��ع آگاه، برای بررس��ی تحریم های امریکا 
علیه مسئوان قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی در روزهای اخیر به ریاض نیز سفر 
کرده بود. این مقام امریکایی به طور مشخص به 
ورود نام س��عود القحطانی، مش��اور ارشد محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان به فهرست مسئوان 
این قتل تأکید داشته است که سرانجام نیز نام این 

مقام سعودی در این لیست وارد شد. 
به گزارش روزنام��ه نیویورک تایمز، پیامدهای 
دقی��ق خ��روج او از کاخ س��فید مبهم اس��ت و 
همچنین مش��خص نیس��ت که ه��واداری او از 
واکنش س��ختگیرانه امریکا در قب��ال قتل این 
روزنامه نگار، خشم برخی مقامات کاخ سفید را 

به دنبال داشته یا خیر. بر اس��اس اظهارات این 
دو منبع آگاه، هنگامی ک��ه فانتن رز از ریاض به 
واشنگتن بازگشت، با رؤس��ای خود در شورای 
امنیت ملی نزاعی داش��ت. او در این شورا مدیر 
بخش منطقه خلی��ج فارس بود.  ب��ه گفته یک 
مقام امریکایی آگاه از رون��د ارزیابی این پرونده 
در امریکا، آژانس های اطاعاتی این کشور به این 
نتیجه رسیده اند که ولیعهد عربستان دستور قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
کنسولگری این کشور در استانبول را صادر کرده 
اس��ت. دیگر مقامات آگاه از این مس��ئله اظهار 
کرده اند، با اینکه ممکن است محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان در این قتل دست داشته باشد 
ام��ا همچنان س��ؤااتی درباره نق��ش او در این 

پرونده وجود دارد. 
وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه ای اظهار کرد: 
دولت امریکا برای متهم کردن همه مس��ئوان 
قتل جمال خاشقجی مصمم است. گزارش های 
اخیر درباره اینکه دولت امری��کا به نتیجه گیری 
نهایی رسیده، نادرست هستند. درخصوص قتل 
خاشقجی س��ؤاات بی جواب زیادی باقی مانده 
است.  بیانیه وزارت امور خارجه امریکا می افزاید: 
دولت امریکا اقدامات قاطعی علیه مسئوان این 
رخداد اتخاذ کرده که تحریم و لغ��و ویزای آنان 
را ش��امل می ش��ود. ما اقدامات دیگری را نیز در 
خصوص افرادی که مسئول برنامه ریزی و رهبری 
این پرونده بوده یا با آن ارتباط داشته اند، در نظر 
خواهیم گرفت و در عین حال رابطه استراتژیک 
مهم میان عربستان و امریکا را نیز حفظ خواهیم 
کرد.  مقامات اطاعاتی امریکا چند هفته اس��ت 
که اطاعاتی را درباره پرونده قتل خاش��قجی در 
اختیار ترام��پ می گذارند و روز ش��نبه نیز جینا 
هاس��پل، مدیر س��یا و مایک پمپئو طی تماسی 
تلفنی او را در جریان تازه     ترین تحوات اطاعاتی 

این پرونده قرار دادند. 

رئیس س�تاد مش�ترک ارتش امریکا گفته  اس�ت ک�ه راه حل 
نظامی ب�رای پای�ان دادن به جنگ افغانس�تان وج�ود ندارد، 
زیرا طالب�ان در ح�ال حاضر در جن�گ شکس�ت نمی خورد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد 
مشترک ارتش امریکا روز     شنبه در سخنانی گفته  است که طالبان در 
افغانستان در حال شکست نیس��ت و به همین دلیل اقدامات زیادی 
برای برقراری صلح در این کشور باید صورت گیرد. وی در سخنرانی 
در نشست امنیتی در هالیفاکس در کانادا گفت:»به نظرم این عادانه 
است که گفته شود که آنها )طالبان( اکنون نمی بازند. ما یک سال پیش 

اصطاح بن بست را استفاده کردیم و تاکنون تغییر خاصی رخ نداده 
است«. دانفورد گفت:»با وجودی که فشارهای نظامی راه حل جنگ 
افغانس��تان نخواهد بود، اما امریکا و ناتو تاش کرده اند از راه نظامی، 
سیاسی و اقتصادی بر طالبان فش��ار بیاورند و آنان را مجبور کنند به 
گفت وگو با حکومت کابل، حاضر شوند. بدون پرداختن به جزئیات، 
ما بر این باوریم که طالبان می فهمد که زمانی مجبور خواهد ش��د به 
صلح بپیوندد. موفقیت ما در این اس��ت که همه تاش    ها و فشارهای 
خود را برای انگیزه دادن به طالبان برای گفت وگو هماهنگ کنیم«. 
این اظهارات در حالی ابراز می شوند که زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه 

امریکا برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در امارات و دیگر 
کشور   ها به پایان رسانده  است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
زلمای خلیل زاد، روز یک   شنبه به خبرنگاران گفت که طالبان بر این 
باور است که از راه جنگ پیروز نمی ش��ود. وی ابراز امیدواری کرد که 
تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ آوریل ۲۰۱۹ با 
گروه طالبان درباره صلح به توافق برسد. در همین حال، یکی از مقامات 
طالبان و یکی از افراد نزدیک به این گ��روه، مذاکرات میان طالبان و 
زلمای خلیل زاد را در قطر تأیید کردند که با هدف بررسی روند صلح 

افغانستان و در نهایت پایان دادن به این جنگ طوانی برگزار شد. 
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ترامپ: نوار خاشقجي وحشتناک تر از آن بود که گوش کنم
دولت ترامپ به رغم اذعان سازمان سیا به نقش آمریت بن سلمان در قتل خاشقجي، مسئولیتي براي تأیید گزارش سیا نپذیرفت

دانفورد: راه حل نظامی برای پایان جنگ افغانستان وجود ندارد 

دهه�ا ه�زار ت�ن از    گزارش  یک
معترضان فرانسوی 
نسبت به افزایش مالیات سوخت و سیاست های 
اقتصادی رئیس جمهور کشورشان در بزرگراه های 
سراسر کش�ور دس�ت به راهپیمایی زدند که با 
مداخله پلیس این تظاهرات به خشونت کشیده 
شد و طی آن یك نفر کش�ته و صد    ها تن زخمی 
شدند؛ تظاهراتی که همزمان با کاهش محبوبیت 
اس�ت. ش�ده  انج�ام  ماک�رون  امانوئ�ل 

 
یک س��ال و نیم از روی کار آمدن امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه می گذرد اما موج اعتراضات 
نسبت به سیاست های اقتصادی وی همچنان ادامه 
دارد. هزاران فرانسوی عصر      ش��نبه در سایه تدابیر 
ش��دید امنیتی در ش��رق پاریس، پایتخت و دیگر 
شهرهای فرانسه علیه سیاست های اقتصادی امانوئل 
ماکرون تظاه��رات کردند. در پی ای��ن اعتراض     ها 
در چندین جاده تصادف و ترافیک س��نگین روی 
داد. به گزارش خبرگزاری »آسوش��یتدپرس«، بر 

پاکاردهایي که تظاهرکنندگان در دست داشتند، 
ش��عار    هایی نظیر »ماکرون کافی اس��ت« و »یک 
سال کافی است« به چش��م می خورد. معترضان به 
اصاحات مختلفی که دول��ت رئیس جمهور به راه 
انداخته، اعتراض دارن��د. منتقدان ماکرون را متهم 
می کنند که با سیاست های خود در درجه اول منافع 
شرکت     ها و ایه های مرفه جامعه را در نظر دارد. این 
تظاهرات به درخواست اتحادیه های کارگری، احزاب 
چپ و گروه های مدنی فرانس��ه صورت گرفت. این 
احزاب و گروه     ها خواهان حضور بسیار گسترده مردم 
در مخالفت با سیاست های اقتصادی امانوئل ماکرون 
شدند. به گزارش رویترز، به گفته وزارت کشور فرانسه 
یک زن در این تظاهرات کشته شده و دست کم ۲۲۷ 
تن در سراسر فرانسه زخمی شده اند که شرایط شش 
تن از آنها بسیار وخیم است. پلیس اعام کرد که قبل 
و بعد از تظاهرات در پاریس 35نفر را دستگیر کرده 
است که در بین آنها جوانان نیز به چشم می خوردند. 
پلیس برای بره��م زدن این تظاه��رات از گازهای 
اشک آور استفاده کرده است. برآورد    ها نشان می دهد 

که نزدیک به ۲۸3 ه��زار معترض در اعتراضات روز      
شنبه شرکت داشتند؛ اعتراضاتی که در جریان آن 
یک افسر پلیس نیز به ش��دت زخمی شده است. بر 
اس��اس این گزارش، بیش از ه��زار و 5۰۰ پلیس با 

حضور در پایتخت فرانسه مانع از گسترش اعتراض     ها 
شدند. همچنین تجمع و تظاهرات علیه ماکرون در 
چند شهر دیگر فرانسه نیز ش��کل گرفت. ماکرون 
در دوران زمامداری خود ب��ه خاطر ایجاد تغییرات 
در قوانین کار و سوخت و همچنین ایجاد تغییرات 
اساسی در اپراتور راه آهن دولتی که به شدت زیر بار 
بدهی قرار دارد، با اعتراضات خیابانی و اتحادیه های 

تجاری مواجه شده است. 
 کاهشمحبوبيتوتحقيرترامپي

امانوئل ماکرون که سال گذشته به عنوان جوان    ترین 
رئیس جمهور فرانسه راهی کاخ الیزه شد، با گذشت 
یک س��ال از دوره ریاس��ت خ��ود محبوبیتش به 
پایین     ترین سطح رسیده است. نظرسنجی که روز 
یک    شنبه در یکی از نش��ریات فرانسه منتشر شد، 
حاکی از این است که کاهش محبوبیت رئیس جمهور 
 IFOP این کشور همچنان ادامه دارد. نظرسنجی
که در نشریه فرانسوی »ژورنال دودیمانش« منتشر 
شده، نش��ان می دهد که اصاحات اقتصادی مورد 
نظر ماکرون همچنان به نارضایتی از رئیس جمهور 
دامن می زن��د. فقط ۲5درصد از اف��رادی که از آنها 
پرسش ش��د، گفته اند که از عملکرد ماکرون راضی 
هستند که در مقایسه با آمار ۲۹ درصد قبلی، کاهش 
قابل ماحظه ای را نشان می دهد. 3۴ درصد نسبتاً 
ناراضی و 3۹ درصد هم گفته اند که اصًا از عملکرد 
رئیس جمهور رضایت ندارند. بر اساس این گزارش، 
فقط ۴ درصد گفته اند که از عملکرد ماکرون کامًا 
راضی هس��تند و ۲۱درصد هم تا حدودی کارنامه 
ماکرون را رضایت بخش دانسته اند. این نظرسنجی 
در فاصله نهم تا هفدهم نوامبر از ۲هزار نفر انجام شد. 
همچنین روزنامه گاردین دیروز در گزارشی نوشت 
که جاه طلبی جهانی و ترقی خواهی رئیس جمهور 
فرانسه در مقابل واقعیت ناسیونالیسم و رژیم های 
خودکامه در جهان قرار دارد. ب��ه گزارش گاردین، 
مش��کات داخلی و افت میزان محبوبیت امانوئل 
ماکرون با تقویت چهره  بین المللی او در تضاد است. 
رئیس جمهور فرانس��ه در اروپایی که فاقد رهبران 
آماده یا توانمند برای ایستادگی در برابر راست های 
سختگیر و ناسیونالیست های پوپولیست در داخل و 
رژیم های خودکامه در خارج اس��ت، چهره ای ویژه 
محسوب می شود؛ یا دس��ت کم، او ترجیح می دهد 
اینگونه دیده ش��ود. این گزارش درحالی است که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در روزهای اخیر 
در اظهارات��ی تحقیرآمیز از سیاس��ت های ماکرون 

انتقاد کرده است. 

  گزارش  2

  خبر

نقاِب حقوق بشر، ابزار غرب برای تحقق منافع
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲5آبان ماه قطعنامه ای 
را به رأی گذاش��ت که نتوانس��ت موافقت ۹۸ کش��ور عضو را به خود 
اختصاص دهد. این کمیته درباره پیش نویس قطعنامه کانادا که هرساله 
علیه جمهوری اس��امی ایران با موضوع حقوق بش��ر مطرح می شود، 
رأی گیری ک��رد. در این رأی گی��ری، ۸5 عضو رأی مثب��ت، 3۰ عضو 
رأی منفی و 6۸ عضو هم  رأی ممتنع دادند. اما مس��ئله مهم، استفاده 
ابزاری غرب از مبحث حقوق بشر است. در واقع درحالی که کشورهای 
غربی ایران را متهم به نقض حقوق بشر می کنند، همزمان با رژیم      هایی 
قرون وسطایی و اس��تبدادی که کوچک ترین نشانه ای از حقوق بشر را 

ندارنًد بیشترین ارتباط را دارند. 
عربستان به عنوان یک نظام پادشاهی مطلقه، دارای یکی از بسته      ترین 
نظام های سیاس��ی منطقه بوده که ش��هروندان آن از محدودیت های 
سیاس��ی و اجتماعی باایی رنج می برند و همین ام��ر منجر به انتقاد 
گسترده نهادهای حقوق بش��ری از این کشور ش��ده است. عربستان 
یکی از معروف      ترین کشورهای زن ستیز در جهان است. این کشور در 
رتبه ۱۲۷ جهان از بین ۱36 کشور جهان درزمینه تبعیض جنسیتی 
قرار دارد. عاوه بر این شیعیان عربستان در سایه ظلم آل سعود حتی 
حق نشر اعتقادات خود را ندارند و س��اانه تعداد زیادی از شیعیان به 
اتهام های واهی اعدام می شوند. عربستان فاقد قوانین قضایی مدون بوده 
و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعاان سیاسی 
و اجتماعی باز گذاشته اس��ت. در چنین شرایطی کشورهای غربی که 
ادعای حمایت از حقوق بشر را دارند عربستان را شریکی راهبردی برای 
خود می دانند. به عنوان  مثال کانادا که هرساله پیش نویس قطعنامه های 
ضد ایرانی را در سازمان ملل تهیه می کند، یکی از بزرگ ترین شرکای 

عربستان به شمار می رود. 
عربس��تان و کانادا از روابط ق��وی اقتصادی بهره می برن��د، به گونه ای 
که عربس��تان دومین ش��ریک تجاری ب��زرگ کان��ادا در خاورمیانه 
اس��ت؛ رابطه ای که در فوری��ه ۲۰۱۴ ب��ا خرید ۱5 میلی��ارد داری 
عربستان از س��اح های کانادا تقویت ش��د. تا اوت ۲۰۱۸ بیش از ۱6 
هزار دانشجوی عربس��تان در بورس تحصیلی دولتی در کانادا حضور 
داشتند. طبق گزارش مرکز آمار کانادا، اوتاوا در فاصله سال های ۲۰۰۷ 
ت��ا ۲۰۱۷درمجموع ۲۰ میلی��ارد دار نفت از کش��ورهای عربی وارد 
کرده است که عربستان دومین صادر کننده نفت به کانادا بوده است. 
عربستان روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به کانادا صادر می کند. عربستان 
همچنین از سال ۲۰۱6 حدود 6میلیارد دار در کانادا سرمایه گذاری 
کرده اس��ت. از ابتدای س��ال جاری می��ادی نیز کان��ادا در مجموع، 
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون داِر کانادا کاا به عربس��تان صادر کرده و 

حدود ۲میلیارد دار کانادا نیز از این کشور محصول وارد کرده است. 
درواقع هرچند کانادا اخیراً با عربستان دچار اختاف و تنش سیاسي 
شده و حتی به دلیل مرگ جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
علیه ریاض موضع گرفته اس��ت ام��ا هیچ گاه حاضر نش��ده معامات 
تسلیحاتی با عربستان را نقض کند و یا پیش نویس قطعنامه ای را علیه 
عربستان تهیه کند. نخست وزیر کانادا در مواضعی همسو با امریکا اعام 
کرده که باوجود اخبار مربوط به دست داشتن عربستان در ناپدید شدن 

خاشقجی، اتاوا به فروش تسلیحات خود به ریاض ادامه می دهد. 
عاوه بر این کانادا برخاف شعارهای حقوق بشری در عرصه داخلی 
با مش��کات حقوق بش��ری زیادی مواجه اس��ت که همین مس��ئله 
اس��تفاده ابزاری کانادا از مقوله حقوق بش��ر را اثبات می کند. نگرانی 
روزافزون عمومی نسبت به ناپدیدش��دن و قتل زنان و دختران بومی 
کانادا موجب شده بسیاری از مقامات ایالتی، رؤسای احزاب سیاسی 
مخالف و همچنین دو کمیته سازمان ملل خواستار تحقیق و بررسی 
این خش��ونت علیه زنان در کانادا ش��وند. کمیته حذف تبعیض علیه 
زنان سازمان ملل طی گزارش��ی نتیجه گیری کرده که دولت کانادا با 
عدم توجه به اعمال خشونت های سطح باا نسبت به زنان و دختران 
بومی مرتکب »نقض عمیق و گسترده« حقوق زنان بومی  شده  است. 
این کمیته همچنین گزارش داد که نیروه��ای پلیس نیز با این زنان 
بدرفتاری می کنند. عاوه بر این کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت 
به خش��ونت علیه زنان و دختران بومی در کانادا نگرانی های مشابهی 
را اعام کرد. همچنین مرکز آمار کانادا با انتشار گزارشی اعام کرده 
که بیش از ۱۷3 هزار زن باای ۱5 سال در سال ۲۰۱۱ قربانی جرائم 
خشن شده اند که کمتر از یک سوم از این افراد به پلیس گزارش داده اند. 
این مرکز در خص��وص زنان و دخت��ران بومی نیز ب��ا وخیم خواندن 
وضعیت آنان در کانادا، می افزاید صرفاً در سال ۲۰۱۴، ۱۰5 زن بومی 
ناپدید شده اند. عاوه بر این کانادا در سال ۱3۹۰ قانونی را تصویب کرد 
که بر اساس آن ش��کنجه زندانیان برای گرفتن اعتراف، عمل خاف 

قانون تلقی نمی شود. 
در واقع کان��ادا در حالی علیه ایران پیش نوی��س قطعنامه      ها درزمینه 
حقوق بشر را تهیه می کند که این کشور خود یکی از بزرگ ترین حامیان 
رژیم های ضد حقوق بشری به شمار می رود. عاوه بر این کانادا درزمینه 
داخلی و نوع رفتار با بومیان نیز به شدت مرتکب نقض حقوق بشر شده 
است. ادعاهای کانادا در مورد حمایت از حقوق بشر در جهان در حالی 
است که تاکنون این کشور علیه عربستان که بنا بر اعام واشنگتن پست 
5۰ هزار غیرنظامی را در یمن به شهادت رسانده و بزرگ ترین قحطی 
قرن را رقم  زده اس��ت و یا در مورد به قتل رس��اندن جمال خاشقجی 
هیچ گونه پیش نویسی برای محکومیت ریاض تهیه نکرده است. همین 
مسئله باعث شده اس��ت کانادا به عنوان مصداق بارز استفاده ابزاری از 

حقوق بشر برای تحقق منافع شناخته شود. 
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عمران خان: 
درصدد گسترش روابط با ایران هستیم

نخس�ت وزیر پاکس�تان گفت: ایران کش�ور دوس�ت و همسایه 
اس�ت و درص�دد هس�تیم ای�ن رواب�ط را گس�ترش دهی�م.
»عمران خان « نخست وزیر پاکستان در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری 
فارس در اس��ام آباد که درباره روابط با ایران س��ؤال کرده بود، گفت: 
ایران کشور دوست و همسایه است که روابط دیرینه با این کشور داریم 
و درصدد هستیم این روابط را گس��ترش دهیم.  وی درباره همکاری 
اقتصادی با چین و عربستان افزود: چین و عربستان بسیاری از مشکات 
اقتصادی پاکستان را حل کردند اما نمی توان جزئیات آن را فاش کرد.  
خان گفت کشورهای دیگر هم ممکن است خواهان دریافت تسهیاتی 
مانند چین و عربستان باشند بنابراین نمی تواند جزئیات را در این زمینه 
فاش کند.  عمران خان ادامه داد: تا این حد می توانم به سؤال شما پاسخ 
دهم که سرمایه گذاری چین و عربستان در پاکستان قطعی است و پکن 

بسته کمکی که ارائه کرد، به هیچ کشوری پرداخت نشده است. 
خان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران گفت: فساد مالی 
ثروتمند     ترین کشور    ها را با بحران مواجه کرد بنابراین از هیچ اقدامی در 
این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.  وی با اشاره به برنامه ۱۰۰ روزه دولت 
که قبل از انتخابات وعده داده ش��ده بود، اظهار داشت: در برنامه ۱۰۰ 
روزه مشکات ۷۰ ساله پاکستان حل نمی شود اما تمام تاش خود را 
برای بازگرداندن ثروت مردم از خارج کش��ور به کار خواهیم برد. خان 
تأکید کرد: از ایران و تمام کشورهای خارجی دعوت به عمل می آوریم 
که از فرصت سرمایه گذاری در پاکستان استفاده کنند.  وی افزود: برای 
سرمایه گذاری خارجی تسهیات ویژه فراهم شده است.  خان گفت: ما 
علیه هیچ سیاستمدار یا حزب سیاسی وارد عمل نمی شویم و فقط به 

دنبال ریشه کن کردن فساد مالی در پاکستان هستیم. 

برزخ کابینه نتانیاهو 
از ضربه مقاومت فلسطینی

کابین�ه صهیونیس�تی هن�وز از ش�وک شکس�ت در غ�زه بیرون 
نیامده، بنیامی�ن نتانیاهو زیر ب�ار انتخابات زودهن�گام نمی رود و 
از ط�رف دیگ�ر مخالفت زی�ادی ب�ا انتص�اب رئیس ح�زب »خانه 
یهود« ب�ه عنوان وزی�ر جنگ بی�ن صهیونیس�ت    ها وج�ود دارد. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که اسرائیل در مرحله حساسی 
به سر می برد و برگزاری انتخابات زودهنگام در این شرایط درست نیست. 
وی رخدادهای مربوط به سرنگونی دولت در سال ۱۹۹۰ و توافق اسلو و 
انتفاضه را در این راستا یادآور شد. نتانیاهو در جلسه کابینه تأکید کرد: باید 

برای ممانعت از اشتباهات هر کاری را که ازم باشد، انجام دهیم. 
به دنبال آتش بس اسرائیل و حماس بعد از سلسله حماتی در غزه، آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی استعفا کرد. استعفای وی بحران 

سیاسی را در دولت نتانیاهو به وجود آورده است. 
براساس گزارش رسانه های عبری، نتانیاهو روز گذشته برای نجات دولت 
ائتافی خود با شخصیت    های سیاسی با نفوذ اسرائیلی دیدار کرد. ناظران 
معتقدند وی برای حفظ دولت خود و اجتناب از انتخابات زودروس احتمااً 
نفتالی بنت، رئیس حزب خانه یهود را انتخاب کند. در صورت تعیین بنت 
به عنوان وزیر جنگ تعداد اعضای ائتاف حاکم در پارلمان اسرائیل 6۱ 
عضو باقی می ماند و این یعنی هر دولت جدیدی که نتانیاهو تعیین کند، 
ضعیف خواهد بود و امکان براندازی اش در هر سلب رأی اعتمادی از دولت 

ممکن خواهد بود. 
اما نظرسنجی    ها نش��ان می دهد مخالفت جدی با حضور بنت به عنوان 
وزیر جنگ در میان صهیونیس��ت    ها وجود دارد. نتایج یک نظرس��نجی 
نشان می دهد، 5۱ درصد از اسرائیلی    ها مخالف انتصاب نفتالی بنت، وزیر 
آموزش رژیم صهیونیستی و رئیس حزب »خانه یهود« به عنوان وزیر جنگ 
این رژیم هستند. روزنامه عبری زبان هاآرتص درباره نتایج این نظرسنجی 
نوشت: در مقابل مخالفت 5۱درصد از اسرائیلی    هایی که در این نظرسنجی 
شرکت کردند، 5۹ درصد از آنها استعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ 
این رژیم را اقدامی درست دانس��تند. طبق این نظرسنجی، 53 درصد از 

اسرائیلی    ها از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی حمایت می کنند. 
 گامهایمثبتیبرایترميمروابطبامحورمقاومت

»ایمن الحاج یحیی« معاون دبیرکل جنبش فلس��طینی »کفاح « اعام 
کرد گام های مثبت حماس برای بهبود بحران با محور مقاومت باید مورد 
توجه قرار گیرد و سوریه کلید بازگشت حماس به این محور است. الحاج 
یحیی در گفت وگو با شبکه »المیادین « تأکید کرد گام های حماس برای 
ترمیم روابط با محور مقاومت به ویژه در روابط این جنبش با سوریه باید 
دیده شود. معاون دبیرکل جنبش فلسطینی کفاح تأکید کرد سوریه به 
دلیل التزام به مقاومت، بهای سنگینی پرداخت کرده است و طرف    هایی 
در داخل جنبش حماس وجود دارند که تاش می کنند پیامدهای ناشی 
از بحران موسوم به »بهار عربی« را ترمیم کنند و نقش این جنبش را به 
عنوان گروهی انقابی در داخل محور مقاومت بازگردانند. الحاج یحیی در 
ادامه به »یحیی السنوار « رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه پرداخت 
و گفت شکست رژیم صهیونیس��تی در حمله اخیر به غزه در سه صحنه 
خاصه می شود؛ »کمین پرچم« ، هدف قرار گرفتن اتوبوس صهیونیستی 
در فلسطین اشغالی با موشک »کورنت« و تحویل گرفتن ُکلت به غنیمت 

گرفته شده توسط السنوار در برابر مردم نوار غزه. 
 یحيیسنوارقهرمانمقاومت

یک رس��انه عبری زبان در واکنش به اتفاقات اخیر در ن��وار غزه و اراضی 
اشغالی اذعان کرد که رژیم صهیونیستی تسلیم حماس شده است. سایت 
عبری زبان »واا« گزارش داد: »پیروز بزرگ« درگیری های اخیر یحیی 
سنوار، رهبر حماس در غزه است. سنوار جنگ محدودی را رهبری کرده و 
چندین سال است که در این نبرد   ها پیروز بزرگ بوده است و امروز حماس 
در مقابل فلسطینی    ها و اسرائیلی    ها مانند فردی ظاهر شده که اسرائیل را 
وادار به آتش بس کرده است. واا نوش��ت: سنوار و جنبش وی به واسطه 
تظاهرات مداوم در مرز و بالن های آتش زا موفق شدند اسرائیل را دچار یک 
حالت »عصبی « کنند و اسرائیل نیز در مقابل حماس تسلیم شد و با ورود 

میلیون    ها دار کمک مالی بدون توقف راهپیمایی    ها موافقت کرد. 
این سایت عبری زبان در ادامه آورده است: نقطه اوج این موفقیت زمانی 
است که این موفقیت در عرض ۴۸ ساعت و با شلیک چند موشک محقق 
شد و آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل را وادار به استعفا کرد که این 
مسئله می تواند آغاز سقوط جناح راست باشد. عاوه بر این حماس موفق 
شد ۸هزار فلسطینی را برای راهپیمایی و تأکید بر رفع محاصره به مرز   ها 
بکشاند. واا همچنین نوشت: جنبش حماس در مرحله شکوفایی و توسعه 
روابط خود با قطر و مصر است، این مسئله مهمی بود که در سایه خصومت 
میان »دو دولت« )فلسطین و اسرائیل( تقریباً غیرممکن بود اما حماس 
آن را محقق کرد. هرچند که مصر از اختصاص مبلغی از سوی قطر برای 
پرداخت حقوق کارمندان در نوار غزه حمایت نکرده اما حسن نیت بی سابقه 

خود را نشان داده  است. 

 کوربين:رفراندومدومبرگزیتبرایآیندهاستنهامروز
جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیس��یون کارگر انگلیس روز یک     شنبه 
گفت که برگزاری دومین رفراندوم برگزیت یک گزینه برای آینده است 
نه امروز. حزب کارگر انگلیس گفته اس��ت از تواف��ق برگزیت ترزا می، 
نخست وزیر این کشور در رأی گیری آتی در پارلمان حمایت نمی کند و 
این حزب از درخواست      ها برای یک رفراندوم روی این توافق حمایت کرده 
است. جرمی کوربین، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت:»این گزینه ای برای 
آینده اس��ت نه امروز چون اگر امروز رفراندوم برگزار کنیم، مردم کدام 

طرف خواهند بود؟ قرار است از مردم چه سؤالی پرسیده شود؟«
---------------------------------------------------

 اتهامزنیجعجعبهایرانبرایتعویقتشکيلدولتلبنان
سمیر جعجع، یکی از سیاستمداران نزدیک به ۱۴مارس که به اتهام زنی 
علیه ایران شناخته شده، مدعی شد تهران به دلیل تحریم های امریکا به 
اقداماتی در سطح منطقه روی آورده که از جمله آنها تعویق تشکیل دولت 
لبنان است. بر اساس گزارش وبگاه »النشره«، جعجع ادعا کرد:»ایران برای 
اولین بار از ۴۰ سال پیش تاکنون در موضع دفاعی در سطح منطقه قرار 
گرفته زیرا مقابله جدی است و همه در این فکرند که چگونه از مرحله ای 
به مرحله دیگر بروند، ایرانی      ها تا حد امکان تاش می کنند از تأثیرات آن 
بکاهند اما نمی توانند؛ آنها پس از اجرایی شدن تحریم های امریکا در چهار 
نوامبر میزان جدیت امریکا را دریافتند«. این سیاستمدار لبنانی گفت:»به 
همین دلیل ایرانی      ها تصمیم گرفته اند تا آنجا که می توانند برگه      هایی را 
در س��طح منطقه خاورمیانه جمع کنند تا از آن برای مقابله با فشار زیاد 
امریکا استفاده کنند، تنش اخیر در غزه، سنگ اندازی در دولت عراق پس 
از تشکیل آن و نیز به تعطیلی کشاندن تشکیل دولت لبنان در امروز، در 

همین راستا قرار می گیرد و در هیچ راستای دیگری نیست.«
---------------------------------------------------

 ۵۰۰هزارتندرجنگهایامریکاکشتهشدهاند
مؤسس��ه امور عمومی و بین الملل واتس��ون در گزارش��ی ب��ا عنوان 
» هزینه های جنگ « عنوان کرده است که امریکا از زمان حمات ۱۱ 
س��پتامبر ۲۰۰۱، برای جنگ های خارج��ی 5/۹ تریلیون دار هزینه 
کرده که کشته شدن حدود 5۰۰ هزار نفر را نیز به دنبال داشته است. به 
گزارش رویترز، این گزارش که ماه جاری میادی منتشر شده، حاکی 
از آن اس��ت که حدود 3۷۰ هزار نفر به طور مستقیم در خشونت های 
مرتبط با جنگ های امریکا کشته شده اند، در حالی که افراد بیشتری در 
اثر سوءتغذیه و زیرساخت های ویران شده جان خود را از دست داده اند. 
تخمین زده می ش��ود که در جنگ      هایی به رهبری امریکا، ۲5۰ هزار 

غیرنظامی کشته و بیش از ۱۰/۱ میلیون تن آواره شده باشند. 

تظاهرات  علیه ماکرون کشته داد
دهها هزار نفر از مردم در شهرهای فرانسه  علیه رئیس جمهور تظاهرات کردند

محمدمرادی

منتق�دان ماک�رون را متهم 
می کنند که با سیاس�ت های 
خ�ود در درج�ه اول مناف�ع 
ش�رکت     ها و ایه ه�ای مرفه 
جامعه را در نظر دارد. ماکرون 
در دوران زمام�داری خود به 
خاطر ایجاد تغییرات در قوانین 
کار و سوخت و همچنین ایجاد 
تغییرات اساس�ی در اپراتور 
راه آهن دولتی که به شدت زیر 
بار بدهی قرار دارد، با اعتراضات 
اتحادیه ه�ای  و  خیابان�ی 
تج�اری مواجه ش�ده اس�ت
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    فرزين ماندگار
 سايه آثار مبتذل و سخيف كه با عنوان كمدي 
امسال بيش از هر س�ال ديگري بر سر سينما 
و فرهنگ كشور سنگيني مي كند، موضوعي 
است كه به نظر مي رسد مديران سينمايي بايد 
براي عاج آن اقدامات عاجل�ي انجام دهند. 
ديروز حسین انتظامي به عنوان سرپرست سازمان 
سینمايي از سوي وزير منصوب شد و جاي خود را 
به مهدي حیدرياني داد كه طي نزديك به دو سال 
حضور در سازمان س��ینمايي تقريباً كاري براي 
ارتقاي فرهنگي آثار سینمايي نكرد و كارنامه اي 
موفق از خود برجاي نگذاشت. بزرگ ترين چالشي 
كه انتظامي با آن روبه رو اس��ت مس��ئله فراگیر 
شدن ابتذال در س��ینماي ايران است؛ موضوعي 
كه صداي خیلي از دلسوزان فرهنگي را درآورده 
است. در اين باره پرويز فارسیجاني تهیه كننده 
سینما و تلويزيون و كارشناس فرهنگي با انتقاد از 
وضعیت كنوني فیلم ها و ترويج ابتذال در سینما 
مي گويد: س��ینماي ام��روز با ديدگاه ه��اي امام 
راحل)ره( و مقام معظ��م رهبري در رابطه با هنر 
هفتم داراي تضاد جدي اس��ت؛ بحث ابتذال در 
سینماي فعلي اتفاق افتاده و در برخي از فیلم ها 
به بهانه تس��خیر گیش��ه از ارزش ها و فرهنگ و 

آرمان هاي انقابي و ملي گذشته ايم!
  سينما دانشگاه عمومي است

مدي��ركل س��ابق مطالع��ات و توس��عه دانش و 
مهارت  هاي س��ینمايي س��ازمان س��ینمايي در 
گفت وگو با س��ینماپرس افزود: حضرت امام)ره( 
نگاهي جدي و سازنده نسبت به سینما داشته و 
در رابطه با آن فرموده اند: »سینما يك دانشگاه 
عمومي است«، از سوي ديگر مقام معظم رهبري 
هم در فرمايشات خود از سینما به عنوان يك هنر 
متعهد ياد كرده اند؛ تمامي اين فرمايشات نشان 
از اهمیت س��ینما دارد و اين وظیف��ه را بر دوش 
متولیان و دس��ت اندركاران سینما مي گذارد كه 
به خوبي از سینما حراست كنند و نگذارند به آن 
خللي وارد شود و به ورطه ابتذال و نابودي بیفتد. 
وي ادامه داد: همانطور كه حضرت امام)ره( در 
بدو ورودشان به میهن اس��امي در 12 بهمن 
س��ال 5۷ در بهش��ت زهرا)س( تأكید كردند 
»سینماي ما مركز فحشاست. ما با سینما مخالف 
نیستیم، ما با مركز فحشا مخالفیم«، مديران بايد 
واقف باشند كه وظیفه شان اشاعه فحشا و مسائل 

فساد در سینما نیست!

فارسیجاني تصريح كرد: من بسیار متأسفم كه 
برخي افراد چشم هاي ش��ان را به خاطر برخي 
منافع جناح��ي، قبیله اي، حزبي و ش��خصي 
مي بندند و از واقعیت ها در س��ینما مي گذرند؛ 
آقايان به جاي اينكه س��عي كنند با آثارش��ان 
تعالي بخش انسان ها باشند و جامعه را مديريت 
فرهنگي كنند ب��ا تولیدات ش��ان تخريب هاي 
فرهنگي و ارزشي به وجود مي آورند. وااسفا كه 
بسیاري از آثار امروز سینما به طور كلي منافي با 
فرمايشات حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبري 
در رابطه با سینماس��ت. مديركل سابق طرح و 
برنامه شبكه چهارم س��یما تأكید كرد: اگر ما با 
سینماي غرب و سینماي طاغوت مخالف بوديم 
به دلیل فساد در آ نهاست و اگر ما امروز بخواهیم 
از روي اين آثار كپي برداري كنیم كه فرقي میان 

ما و آنها وجود ندارد. 
اين كارشناس فرهنگي يادآور شد: در صحیفه 
حضرت امام)ره( جلد 6 صفحه 85 اين جمله از 
ايشان آمده كه »س��ینماها را به صورت مبتذل 
درآوردند و جوانان ما را به آنجا بردند و به كلي 
خراب كردند«، حال شايد برخي افراد بپرسند 
سینماي مبتذل چیست؟ سینماي مبتذل هر 
نوع سینمايي است كه حاوي مسائل ضد اخاقي 
باشد، ضد فرهنگ ملي و ديني و انقابي باشد، 

اين مبتذل است. 
فارسیجاني س��پس با بیان اينكه حاا برخي از 
آقايان با واژه ها مشكل دارند و نمي خواهند اسم 
و عنوان سینماي مبتذل را به كار ببرند، اظهار 
داش��ت: فرقي ندارد ما به اين سینما مي توانیم 
سینماي فیلمفارسي هم بگويیم، هرچند برخي 
از فیلم هاي امروز بسیار بدتر و مشمئزكننده تر 
از فیلمفارس��ي هاي زمان طاغوت اس��ت! اين 
تنها نظر بنده نیست و بس��یاري از كارشناسان 
و صاحبنظران مطرح س��ینماي كشور هم اين 

نظرات را دارند. 

وي سپس خطاب به مديران فرهنگي و سینمايي 
گفت: ما به جاي دفاع از اين س��ینماي سخیف 
بايد به فكر چاره باش��یم، بايد ش��وراي پروانه 
س��اخت و نمايش و شوراي س��ینماي خانگي 
دقت بیش��تري داشته باش��ند. ما در آيین نامه 
مصوب وزارتخانه داريم ك��ه يكي از ممیزي ها 
عدم وج��ود مس��ائل ضدش��رعي و اخاقي در 
فیلم هاس��ت، حال سؤال اين اس��ت كه چطور 
دوس��تان ش��وراهاي پروانه س��اخت و نمايش 
مصاديق اظهر من الش��مس فیل��م هايي مثل 
»هزارپا« و... را نمي بینند و اجازه اكران و تولید 

به آنها مي دهند؟
  ميزان تخريب گ�ري فيلم هاي مبتذل 

بااست
از سويي ديگر پروانه معصومي بازيگر سینما و 
تلويزيون با انتقاد از وضعی��ت كنوني فیلم ها و 
ترويج ابتذال در س��ینماي كشور گفت: میزان 
تخريب گري فیلم هاي مبتذل در جامعه بسیار 
بااست. متأس��فانه كودكان و نوجوانان ما كه 
آينده سازان كش��ور هس��تند وقتي به سینما 
مي روند تنها ابت��ذال مي بینند و بس و تأثیرات 
منفي اين اتفاق در س��ال هاي آتي در س��طح 

عمومي جامعه مشاهده خواهد شد. 
بازيگ��ر فیلم هاي س��ینمايي »مس��افر ري« و 
»جهیزي��ه اي ب��راي رب��اب« در گفت وگ��و با 
سینماپرس افزود: متأسفانه از زماني كه حضور 
بخش خصوصي در سینماي ايران پررنگ تر از 
گذشته شد، ما شاهد تولید انبوه آثار مبتذل در 
س��ینماي ايران بوديم. بخ��ش خصوصي فیلم 
را تنها براي فروش مي س��ازد و ب��ه هیچ عنوان 
ارزش هاي فرهنگ��ي و هنري ي��ك اثر برايش 
مهم نیست، در واقع مي توانیم بر اين نكته صحه 
بگذاريم كه امروزه در سینماي ايران فقط فروش 

فیلم مهم شده است نه سطح فرهنگي آن!
وي خاطرنش��ان كرد: مديران فرهنگي هم كه 
تنها در پي آن هستند تا بیان هاي كاري شان را 
پر و پیمان نشان دهند، در واقع كمیت اين روزها 
ارجح تر از كیفیت شده و به همین علت هم است 
كه اصواً مقابله اي اساس��ي با مبتذل سازان در 

سینما صورت نمي گیرد. 
معصومي تصريح كرد: درس��ت است كه قانون 
در س��ینما وجود دارد، خطوط قرمز مشخص 
است و همه مي دانند كه در كشور فیلم ها به چه 
صورت بايد تولید شوند اما خیلي از افراد راه هاي 
متعددي دارند تا قانون را دور بزنند! در واقع خود 
قانونگذاران راه هاي فرار بسیاري براي دور زدن 
قانون باز كرده اند و بسیاري از افراد هم با زيركي 
قانون را دور زده و فیلم هاي مبتذلي در سینما 
تولید كرده و سود سرشاري را به جیب مي زنند. 
بازيگر فیلم سینمايي »ناخدا خورشید« تأكید 
كرد: تا زمان��ي كه دغدغه و اهتم��ام جدي در 
میان مسئوان فرهنگي و سینمايي و همینطور 
يكايك هنرمندان متعهد مبني بر تاش براي 
رشد و ارتقاي كیفي آثار تولید شده در سینماي 
كش��ور به وجود نیاي��د، ما نمي توانی��م انتظار 
بهبود اوضاع و شرايط را داش��ته باشیم و قطعاً 
اگر وضعیت ب��ه همین منوال پی��ش برود، ما 
شاهد گس��ترده تر ش��دن معضات در سینما 

خواهیم بود.

گزارش »جوان« از نفوذ ابتذال و موج آثار ضدفرهنگي در سينماي ايران

 رجعت به فيلمفارسي
خطري در بيخ گوش سينما

   سيدمرتضي ذاكر
مس�ئوان مؤسس�ه تنظيم و نش�ر آثار امام)ره( و بهروز 
افخمي خبر داده اند كه فيلم س�ينمايي »فرزند صبح« به 
رغم وجود همه حواشي و مش�كات آن در كنار ناكامي در 
جشنواره بيس�ت و نهم فيلم فجر، پس از اعمال تغييرات 
ت�ازه، اين بار به جش�نواره س�ي و هفت�م ارائه مي ش�ود. 
»فرزند صبح« نام فیلمي سینمايي به كارگرداني و نويسندگي 
بهروز افخمي محصول ايران است كه به زندگي امام خمیني)ره( 
در دوران كودكي و تا هفت سالگي مي پردازد و بخشي از آن نیز 
دستگیري ايشان در 15خرداد را روايت مي كند. تولید اين فیلم 
از سال 1383 كلید خورد و به دايل گوناگوني از جمله مسافرت 
بهروز افخمي به خارج از كشور، بااخره در سال 86 اين فیلم به 
مدت 95 دقیقه به پايان رسید و آماده صداگذاري و دوبله شد. 
حجت ااسام كمساري معاون فرهنگي موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمیني)ره( در رابطه با حضور مجدد اين فیلم جنجالي 
در جش��نواره فیلم فجر و مباحث پیراموني آن در گفت و گو با 
مهر مي گويد: در س��ال 95 با آقاي افخمي به تفاهم رسیديم و 
قرار شد ظرف مدت يك سال نس��خه مدنظر وي آماده اكران 
ش��ود، از همین رو قرار بود فیلم به جش��نواره سال 96 برسد 
اما به جهت مشغله آقاي افخمي در برنامه تلويزيوني »هفت« 
نتوانستند وقتي كه بايد روي اين پروژه بگذارند. بعد از آن ما هم 
تفاهمنامه را تمديد كرديم. در حال حاضر تمام راش هاي فیلم 
تحويل بهروز افخمي است و قرار است با تهیه كنندگي موسسه 

عروج فیلم كار به جشنواره ملي فیلم فجر برسد. 

بخش عمده اي از اعتراض منتقدان و كارشناس��ان به نس��خه 
نمايش داده ش��ده »فرزند صبح« در جش��نواره فیلم فجر، نه 
ساختاري كه بیش��تر ناظر به محتواي فیلم و تصوير ارائه شده 
از كودكي و نوجواني حضرت امام)ره( بود كه معاون فرهنگي 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني)ره( ناظر بر اين موضوع 
مي گويد: در اين زمینه دو بحث وجود دارد؛ زماني بحث تحريف 
و جعل در میان اس��ت كه علي القاعده موسس��ه عروج فیلم و 
موسس��ه تنظیم و نشر نس��بت به آن حس��اس خواهد بود اما 
مباحث ديگر را كه مربوط به سلیقه و نوع نگاه كارگردان است 
جزو ملزومات يك فیلم س��ینمايي مي دانیم و موسسه عروج 

طبیعتا از محصول نهايي دفاع خواهد كرد. 
وي در پايان خاطر نشان كرد: حساسیت نسبت به كاراكترهاي 
تاريخي همواره در پرداخت هاي س��ینمايي و داستاني وجود 
داشته و همواره شما با حساسیت هايي در مواجهه با قرائت هاي 

مختلف مواجه خواهید بود.

گفت وگوي »جوان« با كتابدار برتر خاق كشور
 كتاب براي بچه هاي روستاهاي محروم مي بريم

تا آينده شان را بسازيم

حكمت 25 
اى فرزن��د آدم زمان��ى ك��ه خ��دا 

را مى بین��ى ان��واع نعمت ه��ا را به 

ت��و مى رس��اند، ت��و در حال��ى كه 

معصیت كارى، بترس.

ام القراي جهان اسام به استقبال جشن مياد رسول اكرم)ص( مي رود
برگزاري جشنواره پيامبر مهرباني در تهران

  محمدصادق عابديني
س�ازمان فرهنگ�ي- هن�ري ش�هرداري ته�ران و معاونت 
هن�ري وزارت ارش�اد برنامه ه�اي مش�تركي ب�ا ن�ام »بهار 
مهربان�ي« ب�ه مناس�بت فرارس�يدن جش�ن هاي مي�اد 
رس�ول اكرم)ص( و ام�ام جعفر ص�ادق)ع( اج�را مي كنند. 
سعید اوحدي رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران، با 
بیان اينكه جشن هاي میاد رس��ول اكرم)ص( رويكرد مردم محور 
دارد، گفت: »امسال جشن هاي هفته وحدت به دلیل پیروزي هاي 
محور مقاومت فضاي متفاوتي دارد و ستاد عالي جشن هاي  گسترده 

بهار مهرباني زير نظر وزير ارشاد تشكیل شده است.«
اوحدي با بیان اينكه 15 عن��وان برنامه با همكاري نهاد هاى مردمي 
برگزار مي شود، ادامه داد: در شهر تهران 1۰ ايستگاه با عنوان »ايستگاه 
مهرباني« براي برگزاري جشن ها در نظر گرفته شده است. اين مكان ها 
به گونه اي انتخاب شده اند كه دسترسي براي تمام شهروندان و حتي 
مسافران راحت و امكانپذير باشد. اين 1۰ ايستگاه شامل میدان آيیني 

امام حسین)ع(، فرهنگسراي واء، درياچه ش��هداي خلیج فارس، 
منطقه گردشگري و فرهنگي عباس آباد، ايوان انتظار، فرهنگسراي 
ملل، باغ موزه قصر، میدان آزادي، فرهنگسراي قرآن و فرهنگسراي 
شفق است. وي با اشاره به برگزاري جش��نواره دف نوازي در اراضي 
عباس آباد، گفت: سومین جشنواره موسیقي پیامبر مهرباني، جشنواره 

شعر »تاوت باران« و جشنواره غذا در تهران برگزار مي شود. 
رئیس سازمان فرهنگي- هنري شهردارى همچنین برگزاري مراسم 
در 12 میدان شهر تهران به همراه نورافشاني و برگزاري نمايشگاه هاي 
هنري را از ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان كرد و افزود: »با هماهنگي 
با سازمان سینمايي فیلم محمد رس��ول اه)ص( در مناطق جنوبي 
شهر تهران به صورت رايگان پخش مي شود.« سیدمجتبي حسیني، 
معاون هنري وزارت ارش��اد نیز درباره برنامه هاي ش��ادماني در ايام 
میاد حضرت محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع(، گفت: »به ابتكار 
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي، امسال مقرر شد آيین بهار مهرباني در 
سراسر كشور برگزار شود. اين طرح در شوراي فرهنگي عمومي كشور 
به تصويب رسید و مقرر شد اداره كل ارشاد اسامي هر استان دبیري 
و رياست ستاد را بر عهده بگیرد.« مصطفي محدثي خراساني، شاعر 
درباره جش��ن هاي »بهار مهرباني«، گفت: »ب��ه طراحان اين برنامه 
تبريك مي گويم كه پیامبر)ص( را بهانه اين حركت بزرگ فرهنگي 
قرار دادند. در س��ال هاي اخیر از يكي از مهم ترين محورها و مفاهیم 
آيیني كه شخصیت و سیره پیامبر اكرم)ص( است، غفلت كرده ايم، 
به ويژه امروز كه نام پیامبر)ص( در بین همه مسلمانان با هر گرايش و 
مذهبي نقطه اتصال است و جهان اسام امروز بیش از هر چیز نیازمند 

نقاط مشترك و اتفاق است و بايد روي اينها سرمايه گذاري كنیم.«

»خاطرات همسايه نياگارا« رونمايي شد  
مس�تند »خاطرات همس�ايه نياگارا« كه به بي�ش از 30 س�ال فعاليت هنري 
عب�اس نبات�ي هنرمن�د پيشكس�وت دوبل�ه مي پ�ردازد، رونماي�ي ش�د. 
در مراسم رونمايي از »خاطرات همسايه نیاگارا«، منوچهر اسماعیلي پیشكسوت 
هنر دوبله در س��خناني درباره عباس نباتي گفت: نباتي 6۰ س��ال پا به پاي ما در 
عرصه دوبله تاخت و از نفس نیفتاد، امیدوارم بقیه وجودش در سال هاي باقي مانده 
همچنان پرنفس باشد. وي افزود: انتظار مي رفت عده بیشتري در اين جمع ما حاضر 
مي بودند اما كیفیت جاي كمیت را پر كرد و تك تك مهره هاي باارزش��ي كه اينجا 

هستند سالن را مملو از عشق و محبت كرده اند. 
در ادامه اين مراسم عباس نباتي در مراسم تجلیل خود با قدرداني از حضور عاقه مندان 
و همكارانش گفت: از شبكه مستند سپاسگزارم كه پروژه پاسداشت هنرمندان را ابداع 
كرد، اين مي تواند گامي براي پاسداشت هاي بیشتر در ساير صنوف باشد، سپاسگزارم 
از رئیس شبكه مس��تند، مدير تأمین برنامه و همه عزيزاني كه به تولید اين مستند 
كمك كردند. دوبلور كارتون هاي به يادماندني »اي كیو سان«، »گربه سگ«، »بل و 
سباستین« و همچنین »دور دنیا در 8۰ روز« و »باخانمان« افزود: امیدوارم جوانان 
همراه ما كه در حال حاضر در كنار ما هستند و همین طور كساني كه در حال تعلیم 
هستند، موفق باشند و بتوانند دوبله را همان گونه كه طي 6۰ سال گذشته پويا بوده 
و كیفیت داشته است به سرانجام برسانند. دوبله زماني لذت بخش است كه كیفیت 
داشته باشد و مخاطب را به هیجان بیاورد. در بخش ديگري از اين مراسم ابوالفضل 
توكلي، تهیه كننده و كارگردان مستند »خاطرات همسايه نیاگارا« نیز سخناني درباره 
ساخت مستند زندگي آقاي نباتي بیان كرد. توكلي گفت: سال 96 در تماسي تلفني 
كه با استاد نباتي داشتم و پیشنهاد ساخت مستند را مطرح كردم ايشان با مهربانى و 

متواضعانه پیشنهاد ما را پذيرفتند و با ما همراهي كردند. 

 چاپ چهارم »مربع هاي قرمز«
حاج حسين يكتا

چاپ چهارم كت�اب »مربع هاي قرمز« همزمان با س�الروز 
ش�هادت ش�هيد مه�دي زين الدي�ن روان�ه ب�ازار ش�د. 
»مربع هاي قرمز« پر اس��ت از خاطرات ترش و شیرين و گاهي 
تلخ نوجواناني كه در مكتب امام خمیني يك شبه مرد شدند. 
آنها میان غرش تانك و صفیر گلوله قد كش��یدند. آنها كه اين 
روزها ردپاي غبار میانسالي بر موهايش��ان نشسته و هنوز در 
گوشه اي و سنگري تمام قامت كنار انقاب ايستاده اند و آنها كه 
پايشان به آسمان باز شد و به لقاءاه رسیدند؛ همان ها كه امام در 
موردشان فرمود: »اينجانب از دور دست و بازوى قدرتمند شما را 
كه دست خداوند بااى آن است مى  بوسم و بر اين بوسه افتخار 
مى  كنم.« )صحیفه امام جل��د 16 ص 143( اين كتاب روايتي 
است از بازيگوشي هاي كودكانه سربازان امام خمیني تا روزهاي 

امدادگري و شناسايي و چشیدن طعم تلخ قطعنامه. 
 .........................................................................................................
محسن عرفاتي سرپرست شبكه قرآن شد

با حكم معاون سيما، حجت ااس�ام »محسن عرفاتي« به 
عنوان سرپرست شبكه قرآن و معارف سيما منصوب شد. 
پیش از اين محمدحسین محمدزاده مدير شبكه قرآن و معارف 
سیما بود كه امس��ال بازنشسته ش��ده بود و با توجه به اجراي 
قانون منع به كارگیري بازنشس��تگان در رسانه ملي، از سمت 
خود كناره گیري كرده و ديروز ضمن خداحافظي از همكارانش 
ساختمان شبكه قرآن را ترك كرد. عرفاتي پیش از اين مديريت 
گروه معارف اسامي شبكه جهاني جام جم را برعهده داشته و 
داراي سوابق مديريتي همچون مدير گروه معارف و علوم قرآني، 
مدير طرح و برنامه و نظارت و مدير امور عمومي شبكه قرآن و 
معارف سیما و نیز مديريت امور عمومي معاونت صدا و معاونت 

فرهنگي آستان مقدس امامزاده صالح )ع( است. 
 .........................................................................................................

 سينماي دفاع مقدس
 با سينماي جنگي تفاوت دارد

جبار آذي�ن معتقد اس�ت س�ينماي دفاع مق�دس ايران 
با س�ينماي متداول جنگ�ي در جه�ان از منظ�ر ماهيت، 
اه�داف و حضور رزمن�دگان متفاوت اس�ت و اي�ن همان 
عناص�ر اصل�ي محتوايي اي�ن سينماس�ت ك�ه در اغلب 
فيلم ه�اي ساخته ش�ده توجه ازم به آنها نش�ده اس�ت. 
جبار آذين، منتقد و مدرس س��ینما در خصوص ش��كل يابي 
سینماي انقاب گفت: در دهه 6۰ سینماي ايران دوران تثبیت 
و شكل يابي را گذراند و اين رويدادها سبب شد تا نگاه به نسبت 
منسجم به تولیدات انقابي و دفاع مقدسي شكل گیرد و رهاورد 
آن ظهور فیلمسازاني از بطن انقاب و دفاع مقدس با تولید آثار 
دفاع مقدسي و انقابي باشد. اين منتقد سینما معتقد است: با 
اين همه گرچه با كوش��ش هاي هنرمندان و نهادهاي ارزشي 
هنوز هم كم و بیش در اين زمینه فیلم ساخته مي شود اما كمتر 
اثري در جايگاه وااي ارزشي سینمايي و مفهومي مي ايستد. 
سینماي دفاع مقدس ايران با سینماي متداول جنگي در جهان 
از منظر ماهی��ت، اهداف و حضور رزمندگان متفاوت اس��ت و 
اين همان عناصر اصلي محتوايي اين سینماس��ت كه در اغلب 

فیلم هاي ساخته شده توجه ازم به آنها نشده است. 
 .........................................................................................................

 فروش كاغذهاي يارانه اي ايران 
در بازار عراق و افغانستان

ي�ك واردكنن�ده كاغ�ذ مي گوي�د: در ماه ه�اي اخي�ر 
ب�ا اختص�اص ارز 3۸00توماني ب�ه كاغذ تحري�ر برخي با 
اي�ن كاغذها نوش�ت افزار و كت�اب توليد و به كش�ورهاي 
همسايه از جمله عراق و افغانستان صادر كرده اند. اين امر 
موجب كاهش عرضه و افزايش قيمت در بازار ش�ده است. 
علي واضحي، مدير يك ش��ركت واردكننده كاغذ بالك، گفت: 
مش��كات داخلي و خارجي كه در تأمین كاغذ به وجود آمده 
اس��ت، مانند نقل و انتقاات پول ، حم��ل كاا و عدم همكاري 
برخي از تأمین كنندگان آس��یايي و اروپايي براي فروش كاغذ 

برخي از فعاان را از اين بخش خارج كرده است. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به اينكه كاغذ 
در ايران ارزان تر از كشورهاي همس��ايه است، گفت: اگر كاغذ 
تحرير يارانه اي بندي 15۰هزار تومان ايران را بخواهیم در عراق 
بخريم معادل 2۰ دار يعني 3۰۰ هزار تومان ما مي شود ، اين امر 
موجب شده برخي كاغذ را براي تهیه دفتر، كتاب و نوشت افزار 
مصرف كرده و آن را به عراق و آذربايجان و س��اير كش��ورهاي 
همسايه صادر كنند. بسیاري از ناشران عراقي و ديگر كشورها 
چون افغانستان و... نیز ترجیح مي دهند كتاب هايشان در ايران 
منتشر شود . واضحي ادامه داد: واردكنندگان كاغذ اكنون بايد 
با دو جبهه مبارزه كنند؛ يكي از خارج از كشور و با تحريم هاي 
بانكي و كش��تیراني امريكا، يكي هم از داخل كش��ور كه بايد 
بوروكراسي اى كه ايجاد شده و مشكاتي را كه ارز چندنرخي 
ايجاد كرده پشت سر بگذارند. ارز چندنرخي مشكات و مفاسد 

زيادي را در بازار كاغذ پديد آورده است.

مصطفي محمدي     ديده بان

   محمدصادق عابديني
45 ساله اس�ت، علوم اجتماعي خوانده و در دورترين شهر 
استان فارس به كار كتابداري مشغول است. حسين قاسمي 
كتابدار كتابخانه قائميه شهر اشكنان امرد با طرح هايي كه براي 
كتابخوان شدن مردم اين شهر اجرا كرده است در ابتداي هفته 
كتاب، به عنوان كتابدار برتر خاق كشور انتخاب شد. قاسمي 
در گفت و گو با »جوان« درباره فعاليت هايش توضيح مي دهد. 

آقاي قاسمي اشكنان كجاست؟
اشكنان ش��هر كوچكي در جنوبي ترين قسمت استان فارس 
و جزو شهرس��تان امرد اس��ت، ما به نحوي وصل به اس��تان 
هرمزگان هستیم. آب و هواي اشكنان خشك و كم باران است 

و تقريباً 8هزار نفر جمعیت دارد. 
از اين جمعيت چند نفر عضو كتابخانه هستند؟

ما حدود هزار و 5۰۰ عضو فعال داري��م كه حدود نیمي از آنها 
كودكان و نوجوانان هستند. 

چه شد كه كتابدار خاق شديد؟
ما فعالیت كتابخانه را در سه حیطه اعضاي كتابخانه، سطح شهر 
و روستاهاي محروم فاقد كتابخانه اطراف شهر تقسیم و براي هر 

بخش بسته هايي را تعريف و اجرا كرديم. 
چه تعداد برنامه براي اين سه بخش اجرا شد؟

ما برنامه هاي متعددي در يك س��اله اخیر اجرا كرديم و از اين 
برنامه ها تقريباً 15 برنامه جزو برنامه هاي خاقانه اجرا شد كه در 
بخش اعضاي كتابخانه، برنامه »قصه هاي شنیدني دايي امید« 
را براي كودكان و نوجوانان اجرا كرديم كه خودم در نقش»دايي 
امید« براي بچه ها قصه گويي مي كنم. اين كار به صورت هفتگي 
انجام مي ش��ود و از س��ال 95 تا كنون بیش از 1۰۰ قس��مت 
اجرا داش��ته ايم. در كنار اين برنامه كتابخواني، ش��عرخواني، 
كتابخانه گردي و مسابقه نقاشي كه جزو برنامه هاي توصیه شده 
نهاد مي باشد در كتابخانه اجرا شده است. طرح هاي ديگري مثل 
طرح »تراكت سخنگو«، »كتابي كه من مي خوانم«، »همسفر 
با دوس��ت«، »پرواز كتاب«،»جش��نواره قرآن��ي نونهاان« و 

»شكوفه هاي انقاب« نیز توسط كتابخانه اجرا مي شود. 
كتابخانه براي مردم اشكنان چه برنامه اي داشته؟

در س��طح ش��هر برنامه اي با نام »منبر كتاب امی��د جماران« 
برگزار مي شود. منبر كتاب اش��اره به كتاب دارد، »جماران« 
نام حسینیه شهر اشكنان است كه در آن برنامه اجرا مي شود 
و »امید« اشاره به س��خن امام خمیني)ره( دارد كه فرمودند: 
»امید من به شما دبستاني هاس��ت.« در شب هاي ماه رمضان 
در حسینیه برنامه هاي كتابخواني، قصه گويي و شعر و سرود، 

حديث آموزي، قصه نمايش و مس��ابقه داش��تیم كه به دلیل 
استقبال مردم، در ماه هاي محرم و صفر نیز ادامه پیدا كرد. 

فكر مي كنم سخت ترين بخش از فعاليت شما، به 
بخش فعاليت هاي روستايي باز مي گردد!

طرحي به نام »پرواز كتاب« را در سطح روستاهاي بدون كتابخانه 
به اجرا درآورديم كه در نیم روز به اتفاق همكاران اداري كتابخانه 
و كانون حضرت زينب )س( اداره آموزش و پرورش شهر مجموعه 
برنامه هايي را در روس��تاهاي هدف به اجرا درمي آورديم كه از 
جمله قصه نمايش، كتابخواني، مس��ابقات مختلف و نمايشگاه 
كتاب براي روستاهاي محروم بخش اش��كنان مي باشد. در اين 
طرح براي مردم آن روستاها كتاب مي بريم كه مطالعه كنند و از 

آن لذت ببرند و طعم شیرين كتاب را بچشند. 
از اين كار استقبال هم مي شود؟

خیلي زياد، از ما درخواست مي كنند كه باز هم به روستايشان 
برويم. در روستاهايي كه بچه ها حتي كتاب غیردرسي از نزديك 
نديده اند، نیازمند توجه هستند. وقتي كتاب برايشان مي بريم و 
آنها را به خواندن كتاب تشويق مي كنیم در اصل داريم به آينده 
آن كودكان و نوجوانان توجه مي كنیم. ما از بچه هاي روستايي 
مي خواهیم كتاب را بخوانن��د و بعد آن را براي ديگران معرفي 

كنند تا ديگران هم به خواندن كتاب تشويق شوند. 
به عنوان كتابدار برتر كش�ور چ�ه انتظاري براي 

بهبود وضعيت كتابخواني در اشكنان داريد؟
ابتدا بايد از مس��ئوان نهاد كتابخانه هاي كشور تشكر كنم كه 
موفقیت ما در امت��داد فعالیت هاي آنها بوده اس��ت اما در مورد 
كمبود ها بايد درخواس��ت راه اندازي كتابخانه سیار را براي اين 
مناطق داشت. موضوع ديگر تس��هیل راه اندازي كتابخانه هاي 
روستايي است كه مي تواند در روند كتابخواني روستاها تسريع 
ايجاد نمايد. توجه به نقاط محروم، افزايش س��رانه كتاب براي 
كتابخانه ها به خصوص كتاب هاي كودك و نوجوان به دلیل توجه 

بیش از اندازه اين قشر از كتابخانه ها مي تواند مفید باشد.

فارسيجاني: من بسيار متأسفم 
كه برخي افراد چشم هاي شان 
را ب��ه خاط��ر برخ��ي مناف��ع 
جناح��ي، قبيل��ه اي، حزب��ي 
از  و  و ش��خصي مي بندن��د 
واقعيت ها در سينما مي گذرند

معاون فرهنگي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره( و بهروز افخمي خبر دادند
»فرزند صبح« پس از 11سال دوباره به جشنواره فجر مي آيد

    مستند


