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ــت ايران وجود دارد كه اگر  ــي فراواني در عالم سياس حواش
مسئوالن آن ها را كنار بگذارند و توجه خود را جلب متن مسائل 
كنند، نتيجه بهتر و مناسبي تري به دست مي آيد. اينكه عده اي به 
مناسبت هاي مختلف به سمت جريان مقابل خود هجمه بياورند 
ــت از وضعيت فعلي  ــخصي براي برون رف ولي هيچ راهكار مش

نداشته باشند به نوعي سياسگري بوده و در ميان افكار عمومي 
اين رويه منفور است. دولت دوم حسن روحاني را مي توان يكي 
از دولت هاي ناكارآمد بعد از انقالب ولو بعد از كودتاي 28 مرداد 
ــند از  ــده اي در اين اوضاع قصد داشته باش خواند ولي اينكه ع

آب گل آلود ماهي بگيرند و فضا را به سمتي ببرند كه ...

1364
سال هفتم   |           12  صفحه   ( به همراه  10    صفحه ضميمه اينترنتي)   |      1000 تومان                                                                                                                                                                                                                                                                                         دو  شنبه  19  آذر 1397  |     2    ربيع الثاني   1440   |     10  دسامبر 2018        

ــازوكارهاى همكارى گرايانه و راهبردى ايران و  ــطح و افق س اگر چه از س
اروپا به ويژه از هنگام خروج آمريكا از برجام، مى توان اين گونه استنباط كرد 
ــت، اما به نظر مى رسد  ــبات راهبردى با ايران جدى اس كه عزم اروپا در مناس
ــوراى امور خارجه اتحاديه اروپا  ــت حال حاضر ش كه تصميات اروپا در نشس
ــود تا ميزانى دستخوش بازنگرى  كه قرار است امروز در بروكسل تشكيل ش
ــران در برنامه هاى  ــى كه اي ــوع رفتار هاي ــود. اين ادعا به جهت ن و تغيير ش
ــوت مى گيرد.   ــاند، ق ــت هاى منطقه اى به انجام مى رس ــكى و سياس موش
ــت هاى دفاعى ايران پيداست، سلسله  آن گونه كه از افق  رويكردها و سياس
برنامه هاى موشكى ايران در راستاى تقويت بنيه دفاعى انجام مى گيرد؛ پس

آن گونه كه ايران اعالم كرده است، سياست دفاعى اش هيچگاه  قابل مذاكره 
ــت كه خود را در اجرا كردن اين سياست ها مقيد  با غرب نبوده و قرار هم نيس
ــر چه اتخاذ چنين  ــر راهبردى ديگر  كند. حال و اگ به مجوز اروپا يا هر بازيگ
ــترين مطلوبيت ها و فوايد راهبردى در عرصه هاى  ــتى همراه با بيش سياس
ــده، اما براى غرب و به ويژه اروپا موجب نگرانى و هراس  دفاعى براى ايران ش
شده است.  به همين خاطر است كه اروپا بار ها در موضعى همسو،  نگرانى خود

ــكى و سياست هاى منطقى ايران  را در كنار آمريكا در قبال برنامه هاى موش
اعالم و آن را تهديدى براى حيات سر زمينى خود و متحدان قلمداد كرده است. 
ــطح رفتار هاى  با توجه به مواضع اعالمى ايران در حوزه دفاعى و با توجه به س
ــد كه نشست بروكسل به نقطه عطفى  ايران در برنامه موشكى به نظر مى رس
ــبات راهبردى ايران و اروپا باشد.  براى ادامه همگرايى و يا بازنگرى در مناس
ــرايط تحت تاثير رفتار هاى ايران آن هم در فرداى آزمايش  اين وضعيت و ش
ــرايط حاضر و مشخصا از فرداى  موشكى جديد ايران رقم خورده است. در ش
آزمايش موشكى جديد ايران به نظر مى رسد كه نوعى دوآليزم در رفتار اروپا 
ــوى اين رفتار مربوط به مناسباتى  در قبال ايران به وجود آمده است. يك س
ــت هاى تزاحمى واشنگتن برجام را  ــت كه اروپا مى خواهد به رغم سياس اس
ــتفاده كند. اين وضعيت به معناى آن است كه  حفظ  حفظ و از مزاياى آن اس
ــوى اروپا به منزوى كردن تهران رجحان دارد و اروپا حاضر نيست  برجام از س
ــوى ديگر اين رفتار، ترديد در  خود را تسليم سياست هاى واشنگتن كند. س
تداوم راهبرد همكارى جويانه اروپا در برجام است؛ به اين معنى كه تضمينى 
ــت هاى منطقه اى وجود  براى عقب نشينى ايران در برنامه موشكى و سياس
ــكى و سياست هاى  ندارد. نظر به عدم تغيير مواضع ايران در برنامه هاى موش
ــوراى امور خارجه اتحاديه  منطقه اى ايران به نظر مى رسد كه دستور كار ش
ــتر در صدد بازنگرى در قبال رفتار ايران است. معنى و  اروپا در بروكسل بيش
مفهوم بازنگرى محتمل نشست بروكسل آن است كه صرف تعهدات ايران به 
برجام دليل اصلى اروپا در برجام و حفظ مناسبات راهبردى نيست. بنابر اين 
ــه حفظ و ماندن در برجام افزايش آنچه بيش از همه مى تواند انگيزه اروپا را ب

دهد، نه صرف تعهدات ايران در برجام بلكه امتناع از اقداماتى است كه بالقوه 
ــت جديد  ــود. اگر اين بازنگرى در نشس مى تواند موجب نقض روح برجام ش
بروكسل جدى باشد،ايران نبايد اميدى به حفظ همكارى هاى راهبردى اروپا 
نظيرسازوكار ويژه يا ايجاد مكانيسمى براى دور زدن تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران باشد. درواقع نتيجه اين بازنگرى چيزى جز شكاف در روابط ايران و اروپا 
ــت بروكسل فاز جديدى ــت كه نشس نخواهد بود. از طرف ديگر و اگر قرار اس

براى تداوم راهبرد هاى همكارى جويانه ايران و اروپا باشد و همچنان ايران به 
حفظ همكارى هاى اروپا اميدوار باشد،بهتر آن است كه تصميمات فرصت ساز  
ــبات خود با اروپا كند. حال بايد ديد كه  بروكسل را الگوى عمل فرداى مناس

چگونه ايران مى تواند نتايج نشست بروكسل را فرصتى براى خود بسازد؟

ــتى با تصويب شوراى  ــازمان بهزيس س
ــاز  ــال 1359 آغ ــالب، كارش را در س انق
ــال از عمر اين  ــدود 35 س ــون ح كرد. اكن
سازمان مى گذرد.در جهان متعارف است هر 
نهادى خدمات انسان دوستانه داشته باشد، 
مطلوب تر و مقبول تر است و در سراسر جهان 
بيشتر به آن توجه مى شود، اما صرف فعاليت 
ــارى  ــانى اقش ــى در جهت حقوق انس عمل
مانند معلوالن كافى نيست و الزم است اين 
ــه جهان گزارش  فعاليت ها ضبط و ثبت و ب
ــتى به عنوان تنها نهاد متولى  ــود. بهزيس ش
در امر ساماندهى طيف آسيب پذير جامعه، 
ــيارى  ــت كه با نقدهاى بس خيلى وقت اس
ــت اما بزرگ ترين نقدى كه باعث  همراه اس
مى شود انگشتان اتهام به سمت اين سازمان 
ــش خبرى در  ــود اين است كه پوش روانه ش
حوزه عملكرد اين سازمان به خوبى صورت 

نمى گيرد! 
ــه اى كه  ــل ترين جمل مهم ترين و كام
ــاختار  ــازمان آمده، اين س در وصف اين س
ــاى حمايتى دولتى  ــن نهاده را از مهم تري
ــه عمومى به  ــمرده كه از طريق بودج برش
افراد معلول و محروم و نيازمند حمايت هاى 
ــش، رفاه  ــتاى تحقق آرام ــتر در راس بيش
ــت در جامعه كمك مى كند. حداقلى و امني

در ساختار نظام ادارى و دولتى ايران بر اساس 
ــى، ارگان ها و  ــامانه سياس هر سيستم و س
ــتند كه به الزام نبايد سياسى  نهادهايى هس
ــكيل چنين ارگان ها يا  باشند و هدف از تش
ــيدگى به مطالبات و بخش قابل  نهادها،  رس
ــت  ــى از نيازها و مطالبات مردمى اس توجه
كه به شأن مدنى و شهروندى آن ها بستگى 
ــه در اغلب  ــت. اگرچ ــوط اس ــته و مرب داش
ــى به  نهادهاى وزارتخانه اى ما چنين بخش
منظور توجه به نيازهاى مردمى وجود دارد 
ــور حلقه اى  ــتى به منظ اما اين نهاد بهزيس
ــته و  ــت و مردم نقش بايس ــان دول رابط مي
ــى كند كه نمونه اش  درخور توجهى بازى م
را نمى توان به طور عيني در هر وزارتخانه يا 
ارگان دولتى ديگرى پيدا كرد. با اين اوصاف 
ــت كه پوشش  ــخص بوده اين اس آنچه مش
ــازمان  خبرى خوبى در رابطه با عملكرد س
ــتى صورت نمى گيرد و اين موضوع  بهزيس

قابل انكار نيست! 
ــاده در گوگل  ــت وجوى س ــك جس با ي
ــازمان بهزيستى در  متوجه مى شويد كه س
ــال جارى تنها دو نشست خبرى با حضور  س
ــانه برگزار كرده است كه يكى از  اصحاب رس

ــت خبرى  ــود به «نشس آن ها مربوط مى ش
رييس سازمان بهزيستى كشور به مناسبت 
ــدر» و ديگرى نيز  ــواد مخ هفته مبارزه با م
اختصاص مى يابد به «نشست خبرى معاون 
ــتى كشور به  ــازمان بهزيس وزير و رييس س
ــتى». به غير از اين  ــبت هفته بهزيس مناس
ــال جارى كه تا كنون 9 ماه از  دو مورد در س
آن سپرى شده است، نشست خبرى مربوط 
ــتى صورت نگرفته و اين  ــازمان بهزيس به س
موضوع به تنهايى يكى از نقاط ضعف بزرگ 
اين سازمان محسوب مى شود چرا كه وقتى 
نشست خبرى در يك سازمان يا نهاد دولتى 
ــانه از عملكرد  ــاب رس صورت نگيرد، اصح
ــواه نا خواه  ــازمان بى اطالع مانده و خ آن س
عملكرد سازمان مربوطه مورد پوشش خبرى 
قرار نمى گيرد، بنابر اين با كوچك ترين كمى 
ــوى آن نهاد يا  و كاستى انگشتان اتهام به س
ــود!خيلى از منتقدان،  ــازمان روانه مى ش س
ــازمان بهزيستى را پيرو   اين نوع عملكرد س
همان بحث هميشگى و كليشه اى « كمبود 
ــتى  ــد و معتقدند بهزيس ــه» مى دانن بودج
ــالت اجتماعى نقش  ــل معض با اينكه در ح
ــرد خود را مطرح  پررنگى دارد اما نوع عملك
نمى كند چون اگر سطوح گسترده اختيارات 
ــات از  ــود، توقع ــخص ش ــازمان مش اين س
ــتى نيرو و  ــد و بهزيس ــى ياب ــش م آن افزاي
ــيدگى به اين سطوح  بودجه كافى براى رس
ــيب هاى اجتماعى را ندارد. از  ــترده آس گس
ــازمان ها و نهاد هاى مردم نهاد نيز  طرفى س
ــتى را در مبارزه با  ــش بهزيس نمى توانند نق
آسيب هاى اجتماعى ايفا كنند و نتيجه اين 
مى شود كه بهزيستى مورد شليك انتقادات 
ــترده قرار مى گيرد و جالب است كه بعد  گس
از تمام اين نقد ها با وجود اينكه توانايى الزم 
ــادات را دارد و  ــخ گويى به اين انتق براى پاس
ــراى اين كار در  ــاى مختلفى نيز ب تريبون ه
ــازمان قرار دارد، هيچگاه  ــترس اين س دس
ــى نبوده و حتى  ــخگوى انتقادات مردم پاس
ــت خبرى براى بررسى بيشتر  تا كنون نشس
ــتى صورت  ابهامات در حوزه عملكرد بهزيس
ــد مسئوالن در  ــت!به نظر مى رس نگرفته اس
ــته  ــازمان، توجهى به انتقادات نداش اين س
ــش خبرى عملكردشان  و عالقه اى به پوش
ــتى  ــازمان حتى نشس ندارند چرا كه اين س
ــى عملكردش در 9 ماه گذشته  درباره بررس
برگزار نكرده است. با اين حال بايد از مديران 
اين سازمان كه از اهميت زيادى نيز برخوردار 
است و نقش پررنگى در مبارزه با آسيب هاى 
اجتماعى دارد پرسيده شود، در حال حاضر 
كه آسيب هاى اجتماعى با رشدى قارچ گونه 
همراه هستند آيا زمان آن نرسيده كه نسبت 

به انتقادات مردمى پاسخگو باشيد؟!

 صالالح الدين هرسنى 
مدرس علوم سياسى و روابط بين الملل

فرهاد معتمدى
روزنامه نگار

سازمانى كه از رسانه فرار مى كندنشست بروكسل: تداوم يا بازنگرى در همگرايى ؟ 
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به گزارش گروه حقوقى و قضايى خبرگزارى ميزان به نقل از روابط 
عمومى سازمان بازرسى كل كشور، قاضى ناصر سراج پيش از ظهر ديروز 
ــمى كه با حضور معاونان، مديران و كاركنان سازمان به مناسبت  در مراس
ــاد برگزار شد، با بيان اينكه هجدهم  گراميداشت روز جهانى مبارزه با فس
ــامبر، به عنوان روز نمادين مبارزه با فساد در  آذر هر سال مصادف با 9 دس
ــازمان هاى مقابله كننده با فساد در اين  جهان معرفى شده است، افزود: س
روز، ضمن برگزارى مراسم هايى خاص به بيان دستاورد ها و تبادل نظر در 
مورد فعاليت هاى انجام شده در مبارزه با فساد مى پردازند. رييس سازمان 
ــور ادامه داد: امروزه با توجه به پيشرفت هاى جهانى در  ــى كل كش بازرس
زمينه ارتباطات و نزديك شدن كشور ها به يكديگر، شاهد همكارى هاى 
ــطوح منطقه اى و  ــازمان ها، نهاد ها و افراد در س بيش از پيش دولت ها، س
بين المللى هستيم. برگزارى همايش ها، اجالس ها و نشست ها در سطوح 
مختلف، راهى براى تبادل آرا و تجارب بازيگران عرصه مقابله با فساد است. 
ــور ها در زمينه مبارزه با فساد  وى با تاكيد بر استفاده از تجارب ديگر كش
ــازمان بازرسى كل  ــئوليت خود در س گفت: اينجانب از زمان تصدى مس
ــاله آگاهى از تجربه هاى ديگران در مبارزه با فساد را به عنوان  كشور، مس
يكى از اولويت هاى كارى خود قرار داده ام و به همين خاطر، استفاده از اين 
ــيار باال و كمتر مورد توجه قرار گرفته مى دانم  تجربه ها را يك ظرفيت بس
ــاد  كه مى تواند افق هاى جديدى را در مقابل نهاد هاى مبارزه كننده با فس

قرار دهد.
ــان كرد: اغلب مواردى كه من در اجالس هاى  ــراج خاطرنش قاضى س
مختلف منطقه اى و بين المللى در ارتباط با بحث هاى مقابله با فساد شاهـد 
بودم، جز در مواردى كه حالتى فنى يا نهادسازى يا مقررات گذارى داشت، 
بيشتر به كار انتقال تجربه ها مى پرداخت. دنيا، هر تجربه اى را قابل بررسى 
ــت، عبور نمى كنـد؛  ــچ تجربه اى، بدون تامل و دق قلمداد مى كند و از هي
ــه نوعى فرآيند  ــود بلك ــاله، تنها به بيان تجربه ها محدود نمى ش اما مس
ــازمانها و نهاد هاى  درس آموزى از تجربه ها مدنظر قرار دارد؛ بنابراين س
مقابله كننده با فساد، در ارتباط با يكديگر، به دنبال انتقال تجربه ها در قالب 

درس هايى قابل اجرا در جغرافيا هاى مختلف هستند.
ــه نهاد هاى  ــور با بيان اينكه «آنچ ــى كل كش ــازمان بازرس رييس س
ــاى درس آموز مطرح  ــان به عنوان تجربه ه ــاد در جه مقابله كننده با فس
ــه قالب اصلى يعنى برنامه ها، روش ها و اثربخشى ها قابل  مى كنند، در س
ــه اول، طراحى  ــت» تصريح كرد: تاكيد اين نهاد ها در درج ــى اس بررس
ــت. مهم ترين ويژگى يك  ــاد اس ــب در كار مقابله با فس برنامه هاى مناس
ــب آن با فرهنگ بومى، نوع فساد شايع در آن  برنامه مقابله با فساد، تناس
محيط خاص و قابل اجرا بودن آن با هزينه كم است. كشور ها مى كوشند تا 
برنامه هاى مقابله با فساد خود را در چنين قالبى، طراحى كنند. وى گفت: 
دومين عنصر مورد تاكيد نهاد هاى مقابله با فساد، روش هاى عملى كردن 

و به اجرا درآوردن برنامه هاى طراحى شده است. امروزه روش هاى اجرايى 
بسيار متنوع و كامال متناسب با نوع برنامه ها وجود دارد كه از برنامه اى به 
برنامه ديگر متفاوت است. هيچ تضمينى وجود ندارد كه يك روش واحد 
در شرايط مختلف و در موارد گوناگون، موفقيت آميز باشد؛ بنابراين بايد به 
دنبال روش هاى مناسب و متناسب بود. قاضى سراج افزود: عنصر سوم در 
تاكيد نماد هاى مقابله با فساد در جهان، مساله اثربخشى برنامه ها و روش ها 
است. طراحى و اجراى برنامه ها بايد اثربخشى معنادار خود را آشكار كند. 
در غير اين صورت، حكايت آن بيمارى است كه هر چه دارو مصرف مى كند، 

تاثيرى بر بيمارى اش نمى گذارد.
وى با بيان اينكه در چند سال اخير يك عنصر ديگر به اين عناصر اساسى 
ــت، ادامه داد: سازمان هاى مقابله گر  اضافه شده كه «نوآورى و ابتكار» اس
ــت هاى جديد خود بر اين نكته، تاكيد فراوانى دارند كه  ــاد در نشس با فس
نوآورى، كار مقابله با فساد را پويا و به روز مى كند و آن را از كندى، روزمرگى 
و پرهزينه بودن خارج مي كند. آن ها عقيده دارند همان گونه كه در صنعت، 
يك ايده خالق مى تواند به وجود آورنده جهش در يك حوزه باشد، وجـود 
ــاد چه در بخش ابزار ها و روش ها و چه در  ايده هاى خالق در مبارزه با فس
ــتن از هزينه ها، دريافت  حوزه برنامه ها، مى تواند يك گام بلند براى كاس

اثربخشى هاى معنادار و كاهش آمار كلى فساد باشد.
رييس سازمان بازرسى كل كشور كه در جمع مديران و كاركنان سازمان 
سخن مى گفت، اظهار داشت: اينجانب بسيار اميد دارم كه حضور نيرو هاى 
ــى در قالب برنامه جوان سازى  جوان، باهوش و باانگيزه در سازمان بازرس
ــته، زمينه  ــا تجربه و راه بلد گذش ــى در كنار نيرو هاى ب نيرو هاى تخصص
ــاد را براى اين با قدمت ترين  ــتن گام هايى بلند در كار مقابله با فس برداش

دستگاه مقابله با فساد در كشور فراهم آورد.
قاضى سراج در ادامه از مديران سازمان بازرسى خواست كه با هدايت 
ــير هاى با دقت از پيش تعيين شده، زمينه به  دقيق نيرو هاى خود در مس
دست آمدن دستاورد هاى ارزشمند در كار نظارت و بازرسى را فراهم آورند. 
ــتگى در حدود 50 نفر از همكاران  ــاره به بازنشس وى همچنين ضمن اش
سازمان، از خدمات ارزشمند آن ها تشكر و قدردانى كرد و از نيرو هاى جوان 
سازمانى خواست تا با تالش فراوان در سال هاى پربار عمر خويش، لحظه اى 

از تقويت ظرفيت هاى خود در حوزه كارى خويش غافل نشوند.
ــه همكاران  ــور در پايان گفت: هم ــى كل كش ــازمان بازرس رييس س
ــتكارى و  ــت اصول دينى و اخالقى و پايبندى به درس گران قدر را به رعاي
درستگويى و انضباط همانند گذشته دعـوت مى كنم تا ان شاءا...سربازانى 
ــاد براى جمهورى اسالمى ايران ذيل واليت  اثربخش در كار مقابله با فس
حضرت، ولى عصر (عج) و زعامت رهبر معظم انقالب باشيم. همچنين در 
اين مراسم پيام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانى مبارزه 

با فساد نيز قرائت شد.

جامعه

قاضى سراج در مراسم گراميداشت روز جهانى مبارزه با فساد مطرح كرد

مقابله با فساد با حضور جوانان در سازمان بازرسى كل كشور

اقتصاد 8جامعه 10

اقتصاد 6

    قاليباف و  رئيسي از تريبون روز دانشجو  فرصتي براي تسويه حساب هاي سياسي فرآهم آوردند

ماهي گيران 

آب هاي گل آلود! 

وضعيت سبد معيشت خانواده ها و سفره هاى شب يلدا واكاوى شد

يلداى نجـومى
«قانون» از ترويج يك رسم عجيب

 در برخي شهرهاي غرب كشور گزارش مي دهد

آرزوى خوشبختى پشت 

قفس هايى از جنس طال

گزارش «قانون» از نقش دولت ها درايجاد
  فرودگاه هاى بدون كاربرد و هزينه  ساز

دولت ها مى روند 
فرودگاه ها مى مانند

سياست 2

صفحه صفحه 44      

     پس از فرانسه و اروپاي شرقي،  اعتراضات جليقه زردها  

        اروپاي مركزي و شمال آفريقا را نيز در بر گرفته است  

پاريس شهر بىپاريس شهر بى   دفاع دفاع

هدايت ا... خادمي، نماينده مردم ايذه وباغملك 
در گفت وگو با«قانون»:

طايفه گري باعث شده 
شايسته ساالري ازبين برود

وهابيت در منطقه خوزستان هزينه  مي كند

سياست 2

 تشريح مهم ترين پرونده هاى قضايى
 توسط سخنگوى دستگاه قضا  

حكم اعدام باقري درمني
 در ديوان عالي كشور تاييد شد

حقوق و قضا 5
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خوزستان وخطه جنوب ايران هميشه از اهميت بااليي 
برخوردار بوده است ولي متاسـفانه برخي از مسئوالن 
توجهي راكه بايد داشته باشند به اين بخش از ايران ندارند 
كه اين رويه در گاهي اوقات سبب سوءاستفاده دشمنان 
و بدخواهان كشـور شده است. مشـكالتي را كه بر سر 
راه مردم جنوب ايران وجود دارد نمي توان به هيچ وجه 
فراموش كرد ولي از طرفي نيز نبايد اجازه داد كه دشمنان 
از اين فرصت استفاده كنند. نمايندگان اين استان براي 
بهبـود وضعيت مردم حـوزه انتخابيه خـود تالش  هاي 
گسترده اي داشته اند ولي در بيشتر اوقات براي رسيدن 
به اهداف خـود آن گونه كـه بايد موفق نشـده اند. براي 
بررسـي وضعيت مردم اين خطـه به سـراغ هدايت ا... 
خادمي، نماينده مردم ايذه وباغملك رفتيم وبا او درباره 
معضالت حوزه انتخابيـه و راهكارهايي كه تاكنون براي 
مناطق وحوزه انتخابيه داشته به گفت وگو نشستيم كه 

در ادامه مشروح گفت وگو را مي خوانيد.
    پيش از اينكه نماينده مجلس شويد، چه فعاليتي 

مي كرديد؟
بنده قبل ازاينكه  نماينده مجلس شوم، كارمند وزارت نفت 
ــال مديرعامل  ــركت نفتي بودم. هفت س ومديرعامل چند ش
ــركت هاي بين المللي  ــمال بودم كه يكي از ش شركت نفت ش
نفت است. اين شركت به لحاظ جغرافيايي بيشترين عمليات 
ــي دهدوتنها  ــارس انجام م ــكي وخليج ف ــاري رادرخش حف
ــت كه كارحفاري را درخشكي ،دريا وخارج  شركت ايراني اس
ــاي ماندگارومهم اين  ــي از كاره ــورانجام مي دهد. يك ازكش
شركت حفاري درعمق 1000متري درياي خزربود كه درعمق 
هزارمتري دريا به كف رسيديم. عمليات حفاري را ازكف دريا 
ــركت  پنج سال  ــروع كرديم. اين ش ــيدن به نفت ش براي رس
پي درپي با 43 درصد سود، سودده ترين شركت خاورميانه بود. 
وقتي كه بحث واگذاري وبه بورس وارد شدن آن شركت شد ما 

جزو 6 شركت شفاف مالي ايران بوديم. 
    به شـعارهايي كه قبل از رسـيدن به مجلس داده 

بوديد، عمل كرده ايد؟
ــعارهايي دادم ودراين مدت سعي كردم  براي انتخابات ش
ــتان بحث  ــفانه درمنطقه خوزس به آن ها عمل كنم ولي متاس
ــت كه همين امر مي توانست   ــهود اس ــيار مش قوم گرايي بس
ــفانه دربعضي مواقع  ــه ايجادكندكه متاس فرهنگي درمنطق
ــت. يكي از عوامل عدم توسعه استان،  ــده اس مشكل آفرين ش
ــوام درمنطقه  ــت زيرا اق ــه گري اس ــوم گرايي وطايف بحث ق
ــي ندارند. همچنين طايفه گري  بايكديگر همكاري و هماهنگ
باعث شده شايسته ساالري درحوزه انتخابيه ازبين برود. وقتي 
فردي ازيك طايفه كانديدا ونماينده مي شود بيشترين راي را 
ــود،  ازاقوام خودش مي گيرد. زماني كه پيروز انتخابات مي ش
ــان خودش انتخاب  ــه را از افراد طايفه واطرافي مديران منطق
ــته  ــاالري وجودنداش ــته س مي كند. درجامعه اي كه شايس
ــت. درحوزه انتخابيه  باشد،تكليف بقيه افراد هم مشخص اس
ــراد طايفه و  ــت. اف بنده بحث طايفه نگري پررنگ ومطرح اس
ــيارمهم وقابل احترام است و روي آن  ــان بس قوم شان براي ش
ــت كه افراد دراستان  ــيارتاكيد دارند. مساله بعدي اين اس بس
ازطوايف بزرگ وارد مجلس مي شوند. طايفه بنده  جزو طوايف 
ــتان  ــتان خوزس ــه دليل اينكه بنده دراس ــت اماب كوچك اس
ــتم ودرحوزه  ــركت نفتي را برعهده داش ــئوليت چند ش مس
ــه بنده را  ــاي ايذه وباغملك هم ــتان ه انتخابيه يعني شهرس
مي شناختند،مي دانستم باتوجه به ارتباط وشناختي كه مردم 
ازبنده دارند، اگر كانديدا شوم بي شك راي خواهم آورد. ازجمله 
ــيار تاكيد  ــعارهايي كه درزمان انتخابات دادم وروي آن بس ش

ــان از چندين ميليارد انسان  داشتم، اين  بودكه بنده يك انس
جامعه بشري هستم و به مردم قول دادم اگرراي بياورم يك نفر 
ازطايفه خودم را به عنوان مدير انتخاب نمي كنم. دراين مدتي 
كه نماينده شدم، اجازه ندادم هيچ يك از افراد طايفه ام به من 
ــوند حتي ارتباط با برادران وخانواده ام را بسياركم  نزديك ش
كرده ام زيرا مي دانستم ارتباط خانوادگي به نمايندگان سابق 
چه آسيب هاي زده است. جمعيت دوشهرستان ايذه وباغملك 
ــات 61 كانديدا براي  ــت. درزمان انتخاب باهم 400هزارنفراس
نمايندگي تبليغ مي كردند. بنده دراين مسابقه عجيبي كه به 
ــد، تنها به دور بعدي  راه پيدا كردم، درآن  ــيده ش دور دوم كش
ــت  زمان افرادي كه از مرحله اول جاماندند وراي نياورند، پش
ــبختانه با كمك مردم واقبال خوبم وارد  هم قرارگرفتند. خوش

مجلس شوراي اسالمي شدم.
    سـوانح رانندگي فراواني در استان روي مي دهد، 
براي بهبـود وضعيت راه هاي اسـتان چـه برنامه هايي 

داشتيد؟
ــول آن را داده بودم وپيگيري  يكي از اهدافي كه به مردم ق
ــده كردن جاده  ــن مجوز وبودجه چهاربان زيادي كردم، گرفت
ــتان  ــتان و اس اهواز، باغملك و ايذه بود. اين جاده بين خوزس
ــاخته  ــاري قرارداردكه درزمان جنگ س ــال  وبختي چهارمح
ــوب مي شود.  ــده ويكي ازجاده هاي پرترافيك ملي محس ش
ــتان خارج  ــنگين وقتي از خوزس ــين هاي س 65درصد ماش
مي شوند ازجاده  باغملك ، ايذه ودهدزمي گذرند تابه اصفهان 
ــند. اين جاده اهواز را به اصفهان نزديك مي كند  وتهران برس
ــته  ــال 94 اين جاده 200 كش ــت. س و بسيارپررفت وآمداس
ــات اين جاده  ــس اعالم كردم تلف ــته كه درمجل وزخمي داش
ــتان  بود و اين جاده به جاده  ــيه با گرجس به اندازه جنگ روس
ــت.  با پيگيري هاي مختلف توانستيم بودجه  مرگ معروف اس
چهاربانده شدن جاده را بگيريم. زماني كه وزيرراه مي خواست 
به استان خوزستان بيايد به اوگفتيم حق ورود به استان را ندارد 
مگراينكه وقتي پروازش درفرودگاه اهواز نشسته اول به حوزه 
ــه وضعيت جاده درآن  ــا بيايد. وزيررا به روي پلي ك انتخابيه م
مشخص بود، بردم ومسائل ومشكالت را به ايشان توضيح دادم. 
ــتيم بودجه چهار بانده شدن جاده را از وزير  درهمان جا  توانس
بگيريم. هم اكنون اين جاده درحال احداث است، بخش زيادي 
ــده كه تا پايان دوره كامل خواهد شد. جاده  ازآن چهار بانده ش
ــليمان در حال احداث است و اين جاده به  اندكاه به مسجد س
رونق اقتصادي ايذه كمك كرده زيرا باعث شده، اندكاه به ايذه 

نزديك شود ومردم براي خريد به ايذه بيايند. 
    مشـكل بحـران آب حـوزه انتخابيـه را چگونه 

پيگيري كرديد؟ 
ــاكنان  ــذرد. اما س ــهرمي گ ــط ش ــه كارون ازوس رودخان
شهرستان حق استفاده از آب رودخانه را ندارند. درواقع حقابه 

ــانه ها محسوب  از رودخانه كارون براي مردم منطقه جزو افس
ــد و افرادحتي جرات حرف زدن درمورد آن را نداشتند.  مي ش
سرچشمه رودخانه كارون از استان چهارمحال و بختياري است. 
ــاورزي وگرفتن حقابه براي ايذه  پروژه انتقال آب شرب وكش
وباغملك جزو شعارها واهدافم بود.مي دانستم بايد هرطورشده 
توسعه وپيشرفت را درمنطقه شروع  كنيم زيرا آب درحال تمام 
ــديدآب درمنطقه باعث ازاين رفتن شهرها  ــدن وبحران ش ش
ــتان ها نرسد،  ــه سال آينده آب به شهرس خواهد شد. اگرتا س
ــتان ايذه و70درصد مردم باغملك بايدكوچ كنند.  كل شهرس
ازاهداف مهم واساسي ام گرفتن حقابه براي حوزه انتخابيه بود.

دراين باره بحث هاي زياد وحتي حاشيه هايي هم ايجاد شد كه 
ــيه ها به رييس جمهور وهيات دولت هم رسيد. براي  اين حاش
گرفتن حقابه تالش كردم زيرادرانتقال آب بحث مافيايي آب 
ــورآب دردست عده اي  ــت. متاسفانه دركش بسيارمشهود اس
ــان مي برند.  ــت وآن عده آب رابراي مناطق خودش خاص اس
ــتم؛ چرا وقتي رودخانه  ــه به اين موضوع اعتراض داش هميش
ــتفاده ازآب را  ــتان حق اس ــهر ما مي گذرد، مردم شهرس از ش
ندارند وآب را جاي ديگري مي برند. دراين انتقال درگيري ها 
ــد.تا حدودي  هشت ماه روي  وچالش هايي دركشورايجاد ش
ــت كردم كه  ــا  وزراي مربوطه صحب ــوع كاركرده و ب اين موض
ــت؛ به گونه اي كه يكي از بزرگان به  بحث هاي حاشيه اي داش
ــت ازآب كارون  وگرفتن حقابه براي شما  بنده گفت كه برداش
ــانه خواهد بود و دنبال اين كار نرويد. به او گفتم شما  يك افس
ــتان ديگر ببريدكه اين  ــه اس مي خواهيدآب  رودخانه را به س

ــد.اين را بدانيد تا وقتي  كار هم براي شمايك افسانه خواهد ش
ــد، بردن آب به استان هاي  آب به شهرهاي ايذه وباغملك نرس
ــفانه ما از رودخانه اي كه از شهرمان  مد نظرافسانه است.متاس
ــا لوله هاي  ــم اما اين آب ب ــت آب نداري مي گذرد، حق برداش
ــود كه مي خواستندآب را از  60اينچي به اصفهان برده مي ش
ــفانه نگاه ها به  رودخانه به كرمان ويزد هم منتقل كنند. متاس
ــده است.اگركسي در دولت  جاي ملي نگري ، بخشي نگري ش
ــد، هيچ كاري براي منطقه اش نمي تواند  سهمي نداشته باش
ــات را به  ــند، امكان ــهري كه باش ــد. وزرا براي هرش انجام ده
شهرخودشان مي برند. خوشبختانه گرفتن حقابه براي حوزه 
انتخابيه حل شده است.از طرف ديگربراي برداشت آب، دولت 
به ما گفت كه بودجه ندارد، بايد آن را به مناقصه بگذاريد. يك 
شركت خارجي  سرمايه گذاري پروژه انتقال آب را شروع كرده 
ــت. حدود 6 ــركت هاي داخلي اس كه اجراي پروژه برعهده ش

ــمي شروع شده است. درمنطقه  ماه است كه كار به صورت رس
حلقه هاي آبي زيادي وجود دارند.اما اداره آب هاي زيرزميني 
نداشتيم و مردم براي گرفتن مجوز استفاده از حلقه هاي آب بايد 
به شهرهاي ديگر مراجعه مي كردند. اداره آب هاي زيرزميني 
ــتفاده ازآب هاي  ــبختانه دراس ــيس شده وخوش درايذه تاس

زيرزميني نظارت وكنترل خوبي انجام مي شود. 

    حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي در استان شما 
به چه شكل است؟  

ــاله  ــتاني باقدمت چند هزارس درحوزه انتخابيه ما آثارباس
وجود دارد. شهرستان ايذه تاريخ  هشت هزار ساله دارد؛ به اين 
شهرستان موزه سر باز ايران مي گويند. درشهركتيبه ها حتي 
كتيبه زن كه درهيچ جاي ايران نيست ودركوه ها نقاشي هاي 
ــت. اگربه موزه ملي ايران باستان  زيادي ازگذشته موجوداس
ــته شده  ــترين آثاري كه درآنجا به نمايش گذاش برويد، بيش
ــت. ــوش و كمي از آذربايجان اس ــتان ش براي ايذه يا شهرس

ــرفت است براي شهرستان ايذه  كتيبه مردپارتي كه نماد پيش
ــدن است كه تا  ــاخت موزه درحال تكميل ش ــت. پروژه س اس
ــد. اين موزه براي حوزه انتخابيه  دوماه ديگر افتتاح خواهد ش
ما بسيارحايزاهميت است زيرااشياي باستاني منطقه درحال 
ــه بختياري ها زندگي  ــتند. درمناطقي ك ــدن هس دزديده ش
ــير وجود داردكه به آن ها  ــنگ قبرها نماد ش مي كنند روي  س
ــتاني موجود درمنطقه  ــود. بيشترآثارباس بردچي گفته مي ش
ــتند يا دزديده  ــال از بين رفتن هس ــم توجهي درح يا براثر ك
مي شوند.متاسفانه ميراث فرهنگي هيچگونه كنترل ونظارتي 
ــدارد. اين موزه  ــراي نظارت ن ــبي هم ب ندارد؛البته ابزارمناس
ــد. بي شك  ــته باش مي تواند منبع درآمد خوبي براي شهرداش
جذب توريست بيشتري خواهيم داشت.درحوزه گردشگري 
ــاخته شدن است. متاسفانه  و جذب توريست هتلي درحال س
ــهر ايذه بااين قدمت به ثبت جهاني نرسيده است كه  هنوز ش
ــده تا پيگيري هاي الزم  ــكيل ش دراين زمينه كارگروهي تش

راانجام دهد.   
 با توجه به آب و هواي استان و حوزه انتخابيه شما 

وضعيت بهداشت ودرمان چگونه است؟

 درحوزه بهداشت ودرمان اوضاع شهرستان ها بسياربد بود. 
توانستيم بزرگ ترين اورژانس كشور را درايذه تاسيس كنيم.

اورژانس قبلي ايذه دريك مكان 80 متري بود. دردو شهرستان 
ــت. غربالگري را شروع  پلي كلينيك درحال ساخته شدن اس
كرديم. بلوك زايمان مدرن درمنطقه ايذه تاسيس شده است. 
چندين درمانگاه ديگردرسطح شهرستان ايذه نيز احداث شده 
است. بيمارستاني در باغملك در حال احداث است و اميدوارم تا 
پايان امسال به بهره برداري برسد.براي منطقه سيدون  كه يكي 
از بخش هاي باغملك است، درمان بستر زديم. براي بخش هاي  

ميداود ودوراهي  هم درمانگاه ساخته شده است. 
   به نظر مشكالت فراواني در حوزه انتخابيه شما وجود 

دارد، درباره ساير معضالت نيز مباحثي را مطرح كنيد.
ــي درمنطقه مربوط به قبل از انقالب بود و به  امكانات ورزش
نظر اضافه نشده است. قرارشده زيرساخت هاي ورزشي راتغيير 
دهيم .به مردم قول داده بودم اين دو شهرستان را به سمت توسعه 
ــته به  پيش ببرم.ازطرف ديگر هم به  آن ها گفته بودم بنده وابس
همه طوايف هستم.سعي كردم همان گونه كه گفتم رفتاركنم. 
ــد. البته  بخش  ــهرها اين حرف ها مهم نباش ــايد در كالنش ش
ــده است؛ براي مثال رييس  نگري دركشور يك امر مرسومي ش
ــركارمي آوردكه همه آن ها  ــروه خاص راس جمهورفقط يك گ
ازتهران، يا نهايت ازاصفهان ويزد هستند. ازاين شهرها پايين تر 
ــال ها  وزيري  وزيري وجودندارد. دقت كنيد تا كنون ودراين س
ــتان، سيستان وبلوچستان يا ايالم  ازبوشهر، بندرعباس،كردس
داشته ايم؟خوشبختانه تاكنون به شعارهايي كه دادم تا حدودي 
عمل كردم وچند پروژه ديگر براي توسعه منطقه شروع كرديم. 
بنده به دليل اينكه مدير بخش هاي مختلف كشوربودم و درخارج 
ازكشورهم كاركرده امبا برخي از مسئوالن دولتي دوست بودم 
ورفت وآمدهايي داشتم.همچنين مي دانستم براي حوزه انتخابيه 
ــال اول دوره  ــرم بايددردوس ــوزي بخواهم بگي هربودجه ومج
نمايندگي اين كاررا انجام دهم. متاسفانه وضعيت كشورخوب 
نيست وخزانه خالي است و درشرايط بدي به سر مي بريم.  پيش 
بيني كرده بودم اگردردوسال اول دوره نمايندگي  بودجه توسعه 
منطقه را نگيريم، بعد ازآن به سرازيري خواهيم افتادوديگرمعلوم 
ــحالم  ــم كاري انجام بدهم ياخير.خوش ــت درآينده بتوان نيس
ــتم توانستم بگيرم ولي  هرآنچه براي توسعه منطقه مي خواس

نبايد فراموش كرد كه حق مردم ما بيشتر از اين مسائل است...
ادامه در صفحه 3

هدايت ا... خادمي، نماينده مردم ايذه وباغملك در گفت وگو با«قانون»:

طايفه گري باعث شده شايسته ساالري ازبين برود
وهابيت در منطقه خوزستان هزينه مي كند
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     قاليباف و رئيسي از تريبون روز  دانشجو   فرصتي براي تسويه حساب هاي سياسي فراهم آوردند  

ماهي گيران آب هاي گل آلود!

پيكر شهيد چابهار 
تشييع و خاكسپارى شد 

پيكر مطهر شهيد «داريوش رنجبر» از شهداى 
ــتى «چابهار»، با حضور گسترده  حادثه تروريس
ــه و بويراحمد  ــتان كهگيلوي مردم واليتمدار اس
ــوج»  ــهر «ياس ــهداى ش ــييع و در گلزار ش تش
ــييع پيكر مطهر اين  ــد. آيين تش خاكسپارى ش
شهيد واالمقام از ستاد فرماندهى نيروى انتظامى 
ــمت ميدان هفتم تير ياسوج برگزار  استان به س
ــت تير در گلزار  ــه نماز در ميدان هف و پس از اقام
ــپارى شد. سردار  مطهر شهداى اين شهر خاكس
ــاون هماهنگ كننده  ــن فتحى زاده» مع «محس
ــت: استكبار جهانى  ناجا در اين آيين اظهار داش
از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى به دنبال ضربه 
زدن به نظام ما بود و در اين راه از هيچ راه و از هيچ 
ــان اينكه  ــت. وى با بي ــى دريغ نكرده اس كوشش
ــئوليت سنگينى را بر  شهدا با نثار جان خود مس
دوش ما گذاشتند، افزود: همرزمان ما در نيروى 
ــانى براى حفظ  ــاده جانفش انتظامى همواره آم
ــالمى هستند.جانشين معاون  امنيت جامعه اس
هماهنگ كننده ناجا به حادثه تروريستى چابهار 
ــت و گفت: به طور حتم عقبه اين  ــاره اي داش اش
مزدوران و تروريست ها را دنبال خواهيم كرد و به 

دستگاه قضايى خواهيم سپرد.

راه روشن

درحوزه انتخابيه بنده بحث طايفه نگري خيلي 
پررنگ ومطرح است. افراد طايفه وقوم شان 

براي شان بسيارمهم وقابل احترام است و روي 
آن بسيارتاكيد دارند. مساله بعدي اين است 
كه اصوال افراد دراستان ازطوايف بزرگ وارد 

مجلس مي شوند

ازاهداف مهم واساسي ام، گرفتن حقابه براي 
حوزه انتخابيه بود.دراين مورد بحث هاي 

زياد وحتي حاشيه هايي هم ايجاد شدكه اين 
حاشيه ها به رييس جمهور وهيات دولت هم 
رسيد. براي گرفتن حقابه خيلي تالش كردم 
زيرادرانتقال آب بحث مافيايي بسيارمشهود 

است

ازديگرعلت هاي مهاجرت مردم به غيرازبحث 
امنيت، مساله هواي استان خوزستان وگرماي 
بيش ازحد هواست. ازطرف ديگركم توجهي 

به استان باعث شده مردم به مهاجرت 
روي بياورند. اكثر مردم شاهين شهر اصفهان 

مهاجراني ازاستان خوزستان هستند

هرزمان كاري به كميته اي  سپرده مي شود،آن 
را رها مي كند.  هردولت ،اداره وارگاني وظايف 

مربوط به خودشان را بايد انجام دهند. 
زماني كه  وظايف به گروه هاي ديگر واگذاري 

مي شود،آن كار سرانجام نمي گيرد وكسي هم 
نسبت به عدم كاركردآن پاسخگو نيست

متاسفانه وضعيت كشورخوب نيست وخزانه 
خالي است و درشرايط بدي به سر مي بريم.  
پيش بيني كرده بودم اگردردوسال اول دوره 

نمايندگي  بودجه توسعه منطقه را نگيريم، بعد 
ازآن به سرازيري خواهيم افتادوديگرمعلوم 

نيست درآينده بتوانم كاري انجام بدهم ياخير

آب درحال تمام شدن وبحران شديد آن 
درمنطقه باعث ازاين رفتن شهرها خواهد 

شد. اگرتا سه سال آينده، آب به شهرستان ها 
نرسد، كل مردم شهرستان ايذه و70درصد 

مردم باغملك بايدكوچ كنند

درحوزه انتخابيه ما حتي اداره پليس راه وجود 
نداشت. وقتي تصادفات رانندگي درجاده 

ايذه به چهارمحال و بختياري اتفاق مي افتاد 
بايد پليس راه از شهرديگر برسرصحنه 
مي آمد.خوشبختانه اين اداره هم زده شد

ــت ايران وجود دارد  ــي فراواني در عالم سياس حواش
ــد و توجه خود را  ــئوالن آن ها را كنار بگذارن كه اگر مس
ــائل كنند، نتيجه بهتر و مناسبي تري به  جلب متن مس
دست مي آيد. اينكه عده اي به مناسبت هاي مختلف به 
سمت جريان مقابل خود هجمه بياورند ولي هيچ راهكار 
مشخصي براي برون رفت از وضعيت فعلي نداشته باشند 
ــي گري بوده و در ميان افكار عمومي اين  به نوعي سياس
ــن روحاني را مي توان  رويه منفور است. دولت دوم حس
يكي از دولت هاي ناكارآمد بعد از انقالب ولو بعد از كودتاي 
ــده اي در اين اوضاع قصد  ــد ولي اينكه ع 28 مرداد خوان
داشته باشند از آب گل آلود ماهي بگيرند و فضا را به سمتي 
ــتباه كرده اند، وقت خود را تلف  ببرند كه گويي مردم اش
نكنند و بدانند اگر ميان آن ها و هركس غير آن ها( حتي 
احمدي نژاد) رقابتي باشد، مردم آن ها را قبول نخواهند كرد 

و به  سمتي مي روند كه جاي قدم آن ها نباشد. 
تسويه حساب بعد  از  انتخابات

ــي كه روز گذشته براي  در همين حال، ابراهيم رئيس
ــتي به مناسبت روز  ــخنراني در دانشگاه شهيد بهش س
دانشجو به تهران آمده بود، در اين مراسم ضمن زير سوال 
ــور، با  بردن بحق تصميمات اقتصادي اين روزهاي كش
سخن گفتن از ايجاد دوقطبي كه  به  نوعي ساخته دست 
دوستداران او است، گفت كه بسيارى از مشكالت محصول 
بى تدبيرى هاست و در شرايط فعلى كه فشار دشمن وجود 
دارد، راهكار اين است كه همه دست به دست هم بدهند 
و با كار و  تالش همه به يك جهت نگاه كنيم. يقين داشته 
باشيم در اين مسير موفقيت وجود دارد. د و قطبى كردن 
ــور نيست. مساله  جامعه و آدرس غلط دادن به نفع كش

اصلى مردم اقتصادى است. بسيارى از تهديدها و تحريم ها 
مى تواند به فرصت تبديل شود. امروز مى توان مشكالت 
ــور حل كرد. اينكه برخى مشكالت اصلى را  را  درون كش
ــكالت اقتصادى نمى دانند و دنبال راهكار سياسى  مش
ــخ به دانشجويى  ــتباه مى كنند. وى در پاس هستند، اش
درباره اينكه حاال كه رييس جمهور نيستيد، آيا نمى توانيد 
مشكالت را حل كنيد، گفت: خدا را شكر كه من رييس 
جمهور نشدم كه قيمت دالر افزايش پيدا كند. در گزارشات 
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى گفته شده كه 
مشكل اصلى توليدكنندگان وجود مشكالت مالى است. 
مگر اين توليدكننده مى تواند با اين سودهاى بانكى وام 
بگيرد؟ اگر  نقدينگى  كشور در اختيار توليد قرار نگيرد در 
هر بخشى برود، مشكل ايجاد مى كند. مبلغ بسيار بااليى 
از واردات كاالها مربوط به كاالهاى لوكس است كه مورد 
ــيار بااليى از سوداگر ى ها با  نياز كشور نيست. درصد بس
ــي ديگر از سخنانش  ماليات حل مى شود. وي در بخش
گفت كه اگر ما بوديم، توليد مسكن را متوقف نمى كرديم و 
در محيط زيست قانون فرانسه را بر قانون خودمان ترجيح 
نمى داديم. ما اگر بوديم، مركز هوشمند مديريت سوخت 
را تعطيل نمى كرديم كه اين قاچاق در كشور شكل بگيرد. 
قاليباف در اين ميان به ماجراي كنارزدن قاليباف از رقابت 
و يكي از عوامل شكست در انتخابات سال 96 نيز اشاره كرد 
و گفت كه ايشان ابتدا  قصد حضور در انتخابات را نداشتند 
اما چون سابقه حضور در انتخابات را داشتند، ما گفتيم كه 
از حضور هيچ كس جلوگيرى نمى كنيم. جلسه اى با آقاى 
جليلى داشتيم كه گفتند اگر شما بياييد من نمى آيم. آقاى 
قاليباف هم گفتند من به انتخابات مى آيم و تا آخرين مناظره 

حضور خواهم داشت، بعد به نظر سنجى ها نگاه مى كنيم، 
اگر راى من پايين تر بود،كنار مى روم. من به هيچ كدام از 
كانديداها نگفتم شما نياييد تا من بيايم. آقاى قاليباف بعد 
ــوم كنار رفتند. رئيسي افزود: البته دوستان  از مناظره س
ستاد درباره كنار رفتن ايشان حرف داشتند و  مى گفتند، 
نگذاريد ايشان كنار برود. حتى آقاى ميرسليم هم قبل از 
انتخابات تماس گرفتند و گفتند، برخى مى گويند به نفع 
شما كنار بر وم كه من گفتم آنچه صالح مى دانيد، عمل 

كنيد و ايشان هم كنار  نرفتند.
كالم حق  و بيان خاص

محمدباقر قاليباف، شهردار پيشين تهران نيز كه بعد 
ــم روز دانشجو كه به  از ظهر يك شنبه، 18 آذر در مراس
همت انجمن اسالمى دانشجويان مستقل دانشگاه تهران 
در تاالر شيخ انصارى دانشكده حقوق و علوم سياسى اين 
دانشگاه برگزار شد با بيان اينكه به جاى اينكه به سفره 
خالى مردم فكر كنيد و به آن بپردازيد، ورود به استاديوم 
و برگزارى كنسرت و ... موضوع اول حرف هاى شماست، 
ــاى اجتماعى موافقيم. در  گفت: البته ما هم با آزادى ه
همين حوزه برگزارى مراسم جشن و كنسرت، مگر در 
ــب بيش از 300 برنامه برگزار  تهران و در پارك ها هر ش
نمى شد؟ چرا تعطيلش كرديد؟ ما مخالف شادى مردم 
هستيم يا شما؟ شادى را كه گرفته ايد هيچ، سرمايه شان 
ــبه به نصف تقليل داديد. اين عضو مجمع  را هم يك ش
تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه در حوزه ماليات، 
ــترين درآمد دارند، كمترين ماليات را  افرادى كه بيش
پرداخت  مى كنند و شايد گاهي اصال ماليات پرداخت 
نمى كنند، بيان كرد: اين در حالى است كه از يك مغازه دار 

خرد، از يك دانشجويى كه ناگزير از فالفل فروشى است، 
ــه 50 درصد  ــزود: نزديك ب ــات مى گيريد. وى اف مالي
ــر محروم كه درآمد  ماموران ماليات متمركز بر اين قش
حداقلى دارد، هستند تا از اين درآمد ناچيز آن ها ماليات 
بگيرند و البته اين سرانجام مى شود پنج  درصد درآمد 
ــا و چهاردرصدى ها كه  ــى! دالالن و قاچاقچى ه ماليات
درآمد هنگفتى دارند، فرار مالياتى مى كنند كه اگر فقط 
از چند ده نفر آن ها به درستى ماليات گرفته شود،  به اندازه 
ــروم درآمد مالياتى  چند صد هزار نفر از اين طبقه مح
ــباع  ــخص اش ايجاد مى كند. اين يكى از نمادهاى مش
ــتفاده نكردن از مديريت نسل چهارم و   ناكارآمدى، اس
ابزار روز و  سيطره چهاردرصدى ها بر مجموعه مديريتى 
كشور است. قاليباف افزود: هر روز بخشنامه اى متضاد در 
حوزه مسائل اقتصادى و ادارى صادر كردن، آرامش را از 
توليدكننده  و وارد كننده و بازار مى گيرد، چون نمى توانند 
اين ها را حل  كنند، تمسك به كارهاى فرعى مى كنند و 
حرف از اين  مى زنند كه نمى خواهيم به حوزه شخصى 
ــيم. وى با اشاره به  ــاب مردم سرك بكش مردم  ، به حس

هشدارى كه ابتداى سال جارى درباره شرايط اقتصادى 
و ارز داده بود، تصريح كرد: در ارديبهشت بنده در رابطه 
با خطر وضعيت ارز مطالبى را بيان كردم، اما متاسفانه 
توجهى نشد، امروز هم مى گويم بحث تورم و گرانى، بحث 
تعطيلى كارگاه هاى كوچك و متوسط و بيكارى چالش 

جدى پيش روى ماست.
پوپوليست  مدرن

ــه زبان  ــي و قاليباف ب ــه رئيس اين موضوعاتي ك
مي آورند بي شك هر ايراني از آن اطالع دارد و مي تواند 
درباره آن سخن بگويد. اين افراد امروز اگر رييس جمهور 
ــتند و مي توانند در  ــتند ولي صاحب قدرت هس نيس
جايگاهي كه دارند به وظيفه خود عمل كنند. اينكه از 
بيرون گود به طور دايم براي بازي دادن افكار عمومي 
مسائل روشن تر از روز را بيان كنند و خود را در ميان اين 
آشفته بازار قهرمان جلوه دهند، اقدام پوپوليستي است 
ــبك  و مردم به خوبي بعد از دوران احمدي نژاد اين س
سياست مداري را شناخته اند و اين طيف نيز بايد بدانند 

كه فعاليت هاي آن ها نتيجه اي در برندارد.
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   خودم را جزوتمام طوايف منطقه مي دانم اگرقبول نداريد، عضو هيچ طايفه اي نيستم
  دراين مدتي كه نماينده شدم اجازه ندادم هيچ يك از افراد طايفه ام به من نزديك شوند حتي ارتباط با برادران وخانواده ام را بسياركم كرده ام

  يكي از اهدافي كه به مردم قول آن را داده بودم وپيگيري زيادي كردم ،گرفتن مجوز وبودجه چهاربانده كردن جاده اهواز، باغملك و ايذه بود
  متاسفانه دركشورآب دردست عده اي خاص است وآن عده آب رابراي مناطق خودشان مي برند

  وزرا براي هرشهري كه باشند، امكانات را به شهرخودشان مي برند 
   شهرستان ايذه تاريخ  هشت هزار ساله دارد و به اين شهرستان موزه سر باز ايران مي گويند

  به تازگي تبليغات براي پيوستن به گروه وهابيت درمنطقه زياد شده است
  متاسفانه استان خوزستان بيشترين درصد مهاجرات را دركشوردارد

  جمعيت شهر آبادان قبل از جنگ بيشتر از االن بوده و هنوزجمعيت آبادان به آن جمعيت قبل نرسيده است
  كارت سوخت وسامانه هوشمندتعريف  واين كار باعث شفافيت درمصرف سوخت كشورشد

  متاسفانه برخي از مسئوالن كشوررا به سمت تك محصولي برده اند. صادرات كشورفقط نفت خام است
  اگرپايشگاه زده بوديم، هيچ وقت تحريم نمي شديم ونيازي به فروش نفت خام ارزان نداشتيم بلكه باارزش افزوده باالتري اين محصول را مي فروختيم

  بعد از108 سال به عنوان بزرگ ترين دارنده نفت وگاز جهان، سوخت را وارد واعالم مي كنيم قيمت آن ارزان است
  مي توانستيم به جاي هدردادن سوخت آن را مديريت كنيم

  هميشه درخصوص مسائل ومشكالت كشور،  بين بد وبدتر تصميم گيري مي كنيم
  سهميه  بندي به معناي كاهش مصرف نيست بلكه سهميه بندي براي اين است كه كمترمصرف كنيم

  دربحث سهميه بندي بنزين  نظرات مختلفي وجود دارد كه هنوز به نتيجه واحدي نرسيده اند
  امروزه مشكل كيفيت حل شده و بيشتر بحث كمبود بنزين مطرح است

  اميدوارم با راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس به خودكفايي برسيم ونيازي به واردات نداشته باشيم
  حامل هاي انرژي ارزان نيستند بلكه پول كشورمان بي ارزش است

  اگر بنزين به ليتري 10هزارتومان  هم برسد بازهم سوخت دركشورما ازكشورهاي همسايه ارزان تراست
  وضعيت اقتصادي كشور،چه درتحريم باشيم وچه نباشيم، هميشه بدتر از قبل خواهد شد
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ادامه از صفحه 2
  وضعيت اشتغال در حوزه انتخابيه شما چگونه 

است؟
درحوزه اشتغال مشكل اساسي درمنطقه وجود دارد. 
گرچه بيكاري مشكل سراسري است اما در استان خوزستان 
وحوزه انتخابيه شرايط بسيار بدتراست. براي توسعه اشتغال 
ــيس   درمنطقه ازوزيرصنعت، معدن وتجارت مجوزتاس
پتروشيمي راگرفته ايم. عمده شغل افراد منطقه كشاورزي 
است.  محصوالت اصلي منطقه، گندم ،برنج ومركبات است. 
ــت. درحوزه انتخابيه ما  محروميت درمنطقه بسيار باالس
حتي اداره پليس راه وجود نداشت. وقتي تصادفات رانندگي 
درجاده ايذه به چهارمحال و بختياري اتفاق مي افتاد بايد 
پليس راه از شهرديگر برسرصحنه مي آمد ولي خوشبختانه 

اين اداره هم تاسيس شد. 
   البي گري هاي نماينده هاي مجلس براي توسعه 
حوزه هاي انتخابيه بسيار مهم است .به نظر مي رسد 

شما براي توسعه البي گري هاي زيادي كرده ايد ؟ 
بله، درست است. گاهي اوقات نماينده بايد براي كاري 
كه جزو وظايف دولت است خودش را به آب وآتش بزند. 
درصورتي كه بايد توزيع ثروت دركشور عادالنه باشد. وقتي 
اليحه اي به مجلس مي آيد مي بينيم بودجه اي براي پروژه 
اي درفالن استان كنارگذاشته است.مناطقي كه وزيريا 
رييس جمهور ازآنجا بيرون مي آيندهميشه آبادترهستند. 
ــتان كه  ــتان خوزس به اين موضوع توجه كنيد چرااس
بيشترين درآمدكشور ازاين خطه است اينقدر محروم 
ــتان آمدندورفتند. وقتي  است.  مسئوالن زيادي به اس
ازآن ها سوال مي شود چرا زماني كه مسئول منطقه بوديد 
براي توسعه استان كاري نكرده ايد؟ مي گويند درآن زمان 
ملي فكرمي كرديم. البته درست فكرمي كردند همه بايد 
ملي فكركنند. متاسفانه االن نگاه ها بخشي شده كه اين 
نوع نگاه باعث مشكالتي دركشورپديد بيايد. يكي ازآن 
مشكالت باعث عدم توزيع عادالنه ثروت واشتغال دركشور 
شده است. به گونه اي كه بخشي ازكشور در فقربه سرمي 

برندو بخش ديگر توسعه يافته هستند. 
  وضعيت امنيتي دراستان خوزستان چگونه 

است ؟
 از لحاظ امنيتي استان خوزستان دروضعيت خوبي  به 
ــتان وجود ندارد.  سرمي برد.مشكل خاص يا حادي دراس
نيروهاي نظامي وظيفه تامين امنيت رابرعهده دارند. استان 
خوزستان به دليل اينكه با چندكشوري كه دشمني ديرينه 
ــتان همسايگي دارد.اين كشورها  باايران دارند مثل عربس
براي ايجاد ناامني درمنطقه سرمايه گذاري زيادكرده اند. 
به تازگي تبليغات براي پيوستن به گروه وهابيت درمنطقه 
زياد شده است كه كارنيروهاي امنيتي ونظامي را دراستان 
زيادكرده به گونه اي كه حادثه تروريستي اهواز مي توانست 
تعداد زيادي كشته داشته باشد. خوشبختانه قبل از اجراي 
ــف  ــاي اطالعاتي منطقه آن ها را كش آن حمالت نيروه
وخنثي كرده بودند.وجود همسايه هايي كه با ايران اختالف 
ــرمايه گذارهاي زيادي كه آن ها براي  ودشمني دارند و س
ناامني منطقه مي كنند وطرف ديگربه دليل فقرزيادي كه 
دراستان خوزستان وجود داردباعث شده زمينه هاي ناامني 

دراستان فراهم شود. 
  علت مهاجرت مردم اسـتان بيشتربه دليل 

فقر   است؟
متاسفانه استان خوزستان بيشترين درصد مهاجرت را 
دركشوردارد. اين مهاجرت ها باعث شده سطح نخبه گري 
ــتان  ــتان پايين بيايد. يكي ازداليل مهاجرت دراس دراس
ــيارآزاردهنده است. گردوغباراست كه اين گرد وغباربس

متاسفانه تاكنون دولت هادراين زمينه اقدام خاصي نكرده 
اند.ازديگرعلت هاي مهاجرت مردم به غيرازبحث امنيت، 
مساله هواي استان خوزستان وگرماي بيش ازحد هواست. 
ــده مردم به  ــتان باعث ش ازطرف ديگركم توجهي به اس
ــاهين شهر اصفهان  مهاجرت روبياورند. بيشتر مردم ش

مهاجراني ازاستان خوزستان هستند. 
كدام يك شهرهاي استان بيشترين مهاجرت 

را داشته اند؟
ازكل استان مردم درحال مهاجرت هستند. جمعيت 
ــت و  ــتر از االن بوده اس ــگ بيش ــهر آبادان قبل از جن ش
ــيده است.  هنوزجمعيت آبادان به آن جمعيت قبل نرس
وقتي مركز استان كه شهراهوازاست از آب وهواي مناسبي 
ــه گردوغبار درآنجا وجود دارد  ــت هميش برخوردارنيس
وازطرف ديگر امنيت منطقه هم خوب نيست. همچنين 
امكانات رفاهي مناسبي در شهرها وجود ندارد و تا حدودي 
ــده اند. بنابراين مردم تالش  تمامي امكانات مستهلك ش

مي كنندتاهرچه زودترمهاجرت كنند. 
  كميسيون مقابله با تحريم ها  قراربود در مجلس 
تشكيل شود ولي گويا راي نياورده است. علت آن را 

براي ماتوضيح مي دهيد؟
كميسيون مقابله با تحريم ها درمجلس قراربودتشكيل 
ــا را پيگيري كند.  ــود تاموضوعات مربوط به تحريم ه ش
متاسفانه ايراني ها نمي توانند به صورت گروهي كاركنند. 
هرزمان كاري به كميته اي  سپرده مي شودآن را رها مي 
كند.  هردولت ،اداره وارگاني وظايف مربوط به خودشان را 
بايد انجام دهند. زماني وظايف به گروه هاي ديگر واگذار 
مي شودآن كار سرانجام نمي گيرد وكسي هم نسبت به 
عدم كاركردآن پاسخگو نيست . شايد يكي از داليلي كه  
ــيون مقابله با تحريم ها مورد موافقت واقع نشده  كميس

همين نكته باشد. 

   شـما درمصاحبـه اي گفتـه بوديـد بنزين 
سـهميه بندي خواهد شـد. دراين مـورد توضيح  

مي دهيد؟
ــال ها قبل اعالم كردند  موضوع  ازاين  قراراست كه س
قيمت سوخت پايين است وازطرف ديگر قاچاق سوخت 
دارد اتفاق مي افتد. وقتي قاچاق صورت مي گيردمصرف 
سوخت را باال مي برد كه مجبور به واردات سوخت شديم. 
همچنين درآن زمان اعالم كردند برخي خانواده ها چندين 
ــوخت ارزان يا همان يارانه سوخت بيشتر  خودرو دارند س
به نفع افراد ثروتمند است.  چه زماني كه سوخت  به صورت 
ــوخت وارد  ــود و چه زماني كه س قاچاق ازمرز برده مي ش
كشور مي شود درهر دو مورد فقط واردكننده وصادركننده 
سوخت سود مي بردند.درنهايت تصميم براين شدكه  بنزين 
را دو نرخي كنند.كارت سوخت وسامانه هوشمندتعريف 
ــفافيت درمصرف سوخت كشورشد. شداين كار باعث ش

همچنين مصرف بنزين را بسيارپايين آورد وازطرف ديگر 
ــامانه  ــوخت ازبين رفت. براي مثال زماني كه س قاچاق س
ــوخت مي توانست  ــمند وجود نداشت يك تانكر س هوش
ــوخت را  جلوي جايگاه بيايد جايگاهدار اعالم كندكه س
تحويل گرفته ومصرف كرده است درصورتي كه آن تانكررا 
به مرز فرستاده بود. وقتي سامانه هوشمند وكارت سوخت 
تعريف شدميزان مصرف سوخت هرجايگاهي مشخص 
شدحتي مشخص شد بنزين را به كدام خودرو داده است. اين 
سامانه به شدت مصرف سوخت را كاهش دادوجلوي قاچاق 
سوخت را گرفت و واردات هم كاهش پيداكرد. اين سيستم 
ــاي آن دوره خوب جواب  ــفاف درآن زمان بدتحريم ه ش
ــتفاده نكرد. وقتي آقاي  داد. دولت بعدي ازآن سيستم اس
روحاني سركارآمدند درمجلس نهم دوباره سيستم كارت 
هوشمندسوخت تصويب شد اما دولت آن را اجرا نكرد. دولت 
دوباره اليحه را به مجلس دهم آورد مجلس آن را تصويب كرد 
اما هنوزدولت ازآن استفاده نكرده است. درواقع اين سامانه را 
رها كرده است كه اين امرعدم توجه به معناي عدم شفافيت 
را مي رساند، يعني دوباره قاچاق و واردات سوخت خواهيم 
داشت. متاسفانه برخي از مسئوالن كشوررا به سمت تك 
محصولي برده اند. صادرات كشورفقط نفت خام است .اين 
عدم برنامه ريزي كشوررا بيچاره خواهدكرد. ما مشكل مان 
دشمني آمريكا نيست بيشترين مشكل ازخودمان است كه 
يك كشورتك محصولي هستيم وحاضر نيستيم به جاي خام 
فروشي پااليشگاه بزنيم تا نفت را تبديل به بنزين وگازوييل 
كنيم وبه كشورهاي همسايه آن را بفروشيم. اگرپايشگاه 
ــديم ونيازي به فروش  زده بوديم هيچ وقت تحريم نمي ش
ــتيم. بلكه باارزش افزوده باالتري اين  نفت خام ارزان نداش
محصول را مي فروختيم.  بسيارجاي تاسف است كه بعد 
ــال به عنوان بزرگ ترين دارنده نفت وگاز جهان  از108 س
ــوخت را وارد مي كنيم واعالم مي كنيم قيمت آن ارزان  س
است. هيچ زمان دركشوربراي زمان تحريم ها برنامه ريزي 
ــتيم به جاي هدردادن سوخت آن را  نكرده ايم. مي توانس
مديريت كنيم. دوست نداريم براي كشورمان كارهاي خوب 
انجام دهيم . هميشه درمسائل ومشكالت كشوري  بين بد 
وبدتر تصميم گيري مي كنيم. ما هنوزجايگاه مان را  دردنيا 
ــه ريزي كنيم . اگرمي  نمي دانيم تا طبق آن جايگاه برنام
خواهيم به سمت توسعه برويم بايد ابزارهاي توسعه را درنظر 
بگيريم. يكي از ابزارهاي توسعه جلوگيري از فساد مالي افراد 
درجامعه است.بايد هرزمان فردي كه مرتكب فساد شده را 
اعدام كنيم. متاسفانه دركشور با افراد مفسدكاري ندارند. 
درچنين شرايطي تنها برنامه اي كه به ذهن مان مي رسد 
سهميه بندي است. سهميه بندي به معناي كاهش مصرف 
نيست بلكه سهميه بندي براي اين است كه كمترمصرف 
كنيم. به غير ازاين هم راه ديگري نداريم.دربحث سهميه 
بندي بنزين  نظرات مختلفي وجود دارد كه هنوز به نتيجه 
ــهميه بندي صورت بگيرد  ــيده اند. وقتي س واحدي نرس
محدوديت هايي براي بنزين ايجاد مي شود.براي آن عده اي 
كه نياز بيشتري به سوخت دارند بايد نرخ دومي درنظرگرفته 

شود. آن نرخ منبع درآمدي براي دولت بود. 
  كيفيت بنزين ايران نسـبت به جهان چگونه 
اسـت.برخي هـا معتقـد هسـتند بنزيـن ايران 

سرطان زاست؟
ــاوت نداريم،امروز  ــن با دنيا چندان تف دركيفيت بنزي
ــوع بنزين  ــودكه اين ن ــورو5و6 توليد مي ش ــان ي درجه
درپااليشگاه هاي ايران نيز توليدمي شود. مقدارسولفورد 
اگراز5دهم كمترباشدكيفيت بنزين خوب است . ميزان 
ــاده مي توان نشان داد.  ــولفورد را با  آزمايشات بسيارس س
درگذشته بودكه نمي توانستيم بنزين باكيفيت توليدكنيم. 
ــكل كيفيت حل شده و بيشتر بحث كمبود  اما امروزه مش
بنزين مطرح است. اميدوارم با راه اندازي پااليشگاه ستاره 
خليج فارس به خودكفايي برسيم ونيازي به واردات نداشته 
ــيم .درحال حاضر اگركنترل خوبي درنحوه مصرف  باش
ــوخت صورت گيرد نيازي به واردات نخواهيم داشت .  س
همچنين براي خود كفايي بايد هرچندسال يك پااليشگاه 
ــود. خيانتي كه به كشور شده است اين كه  دركشور زده ش
اعالم كردند اگربنزين وارد كنيم براي مان بهتراست تا اينكه 
ــگاه بزنيم. بعضي مواقع فكرمي كنم اين برنامه ها  پااليش
توسط خارجي ها به ما ديكته شده تا چنين روزهايي را براي 
ما پيش بيني كنند.آن ها مي خواستند ما فقط صادركننده 

نفت خام باشيم تا بتوانند به راحتي جلوي صادرات آن را ازما 
بگيرند. نفت خام، طالي سياهي است كه بايد با التماس آن 
را به فروش برسانيم؛ درصورتي كه االن التماس مي كنيم تا 

آن را ازما بخرند. 
  چرا برخي تصور مي كنند حامل هاي انرژي در 

كشور ما نسبت به دنيا ارزان تراست؟
 خير، حامل هاي انرژي ارزان نيستند بلكه پول كشورمان 
بي ارزش است. فرض كنيد بنزين  ليتري 1000تومان است. 
هر هزارتومان چند دالر مي شود،  درخارج ازكشور20سنت 
بنزين چنددالر مي شود،  وقتي تفاوت قيمت ها را محاسبه 
ــود. وقتي  ــخص مي ش كنيد، دليل گفته هاي بنده مش
نمي توانيم ارزش پول كشوررا حفظ كنيم،  معلوم است ارزان 
محسوب مي شود. هرروزارزش پول پايين مي آيد،  اگر بنزين 
به ليتري 10هزارتومان  هم برسد، بازهم سوخت دركشورما 
ازكشورهاي همسايه ارزان تراست. اقتصاد كشورسرطان زاو 

ناكارآمد است. 
  دولت روحاني معتقد است كيفيت بنزين اين 
دوره از دوره دولت احمدي نژاد با كيفيت تر اسـت. 

نظرشما دراين باره چيست ؟

خير، دراين دولت محصولي ساخته يا اضافه نشده است 
كه بتوانيم ازآن كارياد كنيم. هراتفاقي افتاده يا كاري انجام 
ــت. دولت دراين  پنج سال چيزي  شده براي دوره قبل اس
ــت براي دوره هاي  قبل  ايجاد نكرده است. هرچه كه هس
ــده يا درحال تكميل شدن  بوده كه دراين دوره تكميل ش
ــت .تنها موردي كه وجود دارد، برقراري مجدد شركت  اس
ستاره خليج فارس است و كيفيت بنزين نسبت به قبل فرقي 

نكرده است. 
  وضعيـت برداشـت هاي ايـران ازمناطـق 

نفت وگازمشترك چگونه است ؟
درپارس جنوبي وضعيت خوبي داريم و تا حدودي برابر، 
شايدكمي بيشتراز قطرگاز برداشت مي كنيم. مساله مهم 
ــال ها برداشت نداشتيم وعقب هستيم.  اين است كه  ما س
ازطرف ديگر با فكرهاي مسئوالن بازارگاز منطقه راازدست 
ــت. ايران  ــه  االن قطر اين بازار راازدنياگرفته اس داده ايم ك
ــورهاي همسايه مثل دوبي،  در 28 ميدان نفت وگازبا كش
عربستان،  قطر،عمان وعراق مشترك است. بيشتر كشورها 
برداشت هاي شان از ايران بيشتراست. باعربستان در دريا 
فرزادA,B را مشترك هستيم كه آن ها بيشتر ازما برداشت 

مي كنند. 
  چنددرصـد ازكارهـاي حفاري وبرداشـت 

نفت وگازبرعهده سپاه  است ؟
فكركنم درحال حاضر پروژه اي دردست سپاه نباشد. 
دولت به عنوان پيمانكاران پروژه ها حفاري يا برداشت را به 
سپاه واگذارمي كند. فاز12 وچندفاز پارس جنوبي دردست 
سپاه بود. وقتي پروژه تمام مي شود، سپاه كنار مي رود وادامه 
كاررا به دولت واگذارمي كند. سپاه درهيچ پروژه اي تنها كار 
نمي كند.براي مثال با ايدرو يا ايندور پروژه را مي گيرند وقتي 
كار پروژه تمام مي شود، آن را تحويل دولت كه شركت ملي 

نفت است، مي دهند.
  با توجه به تحريم هاي جديـد واينكه ترامپ 
از برجام خارج شده اسـت، اوضاع كشور را چگونه 

پيش بيني مي كنيد؟
ــور،چه درتحريم باشيم وچه  وضعيت اقتصادي كش
ــد. به اين دليل كه  نباشيم، هميشه بدتر از قبل خواهد ش
دولت هاي مان ناكارآمد هستند. بايد بگويم از لحاظ وضعيت 
ــدزيراكاهش صادرات وفروش  اقتصادي بدتر خواهيم ش
نفت خواهيم داشت. در واردات مشكل داشتيم ومشكالت 
اضافه خواهد شد. ازطرف ديگركشور تك محصولي ومتكي 
به نفت خام هستيم. اگرمي خواهيم اوضاع اقتصادي كشور 
ــي را كنار بگذاريم،  ــت كنيم، ابتدا بايد خام فروش رادرس
ــاارزش ديگر كنيم و  بعد نفت خام را  تبديل به ماده هاي ب
بفروشيم . متاسفانه هيچ مسئولي تا كنون اين كار نكرده 
است. نبايد انتظار شرايط اقتصادي خوبي داشت.با توجه 
به تك محصولي بودن كشور ابرقدرت ها راحت مي توانند 
جلوي صادرات نفت مارا بگيرند. به همين دليل وضعيت 
اقتصادي بدتر خواهد شد. مي توان گفت تحريم اثرندارد زيرا 
درزمان هايي كه تحريم نبوديم وقتي نفت را مي فروختيم 
پول آن را صرف  واردات كاالهاي بي اساس مي كرديم.چرا 
ــرفته پول نفت را تبديل به سرمايه  مانندكشورهاي پيش
ــرف ترين اجناس  ــكي يكي ازپرمص نكرديم؟ پارچه مش
دركشوراست.چرا نمي توانيم اين پارچه را درداخل توليد 
كنيم؟ دربعضي محصوالت نمي خواهيم پيشرفت كنيم 
براي مثال  مي توانيم موشك بسازيم. چرانمي توانيم پارچه 
چادر مشكي توليدكنيم؟ االن دركشورتمام ريسندگي ها 
تعطيل شده است؛ درواقع ساختاراقتصادي كشورتعطيل 
است.اقتصاد ايران معيوب وسرطان زاست. فساد اقتصادي 
همه گير شده، پس چگونه  مي توان انتظار داشت وضعيت 

بهترشود. 
  اين روزها سـخن از يك صنعـت جديد به نام 
بانگرينك  مي شود، درباره اين صنعت براي ما توضيح 

مي دهيد.

بانگرينك صنعتي دريايي است.يعني جزيره يا ساحلي 
رادر دريا براي لنگرگيري تمام كشتي هاي عبوري ازمنطقه  
درنظر مي گيرند كه اين مكان براي  سوختگيري كشتي ها 
واستراحت كاركنان كشتي هاست و در آنجا  هتل،رستوران  
ودرمانگاه ساخته مي شود. درواقع آن محل به عنوان يك 
ــت. قرار بود جزيره قشم  فضاي اقتصادي ومنبع درآمد اس
براي اين صنعت درنظرگرفته شودكه متاسفانه انجام نشدو 
امارات،  محلي را درنظرگرفت.تمام كشتي هاي عبوري براي 
استراحت به امارات مي روند. درصورتي كه عمق آب قشم 

بيشتر ازامارات است  و اولويت با قشم بود. 
  اختالف شما با وزارت نفت پرحاشيه بود، اين 

مسائل برسر چه موضوعي بود؟
بنده كارمند شركت نفت هستم.كارمندان اين شركت 
براساس مدرك رتبه بندي ودرچارت سازماني قرارمي گيرند. 
حقوق كارمندان شركت نفت براساس رتبه بندي آن هاو به 
صورت سيستمي پرداخت مي شود.درواقع رتبه وميزان 
حقوق  كارمندان ازهمان بدو ورود به شركت مشخص است. 
بنده به دليل مدرك تحصيلي وسابقه كاري كه داشتم، رتبه 
ــروع شدكه ماازآقاي  بااليي داشتم .اختالف ازآنجايي ش
زنگنه خواستيم تكليف كرسنت را مشخص كند وازطرف 
ديگر زماني كه مديرعامل شركت هاي نفتي بودم، هميشه 
از باالدستي هايم انتقاد ياسوال مي كردم وپيگيرموضوعات 
مي شدم.متاسفانه انتقاد ازباالدستي درايران هنوزجانيفتاده 
است. يادم هست زماني كه مديرعامل شركت هاي نفتي 
بودم بحث هايم با آقاي زنگنه به تلويزيون هم كشيده شد. 
بنده ازايشان سوال كردم موضوع كرسنت چه زماني حل 
ــد يا  چرا بازارگازمنطقه را ازدست داديد؟بحث  خواهدش
دوم بود باايشان برسرموضوع  IPC بودكه  پنج سال كشور 
را معطل آن كرده اند. IPC  يك كلمه نامفهوم است وقتي 
Iran Petroleum) درموردآن توضيح خواستيم،گفتند

ــت.  Contracts)  به معني الگوي قرارداد هاي نفتي اس
الگوي قراردادها دردنيا مشخص شده است كه داراي مفاهيم 
مشترك بين همه كشورهاست .درخصوص اين نوع قرارداد 
بدترازدوره قاجارعمل كردند. ايران را به دوره قبل ازمصدق 
بردندكه دراين نوع  قراردادهاحاكميت مخازن را از دست 
مي دهيم.وقتي به مجلس آمدم، اين موضوع را درمجلس 
ــن موضوع مربوط به  مطرح كردم كه در مجلس گفتند اي
ــت و مجلس  فقط مي تواندتاييدكند. مي دانستم  ما نيس
ــي خواهد زد وازطرف  ــورضرر اساس اين قراردادها به كش
ــد. نامه اي به  ــس آن را تاييدكرده بودن ديگردولت ومجل
رييس جمهور نوشتم وتاييد كردم كه اين قراردادها ازلحاظ 

اقتصادي،سياسي وحاكميتي مضرات زيادي براي كشور 
دارند وخيانت به كشور محسوب مي شود و تاكيد كردم كه 
اين خيانت ها  دردوره شما اتفاق افتاده است. رونوشت آن 
ــتادم. درآن زمان اين  نامه را براي مقام معظم رهبري فرس
نامه حاشيه هاي زيادي ايجاد كرد. خوشبختانه بعدازمدتي 
مقام معظم رهبري دريادداشتي به رييس جمهور تاكيد 
كردند كه اشكاالت IPC راحل كنند و اگر مشكالت قابل 
ــال درگير موضوع  ــتند، كار را ادامه ندهند. دوس حل نيس
IPC   بودم و 200 اشكال به آن وارد بود. ازجمله موضوعاتي 
كه دراين قراردادها مطرح بود، بحث توتال بود.به وزير نفت 
ــاز 11  را  ــزد كردم  توتال مي خواهد فقط اطالعات ف گوش
ازما بگيردكه بعدها وقتي توتال آمد فقط اطالعات فاز11را 
گرفت ورفت و به حرف بنده رسيدند. ازطرف ديگرعده اي از 
نمايندگان از ادارات ديگر به مجلس آمده بودندو حقوق شان 
ــركت نفت  ــد كه يك مرتبه به ش ــي گرفتن را ازآن اداره م
منتقل شدندو حقوق هاي 20 ميليوني گرفتند.درواقع آن 
نمايندگان  نمك گيروزارتخانه شدند. همين امر سبب شد 
تا نماينده اي نتواند آقاي زنگنه رااستيضاح يا ازاو سوال كند.

زماني كه دولت  وزرا را به مجلس معرفي كرد درنطقم گفتم 
اين يك رانت دوطرفه است وقتي آقاي زنگنه نماينده ها را  به 
وزارتخانه  مي برد، آن ها هم به او راي اعتماد مي دهند. درواقع 
اينجا حياط خلوت وزيرشده است. آقاي الريجاني درجوابم 
ــي در وزارتخانه نيست كه  گفت از نماينده هاي فعلي كس
ــم ازنمايندگان   ــدگان فعلي وه ــردم  هم ازنماين اعالم ك
ادواري دروزارتخانه هستند. زماني كه بحث توتال مطرح 
شد، داشتندتعداد نمايندگاني را كه حقوق بگيروزارت نفت 
شده بودند، افزايش مي دادند. اين رفت وآمدها حاشيه هايي 
راايجاد كرد كه اسامي نماينده هايي كه حقوق از وزارت نفت 
مي گرفتند، اعالم شد. همان زمان اعالم كردم حقوق اين 
افراد 300تا 500درصد افزايش پيدا كرده است. آقاي زنگنه 
ــرد هدايت ا...خادمي خودش   براي دفاع از خودش اعالم ك
باالترين حقوق را ازشركت نفت مي گيرد، طرح اين مساله 
براي افرادي كه خارج از وزارتخانه هستند ودرجريان سيستم 
ورتبه بندي نيستند، حاشيه سازشد و مردم عادي فكر كردند 
بنده هم حقوق نجومي مي گيرم.درصورتي كه همه مي دانند 
بنده در چارت سازماني شركت نفت درچه رتبه اي هستم . 
اختالف ما با آقاي زنگنه برسر توتال ،كرسنت و IPC  است  
واينكه چرا فقط خام فروشي داريم. چراآقاي زنگنه پااليشگاه 

كمي دركشور تاسيس كرده است .
  اقدامات زنگنه در وزارت نفت مورد تحسـين 

افكار عمومي است. نظر شما در اين باره چيست؟

عملكرد آقاي زنگنه در شركت نفت فقط خام فروشي 
است و به نظر من اگر پااليشگاه مي زد، كسي نمي توانست 
مارا تحريم كند. به نظر من عملكرد ايشان باعث شد بيشتر 
كارشناسان شركت نفت ازاين وزارتخانه بروند يا برخي ها 
را تبديل وضعيت كرد.آقاي زنگنه فقط بايك حلقه تنگ 

كارمي كند كه اين افراد ازاول  با اوبودند.
   عملكرد دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عملكرد دولت مشخص است . دولت درابتداگفت هر 
100روزگزارش عملكردخواهم داد.قبل از برجام آقاي 
ــي گرديم. وضعيت  روحاني گفتند ديگربه عقب بازنم
اشتغال كشورراكه مي بينيد. بيشتر شركت هاوكارخانه 
ها درحال ورشكستگي هستند. درباره اوضاع اقتصادي 
دولت آقاي روحاني احتياج نيست كه يك اقتصاددان آن را 
تحليل كند، با توجه به وضعيت موجودمشخص است كه 

اوضاع چقدر نامناسب است.     
  نظر شما درباره عملكرد مجلس دهم چيست ؟

مجلس گاهي خوب  وگاهي بد عمل مي كند. ايرادي 
ــت، اين است كه  ــورهاي جهان سوم وارد اس كه به كش
ــر كاردولت  ــذاري ونظارت ب ــون گ وظيفه مجلس قان
ــه درمجلس مي  ــت. افرادي ك دراموراجراي دولت اس
ــته و وابستگي به  ــتگي هاي الزم راداش آيند، بايد شايس
ــتگي وجود داشته  ــته باشند. وقتي  وابس هيچ  جا نداش
باشد، كارها ناقص مي شود. دركشورهاي پيشرفته،ابتدا 
پارلمان تشكيل مي شود و ازدرون پارلمان ،دولت بيرون 
مي آيد.درپارلمان نظارت بركاردولت صورت مي گيرد، 
ــته مي شودودولت  اگردولت خوب كارنكند،كنارگذاش
ــور ايران ابتدا انتخابات  جديدي شكل مي گيرد. دركش
رياست جمهوري برگزارمي شود و يك سال بعد انتخابات 
مجلس است. زمان انتخابات مجلس، دولت ليست مورد 
حمايتش از نمايندگان را منتشرمي كند وبه  مردم توصيه 
ــردم هم بنابرتوصيه  ــه آن ها راي بدهند. م مي كند كه ب
ــت راي مي دهند؛ بنابراين افرادي  صورت گرفته به ليس
ــارت بردولت  ــت كار نظ كه به مجلس مي آيند وقرار اس
انجام دهند و وام دار دولت هستند، اين كار را نمي كنند.

ازطرف ديگردولت خيالش راحت است كه نظارتي روي 
آن صورت نمي گيرد. درنتيجه به وظايفش خوب عمل 
ــتردقت وبررسي  نمي كند. مردم بايد درانتخاب ها  بيش
ــاني دارند و  ــته كاري درخش ــرادي را كه گذش كنند. اف
شناخته شده هستند،انتخاب وبه آن ها راي دهند. افرادي 
كه از كالنشهرها به مجلس مي آيند، نمايندگاني هستند 

كه نه طرح سوال ونه دراستيضاح ها شركت مي كنند. 

هدايت ا... خادمي، نماينده مردم ايذه وباغملك در گفت وگو   با«قانون»:

طايفه گري باعث شده 
شايسته ساالري ازبين برود

وهابيت در منطقه خوزستان هزينه مي كند

مريم چهارد ولي

سال ها قبل اعالم كردند قيمت سوخت 
پايين است وازطرف ديگر قاچاق 
سوخت دارد اتفاق مي افتد. وقتي 

قاچاق صورت مي گيردمصرف سوخت 
را باال مي برد كه مجبور به واردات 

سوخت شديم

نامه اي به رييس جمهوري نوشتم 
وتاييد كردم كه اين قراردادها ازلحاظ 
اقتصادي،سياسي وحاكميتي مضرات 

زيادي براي كشور دارد وخيانت به 
كشور محسوب مي شود وتاكيد كردم 

كه اين خيانت ها  دردوره شما اتفاق 
افتاده است. رونوشت آن نامه را براي 

مقام معظم رهبري فرستادم
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ديروز يك شنبه، جليقه زردها در صدها منطقه  
ــتن جاده ها و خيابان ها  فرانسه به راهپيمايى و بس
ــمالى  ــان اصلى A6 در بخش ش پرداخته اند. اتوب
ــغال معترضان  ــاعت 4:30 صبح در اش ليون از س
ــق گوناگون  ــا در تظاهرات مناط بود. جليقه زرده
ــعارهايى عليه رييس جمهورى فرانسه سر داده  ش
ــدند. پليس براى  ــتعفاى مكرون ش و خواستار اس
ــك آور استفاده كرده  متفرق كردن آنان از گاز اش
است.در سراسر فرانسه حدود 89 هزار مامور پليس 

به خيابا ن ها اعزام شده اند.
آمار بازداشت شدگان به روايت دولت

ــمار  ــار از ش ــن آم ــه در تازه تري ــت فرانس دول
ــروز در پاريس، تعداد  ــتى هاى تظاهرات دي بازداش
دستگير شدگان را بيش از هزار و 700 نفر اعالم كرد.

پيشتر كريستوفر كاستانر،  وزير  كشور  فرانسه رقم 
ــده اند، هزار و 385 نفر  دقيق افرادى كه دستگير ش
اعالم كرده بود. ادوارد فيليپ، نخست وزير فرانسه در 
ــان براى مذاكرات و  پى تظاهرات ديروز گفت كه زم

اتحاد ملى فرا رسيده است.
اعتراضات به بلژيك كشيده شد

ــا در پاريس،  ــرات جليقه زرده همزمان با تظاه
معترضان به سياست هاى دولت بلژيك هم با شمايل 
ــه گزارش  ــل تظاهرات كردند.ب ــابه در بروكس مش
ــن خبر پليس حدود 70 يورونيوز، تا زمان تنظيم اي

ــت. به گزارش  ــت كرده اس ــده را بازداش تظاهركنن
خبرگزارى فرانسه نزديك به 500 شهروند معترض 
ــل، نخست وزير  به سياست هاى دولت شارل ميش
بلژيك در دو منطقه پايتخت تجمع كردند. با اين حال 
نيما قدكپور، خبرنگار يورونيوز در بروكسل مى گويد 
ــلطنتى  ــتر معترضان در نزديكى پارك س كه بيش
بين محله نهادهاى اروپايى و پارلمان بلژيك تجمع 
ــدند.پليس با  ــاى پليس درگير ش ــا نيروه كرده و ب
شليك گاز اشك آور و استفاده از ماشين هاى آبپاش 
تظاهركنندگان را متفرق كرد.ژاندارها تمامى راه هاى 
ــه اروپا در ميدان  منتهى به منطقه نهادهاى اتحادي
شومان را مسدود كرده اند.تظاهركنندگان بلژيكى 
ــل و امانوئل مكرون  خواستار استعفاى شارل ميش
شدند.اين دومين تظاهرات جليقه زردهاى بلژيك 

در هفته هاى گذشته بود.
اعتراضات در هلند

ــع در ميادين اصلى  ــا تجم معترضان هلندى ب
شهرهاى بزرگ، خواهان استعفاى نخست وزير اين 
كشور شدند.معترضان هلندى با پوشيدن جليقه هاى 
ــهرهاى الهه،  ــى ش ــن اصل ــع در ميادي زرد و تجم
آمستردام و روتردام خواستار استعفاى نخست وزير 
ــر دادن شعارهايى  اين كشور شدند.معترضان با س
ــو، از مارك روته،  همچون روته استعفا و روته گم ش
نخست وزير هلند خواستند از سمت خود كناره گيرى 
كند.اين تظاهرات با دعوت گروه هاى راست برگزار 
ــتار تغيير سن بازنشستگى،  شده و معترضان خواس

سياست مهاجرتى و هزينه هاى آموزشى و بهداشتى 
در هلند هستند.معترضان در الهه با تجمع در مقابل 
پارلمان هلند خواستار ديدار با مارك روته شده اند.اين 
در حالى است كه همزمان با تظاهرات جليقه زردها در 
پاريس، معترضان به سياست هاى دولت بلژيك هم با 

شمايل مشابه در بروكسل تظاهرات كردند.
جنبش جليقه قرمزها در تونس

ــرى  ــا الگوگي ــى ب ــان تونس ــى از جوان گروه
ــى  ــش اعتراض ــه، جنب ــا در فرانس از جليقه زرده
جليقه قرمزها را در تونس به راه انداختند.به گزارش 
روزنامه القدس العربى، فعاالن تونسى در بيانيه اى 
كه در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد، رسما از آغاز 
ــي به نام  جليقه قرمزها  با هدف درخواست  جنبش
ــر دادند.اين  ــور خب براى تغييرات و  اصالح  در كش
ــه و  ــرى از جليقه زردها در فرانس كمپين با الگوگي
در واكنش به گرانى، فساد، بيكارى و سياست هاى 
ــده است.در اين بيانيه آمده  نامناسب دولت آغاز ش
است: جنبش جليقه قرمزها گامى در مسير مبارزه 
براى بازپس گيرى كرامت و عزت   تونسى هاست. اين 
ــالمت آميز پايبند خواهد  جنبش به اعتراضات مس
ــاهد، نخست وزير  بود.در همين راستا، يوسف الش
ــاد   تونس در اختتاميه كنفرانس ملى مبارزه با فس
ــاد براى تقويت  ــور گفت:  مبارزه با فس در اين كش
ــت و  ــى الزم اس حاكميت قانون و  روند دموكراس
ــتا ادامه بدهند.  ــالش در اين راس بايد همگان به ت
اين روند نياز به تقويت اعتماد شهروندان به دولت 
دارد.وى گفت: مبارزه با فساد گزينه ثابت و روندى 

توقف ناپذير و داراي  اولويت  ملى است.
اعتراضات در صربستان

ــيد دامنه اعتراضات از اروپاى  به نظر مى رس
غربى و شمال آفريقا به قلب اروپا هم رسيده است.

ــا راهپيمايى در خيابان هاى  هزاران تن از مردم ب
ــاندر ووجيچ،  ــت الكس ــه حاكمي ــتان ب صربس
ــت او اعتراض  ــتان و دول رييس جمهورى صربس
ــيتدپرس،   كردند. به گزارش خبرگزارى آسوش
ــتان اعتراضات را  يك ائتالف اپوزيسيون صربس
پس از حمله مهاجمان به رهبر يك حزب چپگرا 
و ضرب و شتم او در شهرى در جنوب صربستان، 
ــيون  ــزاب اپوزيس ــرده بود. اح ــزى ك برنامه ري
ــى از جو خشونت بار  صربستان اين حادثه را ناش
ــت ووجيچ  ــالف حاكم پوپوليس و ارعابى كه ائت
ايجاد كرده است، مى دانند.ووجيچ در گذشته از 
ناسيوناليست هاى تندرو بود كه اكنون خواستار 
اصالح صربستان و پيوستن كشورش به اتحاديه 
ــت اما منتقدان داخلى معتقدند ووجيچ  اروپاس
ــانه اى را در اين  ــك و رس ــاى دموكراتي آزادى ه
كشور حوزه بالكان محدود كرده است.اعتراضات 
در بلگراد تحت عنوان نه به پيراهن هاى خونين، 
اشاره اى به ضرب و شتم بوركو استفانوويچ، رهبر 

حزب چپ صربستان برگزار شد.

اقتصاد فرانسه در معرض نابودى
ــه گفت كه  «برونو لومير»، وزير دارايى فرانس
ــا فاجعه اى براى اقتصاد  اعتراضات جليقه زرده
ــت.بنا بر گزارش خبرگزارى فرانسه،  فرانسه اس
اين وزير فرانسوى روز يك شنبه با هشدار درباره 
ــور بر  ــاى اعتراض هاى اخير در اين كش پيامده
ــونت هاى ناشى از  ــه گفت: «خش اقتصاد فرانس
اعتراض هاى جليقه زردها در سراسر فرانسه براى 

اقتصاد ملى پيامدى فاجعه بار به دنبال دارد».
ــگاه هايى كه در  ــراى بازديد از فروش وى كه ب
ــده بودند، به  ــيب دي پى ناآرامى هاى ديروز آس
ــه خبرنگاران  ــه بود ب ــاى پاريس رفت خيابان ه
گفت: « چنين وضعيتى براى تجارت و اقتصاد ما 
فاجعه است».تظاهرات هاى اعتراضى در فرانسه 
ــت.  ــده اس ــم نوامبر (26 آبان) آغاز ش از هفده
ــمارى از اتحاديه هاى بازرگانى و  رانندگان و ش
ــى از عوامل محرك براى آغاز موج  احزاب سياس

اعتراض ها در اين كشور بودند.
اظهار نظر مضحك ترامپ

ــورى آمريكا  ــس جمه ــپ، ريي دونالد ترام
ــه  ــرات جليقه زردها در فرانس همزمان با تظاه
ــس انتقاد  ــرات آب و هوايى پاري ــق تغيي از تواف
ــار توييتى  كرد.رييس جمهورى آمريكا با انتش
اعتراضات در فرانسه را نشانه عدم كارايى توافق 
ــت و  پاريس در مورد تغييرات آب و هوايى دانس
نوشت: توافق پاريس چندان براى پاريس خوب 
ــه تظاهرات و  ــر فرانس ــد! در سراس كار نمى كن

ــت. مردم نمى خواهند ارقام هنگفت  شورش اس
بپردازند. 

ارقامى كه بيشترش به كشورهاى جهان سوم 
مى رود (و به شكل نامعلومى خرج مى شود) تا از 
ــود. فرياد مى زنند ما  محيط زيست محافظت ش
ترامپ را مى خواهيم! عاشق فرانسه هستم!دونالد 
ترامپ پيش از اين نيز ضمن اشاره به عقب نشينى 
ــوى اش در مقابل  امانوئل مكرون، همتاى فرانس
خواسته هاى تظاهركنندگان تاكيد كرده بود كه 
توافق پاريس شكست خورده است.انتقاد رييس 
جمهورى آمريكا از توافق پاريس در حالى مطرح 
ــود كه نمايندگان نزديك به 200 كشور  مى ش
ــى تغييرات آب و  ــتان براى بررس جهان در لهس

هوايى گردهم آمده اند.
 ، ن ــتا لهس ر  د ــس  يت و تو كا س  ــال ج ا
ــت وچهارمين اجالس بين المللى در مورد  بيس

تغييرات اقليمى است.
در مسائل سياسى فرانسه دخالت نكن

ژان ايو لو دريان، وزير خارجه فرانسه از دونالد 
ــته تا در  ــور آمريكا خواس ــپ، رييس جمه ترام

مسائل سياسى اين كشور مداخله نكند.
ــه گفته كشورش در امور  وزير خارجه فرانس
داخلى آمريكا دخالت نمى كند و در مقابل انتظار 

دارد كه آمريكا هم چنين سياستى داشته باشد.
ــت وزير  ــال ادوار فيليپه، نخس در همين ح
ــونت آميز اخير  ــى اعتراضات خش ــه در پ فرانس
خواستار احياى وحدت ملى در كشور شده است.

ــا معترضانى كه به  ــرات ب فيليپه گفته مذاك
ــراض مى كنند، بايد ادامه  صورت صلح آميز اعت
ــچ گونه مالياتى نبايد  يابد.او همچنين افزود: هي
وحدت ملى را به مخاطره بيندازد. ما بايد از طريق 
گفت وگو و همكارى با هم وحدت ملى را در كشور 
احيا كنيم.يكى از سخنگويان دولت هم گفته كه 
امانوئل مكرون، رييس جمهوردر اين هفته نطقى 

تلويزيونى براى مردم ايراد خواهد كرد.
اردوغان هم به ميدان آمد!

رجب طيب اردوغان، رييس جمهورى تركيه 
ضمن انتقاد از خشونت نامتناسب مقامات فرانسه 
در برابر جليقه زردها گفت كه كشورش با نگرانى 

وضعيت در اين كشور اروپايى را دنبال مى كند.
رييس جمهورى تركيه اظهار داشت: ناآرامى 
ــى از جمله  ــور اروپاي ــاى چند كش در خيابان ه
پاريس حكم فرما شده است. تصوير خودروهاى 
آتش گرفته و مغازه هاى تخريب شده و واكنش 
ــه تظاهركنندگان  ــس علي ــن پلي ــيار خش بس

تلويزيون ها و روزنامه ها را فرا گرفته است.
ــورش با صحنه هاى  اردوغان بر مخالفت كش
ــد آورده اند،  ــاش كه تظاهركنندگان پدي اغتش
تاكيد كرد. با اين حال وى بر مخالفت كشورش با 
خشونت نامتناسب پليس در برابر معترضان نيز 
اصرار ورزيد. اين در حالى است كه وقتى در تركيه 
اعتراضى شكل مى گيرد، به شدت سركوب مى 
ــى كرد و روزنامه نگار در  شود و ده ها فعال سياس

زندان اردوغان  هستند.

سـرويس  هاى امنيتى فرانسـه، مداخله 
خارجـى در سـازماندهى «جليقه زردها» را 

بررسى  مى كنند
سرويس هاى امنيتى فرانسه امكان نقش داشتن 
ــور در قالب شبكه هاى  دست هايى از خارج از كش
اجتماعى به منظور  شكل دهى به اعتراضات جليقه 

زردها را در دست بررسى دارند.
ــن» در اين مورد  ــوى «لوپاريزي روزنامه فرانس
نوشت كه سرويس كل امنيت و  امنيت ملى فرانسه 
(SGDSN)  در حال بررسى اين موضوع است كه آيا 
افرادى از خارج از فرانسه مى كوشند تا به خشم گروه 

جليقه زرد دامن بزنند؟
اين نهاد كه تحت نظر ادوارد فيليپ، نخست وزير 
ــون در هماهنگى با  ــرار دارد، هم اكن ــور ق اين كش
سرويس هاى اطالعاتى فرانسه و به ويژه ISB قرار دارد 
تا امكان مداخله خارجى از راه شبكه هاى اجتماعى را 
بررسى كند.تحقيقات متوجه حساب هاى ويژه و نيز 
فعاليت هاى مشكوك سايت هاست كه خودسرانه 
ــر مى كنند.همچنين  اطالعات و تفاسير را منتش
ــنبه با استناد به  ــى «تايمز» روز ش روزنامه انگليس
ــت دارد، مدعى شد كه صدها  اطالعاتى كه در دس
ــبكه هاى اجتماعى  ــاب كاربرى مربوط به ش حس
ــه را  ــيه تالش كردند تا تظاهرات در فرانس در روس
ــازماندهى كنند. با اين حال يك منبع فرانسوى  س
ــد و اعالم كرد كه هيچ  درباره اين موضوع ابراز تردي

مدركى در اين زمينه وجود ندارد.
 روسـيه متهم بـه دخالـت در اعتراضات 

فرانسه  شد
سازمان امنيت اوكراين روز يك شنبه در فيسبوك 
خود بيانيه «واسيل گريتساك»، رييس اين سازمان 
را منتشر كرده كه در آن گفته شده است مرزهاى بين 
المللى مانعى براى تجاوزگرى روسيه نيست. وى در 
بيانيه خود مدعى شد كه كرملين با شيوه هاى مختلف 
ــعى مى كند ثبات اروپا را برهم بزند چرا كه آن را  س
تهديدى براى خود مى خواند.رييس سازمان امنيت 
اوكراين خاطرنشان كرد كه مسكو در طول سال هاى 
اخير تالش كرده است نيروهاى سياسى راديكال در 
اروپا را تحت كنترل بگيرد.وى افزود: روسيه براى اين 
منظور برنامه ريزى كرده است و از كنفرانس رهبران 
احزاب راست اروپا و گردهمايى بين المللى محافظه 
ــان حمايت مى كند. ــالف انقالبى جه كاران و ائت

گريتساك در اين بيانيه كه با عكسى از دو نفر ملبس 
به لباس جليقه زردها با پرچم جمهورى خودخوانده 
دونتسك در پاريس منتشر شده است، مدعى شد كه 
با كمك روسيه صدها تروريست از اروپا در مناطق 
ــازمان  دونباس و كريمه گردهم آمده اند.رييس س
امنيت اوكراين در بيانيه خود همچنين مدعى شده 
ــه با هماهنگى  ــت كه نيروهاى تندرو در فرانس اس
ماموران سازمان امنيت فدرال روسيه و سازمان ضد 

اطالعات ارتش روسيه فعاليت مى كنند. 

پاريس شهر بى دفاع

پس از فرانسه و اروپاي شرقي،  اعتراضات جليقه زردها اروپاي مركزي و شمال آفريقا را نيز در بر گرفته است

اعتراضات   در فرانسه به هر چيزى شبيه 
است، به غير از اعتراض به مسائل اقتصادى و 
ماليات! استارت اعتراضات به بهانه افزايش 

قيمت سوخت زده شد اما در ادامه و با وجود 
عقب نشينى مكرون و دولت او، نه تنها شعله 
آشوب هاى خيابانى خاموش نشد بلكه آتش 
اردوكشـى هاى خيابانى گرم تر شـد. حاال 
به جرات مى تـوان گفت كه ديگـر  موضوع، 
اعتراض به افزايش بهاى سـوخت نيسـت! 
حاال به نظر مي رسد كه مطرح كردن تئورى و 

دكترين «ارتش  واحد  اروپايى» مى تواند يكى 
از هزينه هاى پنهان براى دولت مكرون باشد. 
در حالى كه دو  رهبر ضداتحاديه اروپا كه در 
ظاهر با هم دشـمن هسـتند و خوش ندارند 
يكپارچگى را در قاره سـبز ببيننـد، نظريه 
مكرون ابتدا آن دو  را ترسـاند اما آن ها چاره 
كار را در يك ضدحمله قوى ديدند.  دو رهبرى 

كه بر ناسيوناليسـم تاكيد فراوانى دارند و  با 
هرگونه همگرايى در جهان به شدت مخالف 
هسـتند. آن ها با بهره گيـرى از يك كمپين 
كوچك در فرانسـه كه با عنوان ضد افزايش 
سوخت شكل گرفته بود، يك جرقه كوچك 
را تبديل به جهنمى بزرگ براى مكرون كردند 
تـا از ادامه رياسـت جمهـورى او جلوگيرى 

كنند. ايـن اتفاق شـباهت زيـادى به مرگ 
دستفروش تونسـى    دارد! تبديل يك جرقه 
كوچك به آتشي بزرگ! حاال عالوه بر فرانسه، 
خيابان هاى بلژيك هم به تصرف جليقه زردها 
در آمده اسـت و وحشت بيشـتر مقام هاى 
اروپايى را فراگرفته اسـت. آنچه از بررسـى 
تحليل هـاى محرمانه و كمتر ديده شـده به 

دست آوردم، نشان مى دهد كه در حال حاضر، 
ترامپ فرانسوى ها، يعنى مارين لوپن، نامزد 
شكست خورده انتخابات رياست جمهورى، 
رهبرى پنهان جليقه زردها را  برعهده دارد و 
با هماهنگى كامل با دو حامى زيرك و پولدار 
خود، در تدارك برگزارى انتخابات زودهنگام 

و به دست گرفتن قدرت است.

ممهدى دل روشن 

ــت كه درآلمان يك زن به   براي دومين بار اس
ــود و در صورت  ــى برگزيده مى ش دبيركلى حزب
انتخاب به عنوان صدراعظم هم دومين زنى است كه 
به اين مقام مى رسد. او خصلت هايى مانند مركل 
ــت واز معدود  دارد: نرم گفتار اما قاطع و عملگراس
ــتمدارانى بوده كه در رقابت ها به 16 ايالت  سياس
آلمان سفر كرد و با راى دهندگان و اعضاى حزب 
صحبت كرد. كارن باوئر 56 ساله يك سياستمدار 
ــى رود كه معتقد  ــمار م محافظه كار ميانه رو به  ش
ــى و جامعه   ــتاوردهاى دموكراس است نبايد دس
مدرن را فداى آراى بيشتر از جانب راست گرايان 
ــان ادامه   ــت كرد وخواه و چپ گرايان پوپوليس
ــت هاى  ــت. او  از سياس ــت هاى مركل اس سياس
مهاجرتى مركل حمايت كرده و در زمينه حقوق 
ــه او را مينى  ــرال دارد تا آنجا ك زنان مواضعى ليب
مركل مى دانند و حتى گفته مى شود كه مى تواند 

صدراعظم بعدى اين كشور باشد.
«فريدريش مرتس» و «ينس اشپان»  از ديگر 
ــركل اكتبر  ــزب بودند.م ــاى دبيركل ح نامزده
ــد دارد از رهبرى  ــته اعالم كرده بود كه قص گذش
حزب كناره گيرى كند اما تا انتخابات آتى در سال 
2021 در سمت صدراعظمى آلمان باقى خواهد 
ــمت چندان راحت به  ماند. پيروزى او براى اين س

دست نيامد.
ــجوى 19  ــال 1981 زمانى كه دانش او در س
ساله اى بود، عضو حزب اتحاديه دموكرات مسيحى 
آلمان شد و پس از فارغ التحصيلى در رشته علوم 
ــى مديريتى ايالتى  ــى وارد عرصه سياس سياس
شد.خانم كرامپ-كارن باوئر اولين زنى است كه به 
عنوان وزير مسائل داخلى يك ايالت فعاليت كرده و 
اولين زنى است كه رهبر دولت ايالت زارلند بوده و 
اين سمت را 2011 تا 2018 به عهده داشته است.

ــتر باعلى بيگدلى،كارشناس  براى بررس بيش
مسائل بين الملل ، گفت و گويى داشته ايم كه در 

ادامه به آن مى پردازيم.
      آنگال مركل پس از 18 سـال در اكتبر 
اعـالم كرد كه قصـد دارد از رهبـرى  حزب 
كناره گيرى كند. به نظر شما چه دليلى باعث 

شد كه مركل تصميم به كناره گيرى بگيرد؟
ــالم كرد آلمان حاضر  زمانى كه خانم مركل  اع
ــدار زيادى  ــت  800 هزار مهاجر را بپذيرد ، مق اس
ــتيژ  او لطمه وارد كرد.به همين  به موقعيت و پرس
ــتقلى را  ــت كابينه مس دليل در دوره آخر نتوانس
ــد با دو حزب ديگر از جمله  تشكيل دهد و ناچار ش
ــيال دموكرات ائتالف كند؛كاربرد اين شيوه  سوس
ــالم كرد كه  ــم مركل اع ــل بود كه خان به اين دلي
دبيركلى حزب و هم صدراعظمى كافى است و بايد 

كناره گيرى كنم.
ــدت  نگرانى او اين بود كه جامعه آلمان به ش
به سمت راست افراطى حركت مى كند و يكى از 
اعضاى برجسته حزب سوسيال دموكرات با اين 
تمايالت، شانه به شانه خانم مركل جلو مى رفت.

خانم مركل با تبليغات وسيعى كه كرد و او را مورد 
ــبختانه خانم كارن باوئر به  تاييد قرار داد وخوش

روى كار آمد.
ــد  مركل با توجه به آماده بودن زمينه هاى رش
راست افراطى در اروپا به خصوص در آلمان باعث 
نگرانى زياد او شد.بنابراين فرد جايگزين مركل كه 
از زيردستان او  بوده است با اطمينان كامل نسبت 
ــخص از او حمايت كرده است ؛حتى در  به اين ش
صدمين سال پايان جنگ جهانى اول كه خانم در 
پاريس حضور داشت،آقاى مكرون اعالم كرد كه 
ما در اتحاديه اروپا به دليل رشد روز افزون راست 

افراطى احساس خطر مى كنيم.
روى سخن او با ترامپ بود كه اگر اين تفكرات 
تشديد ناسيوناليستى گسترش پيدا كند،مى تواند 

ــى اول رو به  ــا را با خطر جنگ جهان اتحاديه اروپ
ــت را به وجود  ــترهاى ظهور فاشيس رو كند و بس
آورد(همين طور در ايتاليا).بنابراين به طور مودبانه 
و سربسته از ترامپ انتقاد كرد كه اين نگرش هاى 
ــت افراطى  ــتى موجب پيروزى راس ناسيوياليس
ــا خطرناك  ــراى اتحاديه اروپ ــد كه ب خواهد ش

خواهد بود.
ــور انگليس،آلمان و فرانسه به عنوان  سه كش
ــا مى خواهند جلوى  ــى اتحاديه اروپ رهبران اصل
ــت افراطى را بگيرند و با توجه به وقايع اخير  راس
ــود را به تدريج از   ــه ، مكرون موقعيت خ در فرانس

دست مى دهد.

     تحوالت در آلمان چه تاثيرى بر فرانسه 
متزلزل اين روزها دارد؟

ــون و خانم مارين لوپن  آقاى ژان لوك مالنش
ــى دارند تا  ــرعت فعاليت هاي ــه س ــت پرده ب پش
ــت جمهورى  ــگام  را براى رياس انتخابات زودهن
ــد به احتمال  ــر اين اتفاق بيفت تدارك ببينند.اگ
خيلى زياد خانم لوپن مى تواند به پيروزى برسد؛ 
ــه مرتبه در انتخابات رياست  ايشان زمانى كه س
جمهورى شركت كرد ،بار اول پنج درصد، بار دوم 
ــوم در مقابل رقباى مكرون 35  15 درصد،بار س
درصد آرا  را به خود اختصاص داد و فرانسوى ها از 

اين بابت ترسيده بودند.

     هـم آلمـان و هم فرانسـه با مسـاله 
مهاجران مواجه هسـتند؛ به نظر شـما آيا 
مهاجران مى توانند زمينـه قدرت گرفتن 

افراطى ها را فراهم كنند؟
ــه در اروپا و  ــى ك ــت مهاجران ــون وضعي اكن
ــتند خواستگاه چپ ميانه  مخصوصا فرانسه هس
ــت  ــد و زمينه براى پيروزى دس ــش دادن را كاه
راست افراطى مهيا شده است.اگر خانم لوپن به 
ــد با توجه به اينكه پدرش دبيركل  پيروزى برس
جبهه ملى بود ،تفكرات ضد يهودى و ضد اسالمى 
دارد و اقدام به خروج مهاجران مى كند و فرانسه با 

اتفاقات ناگوارى روبه رو مى شود.

سياست اتحاديه اروپا اين است تا آنجا كه مى شود فضا 
را براى پذيرش مهاجران باز كنند.خان م لوپن مى گويد 
ــت و تركيب جمعيتى  ــران، فرهنگ ،هوي ورود مهاج
كشور را به هم زده است.فرانسه اعالم كرده است كه هر 
كس بتواند  دو ميليون و 500 هزار يورو  در فرانسه ملك 
خريدارى كند يا سرمايه گذارى كند، به او اقامت 10ساله 
مى دهيم كه اين موضوع در گذشته در فرانسه نبود؛اين 
موضوع نشان از مشكالت اقتصادى است كه فرانسه  با آن 
روبه رو است. بحرانى كه در فرانسه به وجود آمده وضعيت 
مكرون را بسيار متزلزل كرده و كامال به نفع راست افراطى 

است كه نگرانى مركل را بيشتر كرده است.
     نظرشـما در رابطه با جانشين آنگال مركل 
در رياست حزب چيست؟ آيا كارن باوئر توانايى 

صدراعظم شدن را دارد؟
ــته است  ــمى و دولتى نداش خانم كرامپ كار رس
ــك  ــركل از او كرد، به  ش ــتقبالى كه خانم م ولى از اس
توانايى هايى داشته و از جهت مديريت سياسى و رسيدن 
به صدراعظمى قابليت هايى دارد. به احتمال زياد، خانم 
مركل در پشت صحنه او را به هم حزبى هايش سفارش 
كرده كه توانست تعداد آراى قابل توجهى را جذب سبد 
خود كند. در مجموع بايد بگويم سرى قبل قرار بر اين 
ــرى كند اما به دليل اينكه  بود كه خانم مركل كناره گي
هنوز نتوانسته بودند به يك وحدت سياسى برسند كه 
صدراعظم مقبولى را كه مورد تاييد تمام احزاب سياسى 
باشد به روى كار بياورند ، خانم مركل در سمت خود باقى 
ماند.او نتوانست كابينه مستقلى را تشكيل دهد و ناچار 
ــد با احزاب ديگر ائتالف كند.به دليل اجازه دادن به  ش
مهاجران براى ورود به آلمان،خانم مركل از محبوبيت 
ــت؛فردى كه اتحاديه اروپا  روى او  بااليى برخوردار اس
خيلى حساب مى كند و با توجه به اينكه در دو، سه دوره 
ــت آلمان را بعد از آمريكا و چين به رده سوم  آخر توانس
اقتصادجهان و به رده اول اتحاديه اروپا برساند، حسابى 
ــين او، كار سختى در  بين مردم محبوب است. جانش

پيش دارد.

كرامپ، جانشين سفارش شده مركل است 

علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین امللل در گفت وگو با «قانون»:

ففاطمه  خسروى
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هر چهار متهم تروريستى حادثه 
چابهار ايرانى هستند. يكى از آن ها 

ساكن خارج از كشور بوده و يكى 
ديگر در حال تردد بين ايران و 

كشورى ديگر بوده است. اين عوامل 
با خارج از كشور در ارتباط بوده اند.در 
رابطه با عمليات تروريستى اهواز هم 
20 نفر در بازداشت هستند كه هنوز 

محاكمه نشده اند

پرونده معاون ارزى سابق بانك 
مركزى در دادگاه ويژه رسيدگى 

مى شود، زيرا نوع اتهام به گونه اى 
است كه بايد در اين دادگاه رسيدگى 
 شود و هنوز تعيين وقت نشده و چون 
پرونده 9 متهم دارد و برخى از افراد 

در بانك  مركزى است و برخى هم در 
خارج از بانك مركزى در حال

 تحقيق است

ستونى براى كمك به زندانيان
ــائل مهم در حوزه قضايى رسيدگى  يكى از مس
ــرويس  ــت؛ از اين رو س به وضعيت زندانيان اس
حقوق و قضاى «قانون» بنا دارد تا از هفته آينده 
ــكالت زندانيان را  ــا، دغدغه ها و مش صحبت ه
ــر كند.  در صورت مقرون به صحت بودن منتش
انتشار اين مهم عالوه برآنكه باعث ارتقاى سطح 
دانش حقوقى آحاد مردم مى شود، شايد به حل 
ــايانى كند. به  دغدغه هاى افراد دربند كمك ش
اين دليل از تمام كسانى كه مشكالت مرتبطى 
دارند، تقاضا مى شود كه براى رسانه اى شدن اين 
ــكالت خود را با قيد عنوان«براى  موضوع، مش
گروه حقوق و قضا» به كانال يا كد پستى  روزنامه 

ارسال كنند. 

كد پستى:1591633547

از زندان به مسئوالن

@ghanoonnewspaper
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  يكصدوسى وچهارمين نشست خبرى حجت االسالم 
ــخنگوى قوه قضاييه، با  غالمحسين محسنى اژه اى، س
حضور  نمايندگان رسانه هاى مختلف كشور برگزار شد. در 
اين نشست محسنى اژه اى درباره آخرين وضعيت پرونده 
ــور درباره اين  باقرى درمنى و اعالم نظر ديوان عالى كش
پرونده گفت: ديوان عالى كشور، حكم اعدام اين متهم را 

هم تاييد كرده است.
ــان  ــه در اين زمينه خاطرنش ــاون اول قوه قضايي مع
كرد: حكم باقرى درمنى تاييد شده است؛ پرونده حاوى 
كالهبردارى هاى متعدد بود.  اتهامات متهم در دادگاه هاى 
ــاس ماده چهار قانون تشديد  ــد و براس ويژه بررسى نش
مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبردارى به افساد و 

اعدام محكوم شده است.
ــخ به سوال خبرنگارى  سخنگوى قوه قضاييه در پاس
كه پرسيد آيا دليل اطاله دادرسى اين پرونده، اين بوده كه 
باقرى درمنى جزو خطوط قرمز دولت احمدى نژاد بوده 
ــت و اولين بار است كه  است، گفت: اين چنين نبوده اس

چنين ادعايى را مى شنوم.
اعالم اسامي و محكوميت 10 متهم اقتصادي

سخنگوى قوه قضاييه در ادامه اين جلسه، حكم صادره 
از سوى دادگاه هاى ويژه مفاسد اقتصادى درباره 10 متهم 

ديگر را به شرح ذيل اعالم كرد:
ــزاى نقدى به  ــال حبس و ج منوچهر پورفر به 10 س
ــون و 576 هزار ريال به  ميزان 318 ميليارد و 175 ميلي
عالوه ضبط اموالى كه از طريق خالف قانون به دست آورده 
بود. اسماعيل نصرالهى به اتهام اخالل در نظام اقتصادى، 
ــال حبس و همان مبلغ جزاى نقدى  و  محكوم به 10 س
ضبط اموال و محروميت از خدمات دولتى. حسن مزارعى 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادى، محكوم به سه سال حبس 
و سه ميليارد و 94 ميليارد و 670 هزار جزاى نقدى. مهدى 
ــه  رضايى به اتهام اخالل در نظام اقتصادى،  محكوم به س
سال حبس 46 ميليارد و 800 ميليون ريال جزاى نقدى. 
ناصر حبيبى محكوم به  يك سال حبس و 17 ميليارد ريال 
ــكر براتى محكوم به پنج سال حبس و  جزاى نقدى. عس
ــه ميليارد جزاى نقدى، امير كمالى سروستانى با اسم  س
مستعار اشكان، به اتهام اخالل در نظام اقتصادى محكوم 
به 20 سال حبس، 35 ميليارد جزاى نقدى با ضبط تمام 
ــت  اموال تحصيلى ،محمد ثاقب پور اخالل در نظام هش
سال حبس ، سه ميليارد و 900 ميليون ريال جزاى نقدى 
و ضبط اموال،حسين منصورى اخالل در نظام اقتصادى 
هشت سال حبس و سه ميليارد و 900 ميليون ريال جزاى 
ــت  نقدى،محمود پورمند، اخالل در نظام اقتصادى هش
سال حبس و 390 ميليون ريال جزاى نقدى،ميامحمد 
ــتان فرزند شيرمحمد اخالل در  آخوندزاده تبعه افغانس
ــال حبس، اخراج از كشور و  نظام پولى، محكوم  به 20 س
جزاى نقدى،محسن رنجبر ارتشا،  محكوم به هفت سال و 
6 ماه حبس، معادل دو ميليارد و 200 ميليون و 500 هزار 

جزاى نقدى، 74 ضربه شالق.
ــيراز هم حكم  محسنى اژه اى همچنين گفت: در ش
ــهر كه پنج نفر بودند و  بدوى رييس و اعضاى شوراى ش
همچنين 15 پيمانكار و شهردار مرودشت حكم دادگاه 
ــت و چون هنوز حكم قطعى نشده از بيان  صادر شده اس
ــال حبس براى برخى صادر  جزييات معذورم اما تا 15 س

شده است.
عمده موبايل هاى توقيفى ارتباطى با پرونده هاى 

قضايى ندارند
ــنى اژه اى، درباره اقدامات ستاد  حجت االسالم محس
اقتصاد مقاومتى قوه قضاييه،  از تعيين تكليف اموال توقيف 
شده در گمركات و جاهاى ديگر از قبيل قطعات يدكى و 
ــر داد.وى افزود: در  مواد اوليه مايحتاج عمومى مردم خب
روزهاى گذشته با وزير صنعت،معدن و تجارت صحبت 
ــازار نيامده  ــى كه به ب ــه گفت از 700 هزار گوش كردم ك
131 هزار توسط قوه قضاييه توقيف شده و بقيه مربوط به 
مشكالت ديگرى است. مشكالت قضايى كارخانه هايى 
هم كه بر اثر تحريم ها دچار مشكالتى شده بودند در تهران، 

شمال، مركز و جنوب كشور را برطرف كرديم.

اعالم اسامى وكالى مشمول تبصره ماده 48
ــخنگوى قوه قضاييه همچنين درباره اعالم اسامى  س
ــى كيفرى  ــمول تبصره ماده 48 آيين دادرس وكالى مش
گفت: در دادگاه هاى ويژه 1490 وكيل معرفى شده است 
ــتان هايى  ــتخدام كنند؛ در اس كه متهمان مى توانند اس
مانند تهران، فارس و هرمزگان كه دادگاه ها برگزار مى شود 
مى توانند استفاده كنند. در تهران 63 وكيل معرفى شده 

است.
نامه نگارى دادسـتان بـا ظريف دربـاره ادعاى 

پولشويى
محسنى اژه اى درباره ادعاى وزير امور خارجه درخصوص 
پولشويى در كشور، گفت: بنده به دادستان تهران نامه اى 
ارسال كردم و خواستم براساس مسائلى كه به آقاى ظريف 
منسوب است توضيح بخواهيد. يك نامه هم دادستان كل 

نوشت كه آقاى ظريف جواب داد.
وى ادامه داد: بحث اين نبود كه پولشويى وجود دارد يا 
نه، پولشويى در كشور ما هم مانند ساير كشورها وجود دارد 
ــده اند. مثال فردى كه با تيم مذاكرات  و افرادى محكوم ش
هسته اى همراه بود، در مظان پولشويى قرار داشت. سوال از 
آقاى ظريف اين بود كه گويى مطالب به گونه اى مطرح شده 
كه افراد مخالف با لوايح چهارگانه، متهم به پولشويى شده اند 
كه آقاى ظريف در نامه خود گفتند خير، شخص خاصى را 
مورد نظر نداشته است. سخنگوى قوه قضاييه تاكيد كرد: 
هركسى حتى از مسئولين اگر حرفى برند كه كسى را متهم 
كند يا موجب تشويش اذهان عمومى شود احضار مى شود 
تا ادعاى خود را اثبات كند.وى گفت:  همه مردم و مسئوالن 
مى دانند كه دشمن در مقام نفوذ به دستگاه هاست و االن 
اين تالش براى نفوذ را تشديد و شيوه ها را تغيير داده است. 
مى خواهند در تصميم سازى و تصميم گيرى ها نفوذ كنند 
ــود. االن موارد متعددى را  ــش انجام مى ش كه تحت پوش
اعالم مى كنند كه از موسساتى نام مى برند كه سرويس هاى 
جاسوسى پشت سر آن هاست كه هدف شان هم ضربه زدن 
ــت. االن يك نفر بازداشت است. يك نفر احضار  به نظام اس
شده و كسانى هم كه متوجه نبودند و در آستانه لغزش بودند، 

تذكر گرفتند.
معاون اول قوه قضاييه درباره احياى حقوق عامه گفت: 
مدت هاست از زبان مسئوالن قوه قضاييه مطرح شده كه 
يكى از وظايف، احياى حقوق عامه است و اگر در جايى خالف 
عمل شود يا زمين بماند دادستان ها وارد مى شوند. از مدت ها 
پيش قوه قضاييه به موضوع ورود كرده كه اصال دايره شمول 
اين حقوق كجاست و ضرورى ترين آن ها كه هم مربوط به 

حقوق مردم است كدام است. اگر هم به جرمى برخورد كنند، 
دادستان ها برخورد الزم را مى كنند. محسنى اژه اى درباره 
آخرين وضعيت متهمان پرونده سكه ثامن اظهار كرد: پرونده 
سكه ثامن در مرحله تحقيقات دادسراست؛ هدف اصلى، 
ــت و متهم مى گويد اموالش  احياى اموال مالباختگان اس

كفاف اين اموال مردم را مى دهد.
پرونده عراقچى 9 متهم دارد

ــد عراقچى گفت:  ــاره پرونده احم وى همچنين درب
ــود، تعيين  ــى در دادگاه ويژه برگزار مى ش پرونده عراقچ
وقت نشده، پرونده 9 متهم دارد، علنى بودن دادگاه طبق 
استجازه با قاضى است. محسنى اژه اى درباره وقوع برخى 
ــانى مانند كودكان و  كودك آزارى ها در كشور گفت: كس
سالمندان كه توان دفاع از خود ندارند، همه ما بايد از آن ها 
ــه به اثبات  ــاى بعضى از اين آزارها ك حمايت كنيم. افش
نرسيده، ممكن است اشاعه فحشا باشد و به ضرر بزه  ديده 
ــود. گاهى چيزى مطرح  و خانواده اش در اجتماع تمام ش
مى شود كه اتفاق نيفتاده، مثال شايع مى كنند كه فالن عمل 
ــى اتفاق افتاده در حالى كه خود بزه ديده هم مدعى  جنس
چنين چيزى نيست. گاهى هم دليل، بينه و اقرارى نيست 

كه بتوان ثابت كرد. 
ــود افراد چنين  ــزود: در موضوع اصفهان هم، خ وى اف
ادعايى كه عمل خاصى انجام شده ندارند. صرف معاينه يك 
كودك 10 ساله در پزشكى قانونى براى او خرد كننده است. 
با فضاسازى، بازدارندگى ايجاد نمى شود و گاهى مضر هم 
هست. مجازات ها هم خفيف نيست اما برخى افراد شرورند و 

باز هم مرتكب جرم مى شوند.
قيمت حق الوكاله در برخى موارد بسيار باالست

محسنى اژه اى، اظهار كرد: اعتقادم اين است كه اطالعات 
حقوقى مردم باال برود كه كمتر به وكيل نياز پيدا كنند، اما 

به هر حال نياز پيدا مى كنند و اين كار بايد تسهيل شود. قوه 
قضاييه سال هاى قبل اليحه جامع وكالت را تهيه كرد كه كلى 
در دولت معطل شد و آخر هم تصويب نشد. ماده 178 پيش 
بينى شد كه خيلى خوب بود و امكاناتى هم براى كارشناسان 
حقوقى ادارات قايل شدند. قيمت حق الوكاله در برخى موارد 
بسيار باالست. مثال چهار وكيل بابك زنجانى بابت 26 جلسه 
ــه ميزان و معيار آن  يك ميليارد و 400 ميليون گرفتند ك
معلوم نيست و مى گويند كه كارهاى ديگرى هم براى او انجام 
داده اند.وى همچين با گريزى به فعاليت قضات بازنشسته به 
عنوان وكيل گفت:  قاضى كه در قوه قضاييه بازنشست مى 
ــود، ايجاد رانت مى  شود و بدون هيچ شرطى وكيل مى ش
كند. مثال  درباره زمين غرب تهران بابك زنجانى بين 240 
ميليارد تا هشت هزار ميليارد تومان كارشناسى شده كه اصال 
قابل قبول نيست.محسنى اژه اى درباره بازداشت وكاليى 
مانند شعله سعدى گفت: اين افراد صرفا به خاطر حضور در 
تجمع دستگير نشدند.  مهم اين است كه مجوز باشد يا نه و 
مجوز براى كى و كجا باشد و چه كارهايى صورت بگيرد و چه 
حرف هايى زده شود. اگر توهينى نباشد و ضررى به كسى 

وارد نشود حتما برخورد نمى شود.
سخنگوى قوه قضاييه درباره شكايت خاتمى عليه كيهان 
گفت: دادستان و مركز رسانه اظهار بى اطالعى كردند، خود 
حسين شريعتمدارى هم گفت شنيده ام و دفاعياتم را آماده 
ــه 88 ب ن 394 را شرق به ما اعالم كرد كه  كرده ام. كالس

دستور بررسى داده ام.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال درباره ادعايش 

توضيح دهد
 محسنى اژه اى درباره ادعاى مؤيدى، رييس ستاد مبارزه 
ــت  با قاچاق كاال و ارز درباره دو هزار پرونده افراد دانه درش
درخصوص قاچاق كاال گفت: دادستان قرار است كه رييس 
ــتاد مبارزه با قاچاق را بخواهد و او درباره دو هزار پرونده  س
معطل مانده توضيح بدهد. وى ادامه داد: 14 عدد پرونده از 

سال 94 وجود دارد كه در حال رسيدگى است.
سخنگوى قوه قضاييه همچنين درباره سوءاستفاده 
برخى فيلمسازان از بازيگران زن گفت: در اين موارد بايد 
ــيدگى وجود داشته باشد. اگر  شاكى خصوصى براى رس
ــد به دادستان گزارش شود  جنبه عمومى هم داشته باش

تا دنبال كند.
استنكاف  از اجراى حكم پرونده بورسيه ها 

محسنى اژه اى درباره آخرين وضعيت پيگيرى قضايى 
ــر چهار متهم  ــار اظهار كرد: ه ــتى چابه حادثه تروريس
تروريستى حادثه چابهار ايرانى هستند. يكى از آن ها ساكن 

ــور بوده و يكى ديگر در حال تردد بين ايران و  خارج از كش
ــت. اين عوامل با خارج از كشور در  كشورى ديگر بوده اس

ارتباط بوده اند.
وى افزود: در رابطه با عمليات تروريستى اهواز هم 20  

نفر در بازداشت هستند كه هنوز محاكمه نشده اند.
محسنى اژه اى در پاسخ به سوال خبرنگاري مبنى بر 
اينكه شنيده شده است برخى از دانشگاه ها از اجراى حكم 
ديوان عدالت در پرونده بورسيه ها خوددارى مى كند گفت: 
ــى راى ديوان را در خصوص دانشجويان بورسيه  اگر كس

دكترى اجرا نكند ديوان مطابق قانون وارد مى شود.
پرونده معاون ارزى بانك مركزى در دادگاه ويژه

محسنى اژه اى درادامه اين نشست در پاسخ به سوالى 
مبنى بر اينكه آيا پرونده  معاون ارزى سابق بانك مركزى 
ــود، گفت: بله نوع اتهام به  در دادگاه ويژه رسيدگى مى ش
گونه اى است كه در دادگاه ويژه رسيدگى مى شود و هنوز 
تعيين وقت نشده و چون پرونده 9 متهم دارد و برخى از افراد 
در بانك  مركزى است و برخى هم در خارج از بانك مركزى 

در حال تحقيق است.
وى افزود: اگر دادگاه تشخيص داد، علنى برگزار مى شود 

و  اگر علنى برگزار شود، قابل انتشار است.
عامل نفوذ در امر كاهش جمعيت در كشور

سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى درباره  فعاليت 
افرادى به عنوان عامل نفوذ در امر كاهش جمعيت در كشور 
و آيا كسى در اين رابطه بازداشت شده است؟ گفت: همه 
افراد از مسئوالن و آحاد مردم مى دانند كه دشمن در مقام 
نفوذ در دستگاه ها بوده و است. اكنون تفاوت در اين است 
كه دشمن اين نفوذ را تشديد و روش هايش را متفاوت تر 
كرده  است و  دشمن تالش مى كند تا نفوذ خود را در تصميم 
ــمت  خود   گيرى ها موثر  كند تا تصميم گيرى ها را به س
ببرد.وى ادامه داد:  بحث اين است كه در چه زمينه هايى 
مى خواهند تحت پوشش هاى مختلف  نفوذ كنند  و اگر 
اين كار تشكيالتى باشد و به سرويس هايى وابسته باشد و 
مشخص شود چه سرويس هايى در اين مسير نقش دارند، 
حتما با آن ها برخورد مى شود.  در حال حاضر  هم وزارت 
ــوع را رصد مى كند و براى ما  اطالعات به خوبى اين موض
گزارش مى فرستد كه اين افراد پس از شناسايى، در صورتى 
كه به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آن ها برخورد مى شود و 

در واقع هدف  دشمن مقابله با نظام است.
ــرد: در خصوص  ــپس تصريح ك ــنى اژه اى س محس
موضوعى كه شما گفتيد يك نفر بازداشت و سه الى چهار 
نفر هم تحت تعقيب قرار گرفته اند و به تعدادى هم تذكر 

داده شده است.
يكى از وظايف قوه قضاييه بحث احقاق حقوق 

عامه است
ــوالى در مورد  ورود قوه به مقوالتى  وى در پاسخ به س
مثل گرانى و  پيگيرى حقوق شهروندى در قوه گفت: يكى 
از وظايف قوه قضاييه بحث احقاق حقوق عامه است و در 
اين زمينه برخى از مصاديق روشن و مشخص است و اگر 
در جايى به آن عمل نشود  يا جايى زمين مانده باشد حتما 
ما وارد مى شويم و دادستان ها وارد مى شوند اما در پاره اى 
از موارد، به اين روشنى نيست. در جلسه مسئوالن عالى 
قضايى و در چندين جلسه مشغول بررسى اين موضوعات 
هستيم تا تعريف شود اوال حقوق عامه شامل چه چيزهايى 
مى شود تا پس از آن، اولويت ها را مشخص كنيم. ناگفته 
نماند كه  قوه قضاييه از قبل وارد شده و در حال اقدام است.  
ــان را در اين زمينه با  ــتان ها  اقدامات ش قرار شده دادس

دادستان كل كشور هماهنگ كنند.

    تشريح مهم ترين پرونده هاى قضايى توسط سخنگوى دستگاه قضا    

حكم اعدام باقري درمني در ديوان عالي كشور تاييد شد

46 سال پيش د          ر چنين روزي 
تشكيل سازمان تعاون
 مصرف شهر و روستا

ــومين مجلس شوراى ملى  نمايندگان بيست وس
ــى تك ماده اى  ــال 1351قانون در چنين روزى از س
ــه تبصره را مصوب كردند كه به موجب آن  البته با س
ــگاه فردوسى،  ضمن انحالل شركت سهامى فروش
ــه عنوان  ــتا ب ــهر و روس ــازمان تعاون مصرف ش س
ــد. در ماده واحده اين قانون  جانشين آن تشكيل ش
ــتاها اجازه  ــه وزارت تعاون و امور روس آمده بود: «ب
داده مى شود به منظور فراهم كردن موجبات فروش 
محصوالت شركت هاى سهامى زراعى و شركت ها و 
ــتايى و تهيه و فروش ساير  اتحاديه هاى تعاونى روس
كاالهاى مورد نياز جامعه شهرنشين و روستانشين 
شركتى به نام « سازمان تعاون مصرف شهر و روستا» 
بر اساس ضوابط پيش بينى شده در اساسنامه اى كه به 
تصويب كميسيون هاى تعاون و امور روستاها و دارايى 
ــيد، تشكيل دهد.   ــتخدام مجلسين خواهد رس و اس
ــهامى كه بر اساس  سرمايه شركت عالوه بر بهاى س
مقررات پيش بينى شده در اساسنامه با تصويب وزير 
تعاون و امور روستاها به وسيله سازمان مركزى تعاون 
روستايى و شركت هاى سهامى زراعى و شركت ها و 
اتحاديه هاى تعاونى روستايى و كشاورزى خريدارى 
ــد، عبارت خواهد بود از ارزش روز عرصه و  خواهد ش
ــگاه فردوسى، حق  ــاختمان مركزى فروش اعيان س
ــعب و بهاى امالك فروشگاه مزبور،  كسب و پيشه ش
ــا و اموال و  ــروش باقيمانده كااله وجوه حاصل از ف
وجوهى كه به تدريج از بابت مطالبات شركت سهامى 
فروشگاه فردوسى وصول و در آخر هر سال با تصويب 
ــتاها به سرمايه شركت اضافه  وزير تعاون و امور روس
ــنامه سازمان تعاون  خواهد شد. از تاريخ ابالغ اساس
مصرف شهر و روستا به وزارت تعاون و امور روستاها 
شركت سهامى فروشگاه فردوسى قانونا  منحل شده 

تلقى مى شود».

به دليل مداخله در امر پزشكى و تبليغ يك 
آمپول خطرناك

مهناز افشار به دادسراى تهران 

احضار شد

ــار در امر پزشكى و معرفى  در پى مداخله مهناز افش
ــراى معتادين در فضاى  و تبليغ يك آمپول خطرناك ب
ــاره اى از  ــه منظور اداى پ ــتانى تهران ب مجازى، دادس
ــت. به گزارش ميزان  توضيحات وى را احضار كرده اس
ــار را به دليل مداخله در  ــتانى تهران مهناز افش ، دادس
ــول خطرناك  ــى و تبليغ يك آمپ ــكى و معرف امر پزش
ــراى اداى پاره اى  ــازى ب ــادان در فضاى مج براى معت
ــاس اين  ــت. براس از توضيحات وى را احضار كرده اس
گزارش، اين فرد بايد با حضور در مرجع قضايى نسبت 
به ادعاى مطرح شده و دخالت در امر پزشكى توضيحات 

خود را ارائه كند.

انتقاد معاون دادستان كل كشور

 از ستاد تنظيم بازار
معاون قضايى دادستان كل كشور با انتقاد از عملكرد 
ستاد تنظيم بازار در عدم اعالم قيمت محصوالت لبنى، 
گفت: متاسفانه ستاد تنظيم بازار قيمت هاى متعادل را 
ــت؛ اما قيمت هاى مصوب را اعالم نمى كند و  گرفته اس
اين كار باعث تشديد بى ثباتى ها در بازار لبنيات مى شود.

محمدجواد حشمتى دادستان كل كشور در امور حقوق 
ــاى مصوب محصوالت لبنى  عامه از عدم اعالم قيمت ه
توسط ستاد تنظيم بازار انتقاد كرد و گفت: ستاد تنظيم 
بازار در ارتباط با ساماندهى قيمت محصوالت لبنى بسيار 
كند عمل مي كند و فعال نيست در حالى كه اين ستاد بايد 
ــرايط التهابى حضور جدى و مستمر داشته باشد. در ش

ــازار در اين خصوص بايد  ــتاد تنظيم ب وى اظهار كرد: س
پيگيرتر و فعال تر بوده و قيمت هاى مصوبى را كه در جلسه 
با انجمن صنايع لبنى مشخص كرده اند،  به بازار اعالم كند 
تا واحد هاى توليدى، دامداران و مصرف كنندگان تكليف 
خود را بدانند و با اين كار بازار تنظيم شود.اين مقام قضايى 
تصريح كرد: متاسفانه اين ستاد از يك ماه قبل و حتى شايد 
قبل تر از آن به موضوع ورود كرده و قيمت هاى متعادل را 
كه با انجمن صنايع لبنى نهايى كرده است ولى قيمت هاى 
مصوب را اعالم نمى كند و اين كار باعث تشديد بى ثباتى ها 

در بازار لبنيات شده است.

تقويم قانون

خبر

مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه گفت: قاضى 
در دادرسى درباره كودك بايد «سزا» را براى درمان انتخاب كند.

به گزارش ايسنا، سيدجعفر كاظم پور در كارگاه آموزشى «نظام عدالت 
ــران» كه روز  ــتان ته ــترى كل اس اطفال و نوجوانان براى قضات دادگس
ــبيه كار قضات به كار پزشكان اظهار كرد:  ــد، ضمن تش گذشته برگزار ش
ــن و بهترين راه  ــك در هنگام تجويز دارو نزديك تري همان گونه كه پزش
ــن روش عمل مى كند و اگر  ــد، قاضى نيز به همي درمان را انتخاب مى كن
قاضى را به پزشك تشبيه كنيم، مراحل درمانى طى شده توسط پزشك از 
قاضى هم سر مى زند و در واقع قاضى هم با پرسشگرى از متهم و اطرافيان 
ــت كه به خصوص در حوزه كودكان  ــاهده گرى براى اين اس در حال مش
ــخيص نوع بيمارى  ــخصيتى، روانى و... وى را براى تش زواياى مختلف ش

بررسى كند.
ــاهده گر است قاضى هم از دو ناحيه  وى افزود: همان طور كه پزشك مش
ــده  ناقض قانون و خطاكار به طفل نگاه مى كند و اينكه چه عواملى باعث ش
كه به اين خطا و مسير بيفتد كه به اين منظور عوامل اقتصادى، خانوادگى، 
آموزشى و تربيتى و مجموعه عواملى كه به عنوان علت العلل در ارتكاب بزه 

توسط كودك تاثيرگذار بوده است، را بررسى مى كند.
قاضي در دادگاه اطفال بايد بهترين درمان را ارائه كند

مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه خاطرنشان 
كرد:  قطعا بزهكارى و نقض قانون علت هايى با خود دارد كه قاضى از زاويه ديد 
نزديك بايد مشاهده گر اين عوامل باشد و حتى از زاويه ديد دور بايد عوامل 
موثر بر تربيت كودك حتى از دوران باردارى مادر كه در تكوين شخصيت 
كودك تاثيرگذار است و مراحل مختلف رشد كودك را بررسى كند كه ممكن 
است اين عوامل بر رفتار كودك موثر بوده كه او را به اين مرحله رسانده است.

ــت كه با  كاظم پور تصريح كرد: قاضى خوب در دادگاه اطفال، قاضى اس
مشاهده خوب، بهترين درمان را ارائه كند.

ــت كه  ــودك، درمان مصلحت مدار مطرح اس وى گفت: در مجازات ك
قانون گذار با يك نگاه ويژه بايد آن را در نظر گرفته و قاضى در دادرسى درباره 

ــزا» را براى درمان انتخاب كند. مديركل تدوين لوايح و  كودك نيز بايد «س
مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه در پايان گفت: قاضى هم مانند پزشك 

بايد سهل ترين درمان را انتخاب كند.
بايدزمينه بازگشت طفل ناقض قانون به جامعه فراهم شود

ــان مظفرى معاون قضايى دادگسترى استان  در ادامه اين كارگاه، احس
تهران  گفت: آنچه در اين دادگاه بر موضوع مددكارى و روانشنانسى اطفال 
ــكيل واحد مددكارى در دادگاه با  بيشتر تاكيد شود كه در همين راستا تش

اهميت دانسته شده و از جمله موارد مهم نگاه بالينى به دادگاه اطفال است.
وى افزود: در موضوع مددكارى بايد در پى اين موضوع باشيم كه زمينه 
بازگشت طفل ناقض قانون به جامعه فراهم شود كه در فرهنگ و روايات ما هم 
به موضوع اطفال اشاره زيادى شده از جمله اين شعر از مولوى كه مى گويد 
«چون كه با كودك سر و كارت فتاد پس زبان كودكى بايد گشاد» بر اهيمت 

موضوع كودكان در همه زمينه ها تاكيد دارد.
ــان كرد: اميدوارم كه اين كارگاه بتواند اين نقش را به  مظفرى خاطرنش
خوبى ايفا كند كه در قضاوت و دادرسى حتما از حوزه مددكارى و روانشناسى 

كمك بگيريم تا به تحقق دادرسى عادالنه اى كمك كنيم.
ــى نظام عدالت ويژه اطفال و نوجوانان  براساس  گزارش كارگاه آموزش
ــتان تهران به مدت سه روز از 18 لغايت 20 براى قضات دادگسترى كل اس

آذر  برگزار مى شود.

ــت: قوانين مقابله با  معاون حقوقى رييس جمهورى گف
تامين مالى تروريسم و مبارزه با پولشويى پيش از اينكه نياز 
ما براى روابط مالى بين المللى باشد، به سيستم مالى، پولى 
و بانكى كشور كمك مى كند.«لعيا جنيدى» در چهارمين 
همايش ساالنه مبارزه با فساد در اتاق تهران اظهار داشت: اين 
ــت بر مبناى  قوانين به بازار ما كمك مى كند تا تجارتى درس

رقابتى سالم در كشور داشته باشيم.
وى ادامه داد: يك دهه از تصويب «قانون مقابله با پولشويى» 
و «قانون مقابله تامين مالى تروريسم» مى گذرد؛ قانون مقابله با 
تامين مالى تروريسم اصالح شده و اكنون اصالح قانون مقابله 
ــت. در اين ارتباط، ديروز براى  با پولشويى در دستور كار اس
رسيدگى به اختالف مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان، 
ــخيص مصلحت نظام برگزار شد. ــه اى در مجمع تش جلس

ــت: هر تجارت  معاون حقوقى رييس جمهورى اظهار داش
نيازمند مبادالت بانكى است اما فقط در روابط بين الملل به اين 
قوانين احتياج نداريم، بلكه پيش از آن، قوانينى از اين دست 
به سيستم بانكى ما كمك مى كند. جنيدى با تاكيد بر اينكه 
بانكدارى اسالمى به معنى «بانكدارى صحيح العمل» است، 
گفت: بانكدارى اسالمى فقط اين نيست كه يك سرى قرارداد 
مساوات و جعاله بنويسيم ـ هر چند اين قراردادها نيز به بازبينى 
نياز دارندـ  اما صحيح العمل بودن بانكدارى اين است كه در 
ــى نمى تواند معامالتى از سر  آن اطمينان داشته باشيم كس
فساد ايجاد و درآمد ناشى از آن معامالت را وارد سيستم بانكى 
كرده و با دو جابه جايى، آن پول را تطهير و از بانك خارج كند.

ــرد:  ــه ك ــود اضاف ــخنان خ ــرى از س ــش ديگ وى در بخ
ــا خوب  ــود دارد، ام ــاد وج ــز فس ــش خصوصى ني در بخ
ــدن فضاى  ــتر از فراهم نش ــاد، بيش مى دانيم كه زمينه فس
ــود؛ بنابر  ــب و كار از طرف دولت ايجاد مى ش ــب كس مناس

ــت. ــوب به دولت اس ــتباهات در درجه اول منس ــن، اش اي
ــت در  ــزود: دول ــورى اف ــس جمه ــى ريي ــاون حقوق مع
ــتور كار  ــه اقداماتى را در دس ــال هاى اخير در اين زمين س
ــى آزاد به  ــى از آن ها «قانون دسترس ــرار داده كه يك خود ق
ــى آزاد به اطالعات، جلوى رانت  ــت؛ دسترس اطالعات» اس
ــدـ  را مى گيرد. ــاد باش ــا فس اطالعاتىـ  كه مى تواند منش

جنيدى اظهار داشت: در كنار اين قوانين، قانون هاى ديگرى 
ــت كه هر كدام از آن ها  ــده اس نيز توسط دولت پيگيرى ش
ــد؛ يكى از اين قوانين،  مى تواند اثرگذارى زيادى داشته باش
اليحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومى است؛ دولت 
هرگز نسبت به تجربه هاى بخش خصوصى بى نياز نيست؛ بايد 
مديران بخش خصوصى، سال هايى از عمر كارى خود را در 

دولت به مردم خدمت كنند.
اليحه جامع شفافيت

ــع بنگاهى  ــراى مديريت تعارض مناف ــش، ب در اين بخ
ــع را تدوين  ــارض مناف ــت تع ــه مديري ــى، «اليح و عموم
ــت عمومى و  ــارض ميان منفع ــا در صورت تع كرديم كه ت
ــود.  ــت قرار گرفته ش ــى در اولوي ــى، منافع عموم خصوص
وى ادامه داد: اليحه جامع شفافيت، برنامه ديگرى است كه 
ــرده؛ اين اليحه،  معاونت حقوقى رييس جمهورى ايجاد ك
نهادهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى را هدف قرار داده است.

ــرد: همه اين  ــى رييس جمهورى تاكيد ك معاون حقوق
اقدامات، آرزوى حاكميت قانون در روابط داخلى و بين المللى 
ــتين متخلف حاكميت قانون  است. وى افزود: آمريكا نخس
است؛ براساس قواعد حاكم بر نظام بين الملل، همان طور كه 
ايجاد يارانه اضافى ممنوع است، ايجاد مانع اضافى نيز ممنوع 
ــرزمينى عليه ايران، خالف  بوده؛ آمريكا با تحريم هاى فراس

قواعد تجارت بين الملل اقدام كرده است.

حقوق كودك عدليه

مديركل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقى قوه قضاييه:

قاضى در دادرسى كودكان 
«سزا» را براى درمان انتخاب كند

جنيدي در همايش ساالنه مبارزه با فساد مطرح كرد:

مبارزه با پولشويى، بيشتر در جهت كمك به 
سيستم مالى داخلى است

     پرونده باقري درمني حاوى كالهبردارى هاى متعدد بود و اتهامات متهم در دادگاه هاى ويژه بررسى نشد
      در دادگاه هاى ويژه 1490 وكيل معرفى شده است كه متهمان مى توانند استفاده كنند

   يكى از وظايف دستگاه قضا، احياى حقوق عامه است و اگر در جايى خالف عمل شود يا زمين بماند، دادستان ها وارد مى شوند
    پرونده سكه ثامن در مرحله تحقيقات دادسراست؛ هدف اصلى احياى اموال مالباختگان است و متهم مى گويد اموالش كفاف اين اموال مردم را مى دهد

    پرونده عراقچى در دادگاه ويژه برگزار مى شود، تعيين وقت نشده و 9 متهم دارد، علنى بودن دادگاه طبق استجازه با قاضى است
   قاضى كه در قوه قضاييه بازنشست و بدون هيچ شرطى وكيل مى شود، ايجاد رانت مى كند
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ــتان  ــب زمس كمتر از دو هفته ديگر به اولين ش
ــت اما  ــي مانده اس ــال باق ــب س و طوالني ترين ش
ــال گذشته  ــبت به س ــال را مى توان نس يلداى امس
ــت؛ چراكه گرانى دالر و تغيير برخى  متفاوت دانس
سياست گذارى ها در عرصه تجارت خارجى بر ديگر 
ــته و  اقالم كاالهاى خوراكى و مصرفى تاثير گذاش
افزايش قيمت ها نيز فرصت خريد را از خانواده هاى 

ايرانى گرفته است. 
 به گفته برخي فروشندگان  به دليل افزايش بيش 
ــبد يلداي امسال  ــيريني س از حدقيمت آجيل و ش
ــازار مراجعه  ــا زماني كه به ب ــود. ام با ميوه پُر مي ش
ــوه نيز چنگي به  ــم، مي بينيم كه قيمت مي مي كني
ــردم مي گيرد. در  دل نمي زند و رغبت خريد را از م
ــان تا 35 هزار  ــيريني از 22 هزار توم بازار قيمت ش
ــزار تومان تا 220 تومان و قيمت آجيل نيز از 80 ه

ــت  ــت. با اين وجود ليس ــت خورده اس تومان قيم
قيمت ميوه ها نيز شگفت آور به نظر مي رسد. قيمت 
ــز 12 هزار  ــيب قرم هر كيلو انار 11 هزار تومان، س
ــي 8 تا 10 ــزار تومان، نارنگ ــه ه تومان،  هندوانه س

ــزار و 500 تومان،  ازگيل  هزار تومان، پرتقال پنج ه
ــزار تومان و انگور 11 13 هزار تومان،  خرمالو 13 ه

ــي هاي سطح شهر قيمت  هزار تومان در ميوه فروش
خورده است.  قيمت ميوه،  شيريني و آجيل شب يلدا 
سر به فلك مي كشد و هرساله ضعف در نظارت و عدم 
پيگيرى دستگاه هاى مسئول براى چند و چون اين 
نوع گرانى ها شرايطى را براى ورود فرصت طلبان در 

اين ايام فراهم مى كند. 
هر سال دريغ از پارسال

ــب يلدا  «هيچ قنادى اجازه افزايش قيمت در ش
ــئوالن  ــوي مس ــال اين جمله از س را ندارد»! هر س
ــري از آثار  ــا در بازار اث ــود،  ام مربوطه  مطرح مي ش
ــئوالن بازهم  ــال مس ــم نمي خورد. امس آن به چش
شعارهاي كليشه اي را مرور مي كنند. چندي پيش 
ــه هيچ قنادي اجازه  رييس اتحاديه قنادان گفت ك
ــب يلدا را ندارد. علي بهره مند  افزايش قيمت در ش
ــت: قدرت خريد مردم در خريد شيرينى  اظهار داش
ــته و ما در تمام نقاط  به طور محسوسى كاهش داش
ــاهد اين كاهش فروش بوده ايم وقتى  شهر تهران ش
شيرينى كه سال قبل قيمت آن 18 هزار تومان بود 
ــده، طبيعى است كه  ولى امسال 23 هزار تومان ش
قدرت خريد مردم كاهش پيدا كند. «هر سال دريغ از 
پارسال»، اين درد دل مشترياني است كه به مغازه ها 
مراجعه مي كنند، اما قدرت خريد اجناس مورد نياز 

خود را ندارند.

 جاى خالى آجيل در سفره شب يلدا
ــر بازار آجيل  ــوي ديگر افزايش قيمت ارز ب از س
ــته و باعث شده تا مردم  ــكبار نيز تاثير گذاش و خش
ــكبار براى  ــوان خريد خش ــب يلدا ت ــتانه ش در آس

گراميداشت سنت قديمى خود را نداشته باشند.
ــازار خريد آجيل  ــان انتظار مى رفت ب  در اين مي
ــود، اما كاهش قدرت خريد مردم  و خشكبار داغ ش
ــايه  ــرى قيمت آجيل بر بازار س و افزايش چند براب
ــيارى امسال  ــد محافل بس افكنده و به نظر مى رس

ــال بدون آجيل برگزار خواهد  در بلندترين شب س
ــى از آجيل مورد نياز  ــد. با اين حال اگرچه بخش ش
ــاورزان داخلى تامين مى شود و  ــط كش مردم توس
تغييرات نرخ ارز نمى تواند اين بخش را با نوسان زياد 
مواجه كند، اما وضعيت حاكم بر بازار چيزى جدا از 
ــان مى دهد؛ به صورتى كه قيمت  اين موضوع را نش
ــه برابر به نسبت  ــكبار با افزايش س بسيارى از خش
سال گذشته مواجه و بسيارى از فعاالن اين صنف با 

كاهش فروش روبه رو شده اند. 

ركود حاكم بر بازار آجيل و خشكبار 
ــكبار  ــز رييس اتحاديه آجيل و خش اين اواخرني
ــت اقالم آجيل  ــت: با توجه به افزايش قيم گفته اس
ــازار خوبى را  ــكبار و كاهش تقاضا نمى توان ب و خش
ــب يلدا متصور بود.مصطفى احمدى رييس  براى ش
ــاره آخرين  ــران ، درب ــكبار ته اتحاديه آجيل و خش
ــب يلدا اظهار كرد:  وضعيت بازار آجيل در آستانه ش
ــكبار و  ــه افزايش قيمت اقالم آجيل و خش با توجه ب
ــب يلدا  كاهش تقاضا نمى توان بازار خوبى را براى ش

متصور بود.متوسط قيمت اقالم آجيل و خشكبار 80 
ــال قبل رشد داشته  درصد نسبت به مدت مشابه س
ــته، تخمه  ــت كه قيمت پس ــت. اين در حالى اس اس
ژاپنى و تخمه كدو 100 درصد افزايش داشته است. 
مقدار توليد، نوسان نرخ ارز، صادرات و عرضه و تقاضا 
دليل اصلى افزايش قيمت آجيل و خشكبار در سال 
ــش قيمت اقالم  ــت. كاهش توليد و افزاي جارى اس
ــرمازدگى و خشكسالى  آجيل و خشكبار ناشى از س
موجب شد تا 20 درصد افراد از دريافت پروانه كسب 
انصراف دهند. قيمت اقالم مختلف آجيل در ميادين 
ميوه و تره بار شهردارى تهران به اين شرح است:  بادام 
ــت كاغذى  ــادام منقا يك پوس هندى 150000، ب
ــادام  ــت 70000،ب ــا دو پوس ــادام منق 92000 ، ب
ــته  ــته فندقى155000، پس زمينى 21000،  پس
اكبرى185000، تخمه كدوى درشت46000، فندق 
ــمش طاليى285000،   با پوست خام58000، كش
ــت  ــبز معمولى30000، گردو با پوس ــمش س كش
كاغذى63000،  مغز بادام117000، مغز پسته خام و 
بوداده250000،  مغز فندق خام112000،  نخودچى 
ــه17500 و  مويز بدون هسته52000 تومان  دوآتش

قيمت خورده است.
كاهش قيمت زيرپوستي آجيل  

ــر از كاهش قيمت  ــئول اين اواخ يك مقام مس
آجيل خبر داده است. محمد ارزانى ممقانى، رييس 
اتحاديه آجيل و خشكبار از كاهش 25 درصدى اقالم 
ــر داد و گفت: با توجه  ــكبار در بازار خب آجيل و خش
ــاى اخير، قيمت آجيل و  به كاهش نرخ ارز در روز ه
خشكبار تحت تاثير اين موضوع حداقل 25 درصد در 
بازار كاهش يافته است. باوجود محدوديت واردات 
ــودى در توزيع اين  بادام زمينى و آفتابگردان، كمب
ــت و در صورت ادامه روند  اقالم براى شب يلدا نيس
ــار چالش  ــب عيد دچ ــت واردات براى ش محدودي
خواهيم شد. با استمرار روند كاهش نرخ دالر، قيمت 
آجيل و خشكبار با روند نزولى در بازار روبه رو خواهد 
ــد؛ چراكه يكى از عوامل گرانى اقالم خشكبار در  ش
ماه هاى اخير موضوع صادرات و نوسان نرخ ارز بوده 

است. اين درحالي است كه اين كاهش قيمت در بازار 
احساس نمي شود و قيمت آجيل به شكلي افزايش 
داشته  كه برخي خانوارها آن را از سفره شب يلداي 

امسال خود حذف مي كنند.  
ميوه هاى يلدا با طعم گرانى

 ناصر اطرج، رييس اتحاديه ميدان ميوه و تره بار 
ــت:  ذخيره بعضى از اقالم  ــتان اصفهان گفته اس اس
ــال  ــيب درختى، كيوى، هندوانه و...امس مانند س
ــت. به گفته او  افزايش  ــته كمتر اس نسبت به گذش
صادرات و كاهش ذخيره اقالم مختلف ميوه موجب 
افزايش قيمت ميوه شده است. تا زمانى كه صادرات 
اين ميوه ها كاهش نيابد يا متوقف نشود، نبايد انتظار 
ــته باشيم.  كاهش يا حتى ثبات قيمت ميوه را داش
ــزان 60 درصد كاهش  ــيب درختى به مي ذخيره س
ــت. قيمت هر كيلوى اين ميوه در بازار بين  يافته اس
ــت كه تا پايان ماه و شب  سه تا هشت هزار تومان اس
ــه تا هفت  يلدا تغيير مى كند. قيمت هر كيلو انار س
ــون شمال هر كيلو1500 هزار تومان، پرتقال تامس

ــه هزار تومان و پرتقال تامسون جنوب هر كيلو  تا س
ــت. هر كيلو هندوانه بين  2500 تا 4500 تومان اس
1500 تا 3500 تومان به فروش مى رود. اين ميوه ها 
ــه دالر، با  ــته بودن ب ــل وارداتى بودن و وابس به دلي
ــب يلدا مواجه اند. هم اكنون در  افزايش قيمت در ش
ــا 16800 تومان و  بازار قيمت نارگيل بين 6000 ت
قيمت آناناس بين 13 تا 20 هزار تومان است. البته 
گفتني است كه اين ميوه ها در نقاط مختلف تهران 
ــي به فروش  ــا قيمت هاي متفاوت ــتان  ها ب و شهرس

مي رسند.
نرخ ميوه از سوي اتحاديه ميوه و سبزي

در حال حاضر نرخ هر كيلو انار، سه هزار و 500 تا 9
هزار تومان از سوي رييس اتحاديه ميوه و سبزي اعالم 
شده است. قيمت هر كيلو انگور بى دانه زرد سه  هزار و 
ــز 5 تا 11 هزار،  500 تا  هفت هزار ، انگور بى دانه قرم
ــمال يك هزار و  پرتقال جنوب 4 تا 9 هزار، پرتقال ش
500 تا سه هزار و 500 تومان، خرمالو شمال 2 تا 5 هزار، 
خرمالو كن 4 تا 9 هزار، بِه 3 تا 8 هزار، هندوانه 8000 تا 
يك هزار و 600، خربزه 2 تا 5 هزار،خيار بوته اى 2 هزار 
و 500 تا 5 هزار و 500 و خيار گلخانه 3 تا 5 هزار و 500

تومان است. هم اكنون هر كيلو موز با نرخ 9 تا 12 هزار، 
سيب گالب پاييزه 4 تا 7 هزار، سيب لبنانى زرد 4 تا 7

هزار، سيب لبنانى قرمز 3 تا 9 هزار، كيوى 4 تا 8 هزار، 
گريپ فروت تو سرخ 3 تا 5 هزار و 500، ليموشيرين از 
2 هزار و 500 تا 4 هزار ، نارنگى انشو 3 تا 5 هزار و 500

و نارنگى يافا از 2 هزار و 500 تا 5 هزارتومان در ميدان 
ــدا... كارگر رييس اتحاديه ميوه و  عرضه مى شود. اس
ــبزى تهران مي گويد: براى عرضه ميوه در شب يلدا  س

كمبودى در عرضه نداريم.

ا اق     وضعيت سبد معيشت خانواده ها و سفره هاى شب يلدا واكاوى شد   گروه اقتصادگ

يلداى نجومى
يكى از عوامل گرانى اقالم خشكبار در ماه هاى اخير موضوع صادرات و نوسان نرخ ارز بوده است

به گفته برخي فروشندگان  به دليل افزايش بيش از حد  قيمت آجيل و شيريني سبد يلداي امسال با ميوه پُر مي شود

 قدرت خريد مردم در خريد شيرينى 
به طور محسوسى كاهش داشته و 
ما در تمام نقاط شهر تهران شاهد 
اين كاهش فروش بوده ايم. وقتى 
شيرينى كه سال قبل قيمت آن 18 
هزار تومان بود، اما امسال 23 هزار 
تومان شده طبيعى است كه قدرت 

خريد مردم كاهش پيدا كند

ــوى  ــتر از س ــى جديد كه البته پيش ــزى در اقدام بانك مرك
ــده بود، محدوديت هاى تازه اى را  عبدالناصر همتى رسانه اى ش
ــتر در  ــت. همتى پيش براى تراكنش هاى كارتى اعمال كرده اس
ــه جديد بانك  ــرده بود كه برنام ــوى تلويزيونى اعالم ك گفت وگ
ــاى بانكى به ازاى هر  مركزى اعمال محدوديت براى تراكنش ه
ــته نوشت: اين سياست بانك  شماره ملى است. تسنيم روز گذش
ــت. طبق اين سياست  ــما عملياتى شده اس مركزى از ديروز رس
ــده و اتفاقا تاثير  ــويى اجرا ش ــه به منظور مبارزه با پولش جديد ك
بسزايى هم در كنترل نوسانات ارزى داشته است، هر شماره ملى 
ــا 100 ميليون  ــاعت) نهايت ت مى تواند در طول يك روز (24 س
ــد.هر كارت بانكى نيز نهايت تا  تومان تراكنش بانكى داشته باش
50ميليون تومان مى تواند تراكنش بانكى طى 24 ساعت داشته 
باشد.گفتنى است، يكى ازاهداف بانك مركزى از اعمال بخشنامه 
محدوديت تراكنش هاى كارتى، محدود كردن فعاليت پوزهاى 
خارج كشور است كه به طور غيرمجاز و به خاطر تخلف شركت هاى 

psp و نظارت ضعيف بانك ها در خارج مرزها فعاليت مى كنند.

بسترى براى تسهيل عمليات سوداگرانه و سفته بازى
با تغيير رييس كل بانك مركزى و آمدن عبدالناصر همتى 
به برج ميرداماد سياست هاى ارزى جهت گيرى مناسبى پيدا 
ــت ها كاهش تالطم هاى ارزى در بازار  كرد و حاصل اين سياس

ارز ايران شد.
ــزى كه اتفاقا  ــم و تاثيرگذار بانك مرك  يكى از اقدامات مه
ــنامه  ــد، بخش موجب كاهش قيمت ارز و تالطم هاى ارزى ش
ــته  اصالح مبلغ تراكنش هاى بانكى بود كه در هفته هاى گذش

ابالغ و اجرا شد.
ــنامه عبدالناصر همتى تاكيد كرد: اين اواخر   در اين بخش
تخطى از مفاد بخشنامه هاى بانك مركزى به بهانه درخواست 

مشتريان در برخى بانك ها مشاهده شده كه ضمن ايجاد مزيت 
ــى از عدم رعايت مقررات، باعث آشفتگى  ــالم ناش رقابتى ناس
ــهيل عمليات  ــترى براى تس ــده و بس و اختالل در بازارها ش
ــفته بازى ايجاد كرده است. براين اساس ضمن  سوداگرانه و س
ــنامه هاى بانك مركزى، الزم  تاكيد بر اجراى دقيق مفاد بخش
است تغييرات الزم با اولويت آنى اجرايى شده و بر رعايت دقيق 

آن نظارت به عمل آيد.
جزييات بخشنامه

در اين بخشنامه تاكيد شد:1. سقف عمومى تراكنش انتقال 
وجه شتابى و غيرشتابى كارتى براى هر يك از پايانه هاى مجاز، 
به جز كارت خوان شعبه اى، براى هر فقره كارت در هر شبانه روز 

ــت.2. سقف عمومى تراكنش انتقال  مبلغ 30 ميليون ريال اس
وجه شتابى و غيرشتابى كارتى براى پايانه كارت خوان شعبه اى 
براى هر فقره كارت در هر شبانه روز با شرط احراز هويت عينى 
ــقف عمومى  ــت.3. س و حضورى، مبلغ 150 ميليون ريال اس
ــبانه روز  ــر فقره كارت در هر ش ــش خريد كارت براى ه تراكن
ــمول  ــقف مش ــت.تبصره: اين س مبلغ 500ميليون ريال اس
ــاب هاى دولتى و پذيرندگان با  تراكنش هاى پذيرندگان حس
كدهاى صنفى خاص نمى شود.4. ارسال كد ملى دارنده كارت 
ــخ تراكش اجبارى  در تمام تراكنش هاى كارتى به هنگام پاس
است.5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت هاى ارسالى در 

سامانه هاى ساتنا و پايا اجبارى است.

دست دالالن در پوست گردو
مهم ترين بند اين بخشنامه آن بود كه هر كارت بانكى فقط 
ــتگاه هاى كارت خوان  مى تواند روزانه 50 ميليون خريد از دس
داشته باشد؛ اعمال اين محدوديت موجب شد تا سفته بازان و 
دالل هاى خارج نشين كه در كشورهاى همسايه با كارت خوان 
ــروش ارز در مبالغ باال  ــد و ف ــدام به خري بانك هاى داخلى اق
ــكل بخورند.بعد از اعمال اين محدوديت ها،  مى كردند، به مش
ــاب در بانك هاى  ــدند تا با افتتاح حس دالل ها دست به كار ش
ــف، خريدهاى ارزى  ــق كارت بانك هاى مختل متعدد از طري
ــت كه  ــام دهند. گزارش هاى موثق حاكى از آن اس خود را انج
دالل هايى كه درگذشته در يكى دو بانك حساب فعال داشتند 
ــا با كارت هاى  ــاب باز كرده اند ت االن در بيش از 10 بانك حس
ــنامه  مختلف خريدهاى 50ميليونى را انجام دهند، اما با بخش
جديد بانك مركزى كه از ديروز عملياتى شده است، رسما دست 
ــت گردو مانده و ديگر نمى توانند از  اين گروه از دالل ها در پوس

ترفند افتتاح حساب در بانك هاى مختلف استفاده كنند.

تحريم هاي نفتي كه از سوي آمريكا بر كشورمان تحميل شده، باعث 
شده كه توليد نفت در كشور ما كاهش پيدا كند و ازطرفي كشورهايي نيز 
كه تا پيش از اين نفت ما را خريداري مي كردند در حال حاضر اجازه خريد 
نفت از ايران را ندارند. اما در اين ميان آمريكا هشت كشور را از تحريم نفتي 
ايران معاف كرده است واين كشورها در يك بازه زماني اجازه خريد نفت 
از ايران را دارند. كاهش توليد نفت و همچنين كاهش درآمدهاي نفتي 
براي كشور ما كه اقتصادي وابسته به نفت دارد، مي تواند بسيار مشكل ساز 
باشد، به همين دليل بود كه در نشست 157 اوپك و غير اوپك نيز به دليل 
كاهش توليد در پي تحريم ها با وجود اينكه  تصميم بر كاهش توليد اوپك 
گرفته شد اما با تالش هاي وزير نفت كشورمان، ايران از كاهش توليد 
معاف شد. البته بيژن زنگنه در تمام طول نشست گفته بود كه كاهش 
توليد خط قرمز ايران است. چين از جمله كشورهايي است كه معافيت 

تحريم در خريد نفت ايران را از آمريكا دريافت كرده است. در همين راستا 
روز گذشته منابع آگاه خبر دادند كه چين قصد دارد در ماه جارى ميالدى 

سطح خريد و واردات نفت ايران را نسبت به دو ماه گذشته افزايش دهد.
فرصت 180 روزه براي واردات نفت 

پس از آنكه اياالت متحده آمريكا ماه گذشته هشت خريدار نفت 
ايران اعم از چين را از تحريم هاى ثانويه عليه جمهورى اسالمى ايران 
ــاير خريداران معاف تصميم  ــور نيز همچون س معاف كرد، اين كش
گرفته است تا در بازه زمانى معافيت از اين تحريم ها خريد نفت از ايران 
را به ميزان قابل توجهى افزايش دهد. بر اساس گزارش اويل پرايس، 
خريداران نفت ايران كه از تحريم هاى ثانويه عليه اين كشور معافيت 
ــك فرصت حدودا 180 روزه يعنى تا  گرفته اند، قادر خواهند بود در ي
اوايل مه 2019 ميالدى به خريدارى و واردات نفت ايران ادامه دهند.

به اين ترتيب چين به عنوان يكى از بزرگ ترين خريداران نفت ايران 
نيز در اين مهلت 180 روزه  مي تواندتا سقف 360 هزار بشكه در روز از 

ايران نفت خريدارى  كند.
سرمايه گذاري چين در صنعت نفت ايران

چين و روسيه در زمره كشورهايي هستند كه در زمان تحريم مبادالت 
تجاري خود را با ايران حفظ خواهند كرد. البته مبادالت تجاري ميان 
ايران و چين از سال هاي پيش وجود داشته  است؛ به گونه اي كه دو كشور 
در برهه هاي زماني در فكر گسترش تجارت با يكديگر بوده اند. سال هاى 
اخير شركت ملى نفت چين (CNPC) ميلياردها دالر در صنعت نفت 
ايران سرمايه گذارى كرده است كه حاال بنابر گفته منابع آگاه، از دسامبر 
2018 اين كشور قادر خواهد بود از حداكثر ميزانى كه اجازه خريدارى 

نفت ايران را در اين بازه زمانى محدود دارد، استفاده كند.

ــته زعفران ايراني مورد اجحاف  زيادي  طي سال هاي گذش
قرار گرفته است. گاهي به افغانستان گاهي به اسپانيا و حاال هم 
ــازمان  ــود و عدم ثبت اين محصول در س به چين قاچاق مي ش
ــكالت اين محصول ايراني را هر سال بيش  تجارت جهاني مش
ــته مي كند. اين اواخر نيز خبرهايي در خصوص  از سال گذش
ــته عضو  ــود. روز گذش ــنيده مي ش قاچاق زعفران به چين ش
ــوراى ملى زعفران گفت: اين بار قاچاقچيان زعفران ايرانى  ش
مسير چين را در پيش گرفته اند و اقدام به انتقال اين محصول 
ــيايى مى كنند.  ــمند به يكى از دورترين كشورهاى آس ارزش
ــينى با بيان اينكه چين نيز به ليست كشور هايى كه  على حس
زعفران ما را با نام خود صادر مى كنند افزوده شده است، اظهار 
ــد خروج غيررسمى زعفران از كشور  كرد: متاسفانه شاهد رش
ــويه ارزى هستيم.  ــختگيرانه براى تس درپى اعمال قوانين س
ــرايط به وجود آمده براى ارزش  ــور هايى مانند چين از ش كش
ــدن صادرات براى تجار استفاده  پول ملى ايران و سخت تر ش

و زمينه هاى خروج غير رسمى زعفران به كشور خود را فراهم 
ــاهد كاهش آمار خروج رسمى زعفران از  كرده اند.به زودى ش

مبادى قانونى خواهيم بود. 
حباب قيمت زعفران شكست

يك ماه قبل از شروع برداشت زعفران نو هر كيلوگرم از اين 
محصول تا قيمت 14ميليون تومان به فروش رسيد، اما با ورود 
زعفران نو به بازار حباب قيمت شكسته و اكنون هركيلوگرم از 
اين محصول با قيمت 5.5 تا 11 ميليون تومان معامله مى شود.

مدت هاست قيمت هر كيلوگرم زعفران ايرانى در بازار جهانى 
ــران ايرانى در بازار  ــت. هر كيلوگرم زعف بدون تغيير مانده اس

جهانى همچنان 700 تا 1000 دالر معامله مى شود.
بهبود كيفيت توليد زعفران در مسير بورس كاال

كارشناسان معتقدند، با عرضه زعفران در بورس كاال، ضمن 
كمرنگ شدن نقش دالالن و واسطه ها در اين بازار، ديگر شاهد 
ضايع شدن حق كشاورزان و زعفران كاران نيستيم. همچنين، 

افرادى هم كه از طريق بورس كاال اقدام به خريد زعفران مى كنند 
مطمئن هستند كه زعفران با كيفيتى از بورس خريده و دغدغه اى 
ــوى ديگر در حوزه  از بابت كيفيت و اصالت زعفران ندارند.از س
ــكالتى در حوزه زعفران وجود دارد كه  توليد و بسته بندى، مش
ــن صنعت مورد  ــتا بايد تمام دغدغه هاى فعاالن اي در اين راس
توجه قرار گرفته و انتظارات و دغدغه هاى مشتريان خارجى نيز 
به گوش كشاورزان و متوليان اين صنعت برسد. از سوي ديگر با 
عرضه زعفران در بورس كاال موافق هستم؛ چرا كه پيشتر و قبل از 
اينكه موضوع عرضه زعفران در بورس كاال مطرح باشد، زعفران 
ــى هم بر روى آن انجام  ــط دالالن دادوستد و هيچ آزمايش توس
ــد؛ اما از زمانى كه عرضه زعفران در بورس انجام مى شود  نمي ش
ــده، تمام زعفران ها آزمايش شده و همه  و زعفران وارد بورس ش
كشاورزان و فروشندگان متوجه شده اند كه زعفرانى كه مى كارند 
و مى فروشند، آزمايش مى شود و كيفيت اين محصول مورد توجه 

آن ها قرار گرفته است.

بانك مركزي اعالم كرد

محدوديت جديد تراكنش بانكى براى هر كدملى  

افزايش واردات نفت چين از ايران 

قاچاق زعفران ايرانى به چين

بانك مركزي

نفت و انرژي 

كشاورزي
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حانيه درى

ــخنانش را بريدند و به او تذكر  «در اين لحظه س
دادند كه اين مساله  اداره آگاهى و دادستانى نيست 
ــا را كنترل  ــگارش خبرنگاران روزنامه ه كه نحوه ن
ــد. آزادى  ــب قرار دهن ــورد تعقي ــد و آنان را م كنن
مطبوعات نمى تواند به اين سادگى مورد تجاوز قرار 
گيرد. او اگر شكايتى دارد مى تواند دادخواستى مبنى 
بر جعل اكاذيب توسط روزنامه به دادستانى تقديم 
ــوارد بازجويى به  ــوذ غيرقانونى م كند. به خاطر نف
روزنامه هم مى تواند از شخص ناشناس شكايت كند. 
اين بار دادستان جوان، دكتر كورتن بود كه موعظه 
ــاب و در محيط هاى  ــى با افراد ناب مى كرد. اگر كس
ــد نكند، هيچ بهانه اى به نشريات  نامناسب آمد و ش
براى درج مقاالت آنچنانى نخواهد داد». (آبروى از 
دست رفته  كاترينا بلوم، هاينريش بل، ترجمه حسن 

نقره چى، انتشارات نيلوفر، 1392، تهران، ص 65)
هاينريش بل نويسنده  مشهور آلمانى كه هميشه 
ــخص عليه ظلم و استبداد و بى عدالتى  موضعى مش
ــهرت خود را مرهون كتاب  ــت و عمده ش داشته اس
ــت اين بار  ــك» اس ــك دلق ــش، «عقايد ي محبوب
ــانه و تاثير شگرف آن بر زندگى  نوشتارى در نقد رس
ــت كه تا كنون بيش از 6 ميليون  ــر قلم زده اس بش
ــور آلمان به فروش رسيده و  نسخه از آن تنها در كش
ــت. او نوبل  نگارش آن پنج ماه به طول انجاميده اس
ــتان  ــه خود دارد و با چاپ داس ادبيات را در كارنام
ــيد» در سال 1949 مشهور شد.  «قطار به موقع رس
اين كتاب كه نويسنده نام آن را آبروى از دست رفته 
ــونت چگونه شكل مى گيرد و  كاترينا بلوم يا «خش
ــتان زنى جوان و زيبا به نام  به كجا مى انجامد» داس
ــال دارد، مطلقه و عضوى از  ــت، او 27 س كاتريناس

ــغل كاترينا خدمت در  ــار فقير جامعه است. ش اقش
منازل و امور مجالس و مهمانى هاست. او در يكى از 
مهمانى ها با مردى آشنا مى شود و كه با او به خانه اش 
مى آيد و روز بعد از آنجا مى گريزد. در ابتداى داستان 
مى فهميم كه آن مرد يك مجرم فرارى سياسى است 
ــه ماجرا باز  ــت كه پاى پليس ب و از همين لحظه اس
مى شود. فرار اين مجرم و تحقيقات و بازجويى هاى 
پليس از كاترينا او را تبديل به سوژه  اخبار و مطبوعات 
مى كند. او ناخودآگاه و در كمال بى گناهى تبديل به 

فردى منفور و بى آبرو مى شود.
سارنگ ملكوتى يكى از مترجمان آثار هاينريش 
بل در ايران در مورد ايده و داستان شكل گيرى اين اثر 
ــال هاى دهه 1970 بعداز ماجراى  مى گويد: «در س
ــرخ (گروه بادرماينهوف، يكى  فراكسيون ارتش س
ــاى چپگرا  ــاخص ترين گروه ه ــن ترين و ش از خش
ــه به خاطر  ــگ جهانى دوم ك ــس از جن در آلمان پ
ــگاهى در فرانكفورت  ــذارى در فروش ترور و بمب گ
اعضايش زندانى شدند) و جهت گيرى هاينريش بل 
درباره آن ها، مطبوعات آلمان در برابر اين نويسنده 
ــم براى اعاده  جبهه گيرى كردند و هاينريش بل ه
ــتن  ــه مطبوعاتى ها به فكر نوش حيثيت و جوابيه ب
ــت رفته كاترينا بلوم» افتاد كه  رمان «آبروى از دس
عنوان فرعى اش اين است: «خشونت چگونه شكل 
مى گيرد و به كجا مى انجامد؟». بل در انسان دوستى 
ــود كه وقتى افكار  و عدالت خواهى آن قدر مصمم ب
ــتى گروه  ــان فعاليت هاى تروريس عمومى در آلم
ــدت محكوم كرد،  ــوف را به ش چپگراى بادرماينه
ــتگاه دادگسترى آلمان را به خاطر  دولت وقت و دس
عدم اجراى عدالت در محاكمه اين افراد به باد انتقاد 
ــتى و  ــن خاطر گروه هاى دست راس گرفت. به همي
رسانه هاى وابسته به آن ها از جمله روزنامه معروف 
ــت ها را  ــل لقب حامى تروريس بيلد به هاينريش ب

دادند». نحوه نوشتار اين كتاب بيش از رمان بودن، 
نوعى گزارش است كه شبيه فيلم هاى مستند پيش 
ــگرف و روزافزون رسانه،  مى رود و شما را با تاثير ش
ــبكه هاى اجتماعى بر روى ذهن و تفكر  روزنامه و ش
ــتان روزنامه، افراد را  ــنا كند. در اين داس آدم ها آش
ــرا مى خواند.   ــت ف به پيش داورى و قضاوت نادرس
ــاهد مرگ حريم خصوصى  ــتان ش ما در خالل داس
آدم ها و پررنگ بودن نقش مديا بر زندگى امروز بشر 
هستيم. از مهم ترين داليل ارزشمند بودن اين كتاب 
ــب ترين تكنيك نوشتارى  مى توان برگزيدن مناس
گزارش گونه براى روايت توسط نويسنده و همچنين 

انتقاد سياسى و اجتماعى آن دانست. 
مترجم اين اثر در پيشگفتار كتاب چنين نوشته 
ــيوه عملكرد روزنامه اى  ــت: « موضوع كتاب ش اس
ــد ميليونى  ــراژى چن ــا تي ــان مى دهد كه ب را نش
ــه مى دهد.  ــكار را به خورد جامع ارتجاعى ترين اف
هانريش بل هميشه در نوشته  هايش نظرى انتقادى 
به جامعه دارد اما اثر حاضر بيش از ديگر آثارش خشم 
ــد كه  ــاى ارتجاعى را برانگيخت و موجب ش گروه ه
پليس مخفى آلمان به خانه اش يورش برد و با متهم 
كردن او به هوادارى از گروه ارتش سرخ منزلش را در 

پى يافتن سند به هم ريزد».
فولكر اشلوندورف كه كارگردانى فيلم

 «طبل حلبى» با اقتباس از رمانى به همين نام به 
قلم گونتر گراس را در كارنامه دارد، يكى از بهترين 
ــام از اين كتاب  ــى را با اله ــه فيلم هاى اقتباس نمون
ــاخت كه در همان سال ها بسيار  در سال 1975 س
ــت رفته كاترينا  مورد توجه واقع شد. آبروى از دس
ــتانى  بلوم مخاطب را با ماجرا درگير مى كند و داس
در نكوهش خشونت و قضاوت است. اگر عقايد يك 
ــر، انتظار روايتى  ــيد و از اين اث دلقك را خوانده باش
ــبيه به آن داريد، توى ذوق تان خواهد خورد. اين  ش

قصه را بايد با ديدى متفاوت و با علم به مستندگونه 
بودن آن خواند. در مورد ترجمه هاى فارسى موجود 
در ايران مى توان گفت كه اين اثر سال ها قبل توسط 
ــارات خوارزمى ترجمه شده  شريف لنكرانى و انتش
ــن نقره چى به دليل ناياب  است اما بنا به گفته حس
شدن آن در بازار، ايشان ترجمه  خود را تحويل نشر 
ــت كه فارغ از ضعف هاى ويراستارى  نيلوفر داده اس
ــن  مى توان آن را براى خوانش برگزيد. ترجمه حس
نقره چى از اين اثر، روان، وفادار به متن و قابل قبول 
است. كتاب آبروى از دست رفته كاترينا بلوم اگرچه 
ــيارى  ــخصيت هاى بس ــى دارد اما از ش حجم كم
ــت كه البته تمامى آن ها براى پيشبرد  برخوردار اس
ــده اند. واكنش  روايت داستان به خدمت گرفته ش
آن ها به اتفاقات ملموس است و مى توان اذعان داشت

كه در عين سادگى، اتفاقات و كاراكتر ها در هم تنيده 
و پيچيده اند. اين تناقض موجود در نوشتار، از عناصر 
جذاب و بى همتاى داستان است. هانريش بل اين بار 
انگشت اتهام قلمش را به سمت رسانه ها نگه داشته 
ــت و بر تاثير نظام و قدرت حاكم بر زيست مردم  اس
ــف واقعيت و  ــان مى دهد كه تحري تاكيد دارد و نش
فرصت طلبى رسانه ها چگونه آبروى افراد را به بازى 

مى گيرد و مى تواند به خشونت منجر شود. 
ــت: «هر قدر هم  ــت جلد اين كتاب آمده اس در پش
ــد، باز هم مروج گونه اى نشاط و شور  اين رمان تلخ باش
ــتر از طنز با روان پااليى سر و كار  زندگى است كه بيش
دارد. شايد اين به آن خاطر است كه هانريش بل، مانند 
ــادى خلل ناپذير به  انقالبى هاى پيش از انقالب، اعتم
توده  مردم دارد. موجودى مانند كاترينا بلوم 27 ساله كه 
دو ويژگى بسيار خطرناك دارد؛ وفادارى و غرور، حتى 
ــونت در جامعه، زمزمه شور و  در زمان اوج گرفتن خش
اميد سر مى دهد». اين كتاب را بايد بارها از نو خواند، نه 
به اين خاطر كه نويسنده اش هانريش بل برنده  جايزه 

ــت  ــه به اين خاطر كه با گذش ــت؛ بلك نوبل ادبيات اس
ــار آن، هنوز هم اربابان مطبوعات زرد  40 سال از انتش
ــيوه هاى برمال شده در آن براى ترور  دقيقا به همين ش

شخصيت دگرانديشان عمل مى كنند. الزم به ذكر است 
كه آبروى از دست رفته كاترينا بلوم يكى از عناوين هزار 

و يك كتابى است كه بايد قبل از مرگ خواند.

نگاهى به خاله فرح و شمعدانى ها
شخصيت پردازى در داستان را نمى شود در يك جستار و 
ــاره كرد كه خلق  نقد كوتاه توضيح داد اما بايد به اين نكته اش
ــخصيت چنان بايد با ظرافت صورت گيرد كه مو الى  يك ش
ــِت ظاهرى و  ــه همه جزييات ريز و درش درزش نرود. توجه ب
ــخص پشت  باطنى، خلق و خو و حتى ماجراهايى كه يك ش
سر گذاشته و به آن نقطه از زندگى اش رسيده، براى نويسنده 

بايد كه مهم باشد.
ــد دخترى نصفه و نيمه دلبرى كند و روحيه  اگر قرار باش
ــته باشد بى شك بايد به  شيطنت آميز و سركار گذاشتن داش
خلق يك شخصيت متفاوت فكر كرد. استفاده از كاراكتر هاى 

تكرارى و كليشه اى كمكى به ما نخواهد كرد.
مريم ايلخان در داستان «خاله فرح و شمعدانى ها» چنان 
ــرح داده  به زيبايى خاله فرح را توصيه كرده و روحياتش را ش
است كه نه تنها براى مخاطب اثرگذار و لذت بخش است، بلكه 
به خاطر تبديل شدن از تيپ به شخصيت، از نگاه منتقدان هم 

قابل تحسين است.
ــرى ندارد. اگر قرار  خاله فرح دلبرى مى داند ولى ابزار دلب
باشد براى دلبرى و جذب جوانان پسر بچه ها خود را بيارايد از 
هر چيزى بهترين استفاده را مى كند. رژگونه و رژلب، فرماليته  
است وقتى مى شود با نيشگون و دندان رنگ و لعاب به صورت 

داد. براى ايجاد يك خال كه مى خواهد زيبايى اش را تكميل 
ــه اطالعاتى كه  ــت. با توجه ب ــك مداد «بل» كافى اس كند، ي
داريم، مى شود فهميد خاله فرح براى كدام دوره تاريخى است. 
ــش، (كه لپ بايد گلى باشد و خال  ــم كاراكتر و نوع آرايش اس
باالى لب بايد بدرخشد) گواه از دهه اى است كه او متولد شده 
است و زندگى كرده. با همه  اين تفاسير اما خاله فرح همچنان 

كمى كار دارد تا تبديل به يك شخصيت خاص شود.
ــت و تا   طنازى خاله كه فقط براى دوران نوجوانى اش نيس
پيرى ادامه مى يابد خود كافى است تا همه آنچه را كه بايد در 

كنار هم داشته باشيم.
واكنش دفاعى در انسان وقتى شكل مى گيرد كه احساس 
ــراى كتمان نصفه و نيمه بودنش از  ضعف مى كند. خاله فرح ب
ــقى هم مى گذرد و فقط دلبرى مى كند. او حتى  عشق و عاش
ــينه چاكش رحم نمى كند. تا  به جان جمال جاللى عاشق س
ــرح مى دهد و جمال را از خودكشى  اينكه مادرش ماجرا را ش

منصرف مى كند.
 وقتى كه اهل محل متوجه موضوع مى شوند كه او نصفه و 
نيمه است؛ فرار را ترجيح مى دهد و خانه شان را عوض مى كند.

ــالمندان است  ــت» كه خانه س ــال ها او را به «بهش بعد از س
ــات را دارد و از همان حربه ها  مى برند.او هنوز هم همان روحي
استفاده مى كند تا دل پير مردهاى «بهشت» را اسير خود كند. 
در اين ميان مردى كه همسايه بهشت است باز هم دلباخته او 

مى شود و خاله به هدف خودش مى رسد.
ــالگى تن به ازدواج مى دهد، با  اما در نهايت خاله در 70 س
ــت. كسى كه سال ها  ــى كه مثل خود خاله فرح نصفه اس كس
اديب بوده و از عشق نافرجام مى نوشته. او همان جمال جاللى 
ــند و خاله فرح آخرين  ــت كه در پايان ماجرا به هم مى رس اس
ــيطنت خودش را هم انجام مى دهد و اقوام را براى عروسى  ش

نداشته دعوت مى كند. 
نگاهى به كارتُنك

 كارتنك تار مى زند و هر پشه اى را كه به حريمش وارد شود 
ــت مثل حاجى  در چنگالش گرفتار مى كند و مى بلعد، درس

داستان كارتنك.
ــتر بيمارى است. و  «كارت نك» روايت زنى است كه در بس
ــت. با توجه به  ــش غير قابل حركت اس از گردن به پايين بدن
المان هاى درون داستان، دوره تاريخى و زندگى زن و حاجى 

ــالمتى بود و از  ــردد كه چاق بودن مالك س به زمانى بر مى گ
نشانه هاى زيبايى. براى همين زن خدمتكار مدام به زن حاجى 
مى رسد كه از چشم نيفتد.او كه روى تخت دراز به دراز افتاده 
ــت. از صداهاى اطراف مى فهمد كه حاجى  بدون تحرك اس
ــان  و ديگران چه مى كنند.از ويژگى خاص قلم«ايلخان» نش
دادن محض است. همان طور كه قبال نيز گفته شده، آنچه كه 
به زيبايى يك داستان مى افزايد، «شرح» است؛ نه «توضيح».

ــت. اما چيزى  ــه و كارتنك اس ــرس زن راوى به ظاهر از پش ت
ــتيم اختيار زن ديگر براى  كه پايان داستان با آن مواجه هس

حاجى است.
ــان مى دهد ذات و اصل   تالقى اين دو موضوع به خوبى نش

ترس زن از چيست؟
ــى، زن راوى و  ــد نفر (حاج ــو، در زندگى اين چن از آن س
خدمتكاران) روح مرد ساالرى حاكم است.به طورى كه حتى 
اگر راوى ناتوان هم نبود، توان حرف زدن در مقابل تصميمات 

حاجى را نداشت.
ــتى  ــتان را از منظر فمينيس ــر بخواهيم هر دو داس  اما اگ
بررسى كنيم به اين نكته حايز اهميت مى رسيم كه در هر دو 
داستان زنان دست و پا بسته اند. هم«خاله فرح» نصفه و نيمه 
ــت.  ــت و هم «زن حاجى» از گردن به پايين بى حس اس اس
ــد و اعالم كند  ــى خواهد اين را فرياد بزن چيزى كه ايلخان م
ــاالرانه تحت هر شرايطى زنان  در زندگى هاى سنتى و مردس
گنگ بودند و اراده اى از خود به خصوص در تصميم  گيرى هاى 

مهم نداشتند.

ــم ژانويه ــدن گلوب روز شش ــمين جوايز گل هفتادوشش
ــمِبرگ و  ــى هيلتن با اجراى اندى َس  (16 دى) در هتل بِِورل
ــنبه، 15 آذر فهرست نامزدهاى  سندرا او برپا مى شود. پنج ش
ــد كه در يك نگاه اجمالى به آثار سينمايى،  اين دوره اعالم ش
درام كمدى زندگى نامه اى آدام مك كى با نام معاون (با بازى 
كريسِچن بِيل در نقش ديك ِچنى) با 6 نامزدى (بهترين فيلم 
موزيكال يا كمدى، كارگردان، فيلمنامه و بازيگران مرد و زن 
ــا اين جا موفق ترين  ــم راكول و اِيمى آدامز) ت مكمل براى س

فيلم است.
ــه فيلم هم با پنج نامزدى در جايگاه دوم قرار گرفته اند  س
ــنى كمدى هم دارند: محبوب  و جالب اينكه دوتاى اول چاش
(يورگوس النتيموس؛ در رشته هاى بهترين فيلم، فيلمنامه و 

سه بازيگرش اولويا كولمن در نقش اصلى و اما استون و ريچل 
وايس در نقش هاى مكمل)، كتاب سبز (پيتر فارلى؛ بهترين 
ــرد اصلى و مكمل براى  فيلم، كارگردان، فيلمنامه و بازيگر م
ويگو مورتنسن و ماهرشاال على) و موزيكال رمانتيك ستاره اى 
ــود (بردلى كوپر؛ بهترين فيلم، كارگردان، ترانه  متولد مى ش

اريژينال و بازيگران اصلى مرد و زن براى كوپر و ليدى گاگا).
ــت:  ــيده اس ــوم با چهار نامزدى به دو فيلم رس جايگاه س

ــپايك لى؛ بهترين فيلم، كارگردان و  ــياه (اس ــت س نژادپرس
ــينگتن و آدام  بازيگر مرد اصلى و مكمل براى جان ديويد واش
ــت مرى پاپينز (راب مارشال؛ بهترين فيلم،  درايور) و بازگش
ترانه اوريژينال و بازيگر اصلى مرد و زن براى لين منوئل ميراندا 

و اميلى بالنت). 
ــن كوگلر؛ بهترين  ــتر ابرقهرمانى بلك پنتر (راي بالك باس
ــو  ــه اوريژينال) در كنار روما (آلفونس ــيقى و تران فيلم و موس

كوارون؛ بهترين فيلم خارجى زبان و نويسنده و كارگردان) و 
اگر خيابان بيل مى توانست حرف بزند (برى جنكينز؛ بهترين 
فيلم، فيلمنامه و بازيگر زن مكمل براى رجينا كينگ).هفت 
فيلم هم دو نامزدى به دست آورده اند: راپسودى بوهمى (براين
ــده (جوئل اجرتن)، اصال مى تونى منو سينگر)، پسر حذف ش

ــيايى هاى خرپول (جان ام. چو)،  ببخشى؟ (ماريئل ِهلِر)، آس
نخستين انسان (ديميئن شزل)، جزيره سگ ها (وس اندرسن) 

و جنگ شخصى (متيو هايِنِمن).
ــتان  ــاچه: داس  از ميان آثار تلويزيونى هم ترور جانى ورس
ــزدى، از جمله بهترين مجموعه  جنايى آمريكايى با چهار نام
ــر زن مكمل براى  ــى، و بهترين بازيگ ــا فيلم تلويزيون كوتاه ي

پنه لوپه كروز در صدر نامزدها قرار دارد.

دبير رشته گرافيك يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى، 
معيارهاى سنجش و پذيرش آثار رشته گرافيك در جشنواره 
هنرهاى تجسمى را برشمرد و داشتن خالقيت و نو بودن اثر را 

يكى از مهم ترين مالك ها ذكر كرد.
به گزارش ستاد اطالع رسانى يازدهمين جشنواره هنرهاى 
ــته گرافيك  يازدهمين  تجسمى فجر ، فرزاد اديبى، دبير رش
ــمى فجر  درباره معيارهاى بخش  ــنواره هنرهاى تجس جش
ــر گفت: ايرانى  ــنواره فج گرافيك براى پذيرش آثار در جش
بودن، داشتن خالقيت و نو بودن اثر، رعايت اصول تجسمى و 

گرافيكى، مالك داورى خواهد بود.
ــوند.  ــترها در دو مرحله قضاوت مى ش وى ادامه داد: پوس
ــيده به دبيرخانه براساس سطح كيفى  ابتدا بخشى از آثار رس

آن ها براى حضور در نمايشگاه انتخاب و در مرحله بعدى آثار 
برگزيده توسط داوران انتخاب مى شود.

ــمى در  ــته هنرهاى تجس ــزود: تفكيك 10 رش اديبى اف
جشنواره امسال باعث مى شود مشاركت هنرمندان باالتر رفته 
و بسيارى از هنرمندان بتوانند در رشته هاى تخصصى خود در 

جشنواره حضور يابند.
ــنواره تجسمى  او درباره تاثيرات حضور گالرى ها در جش
فجر گفت: حضور گالرى ها از سويى اقتصاد هنر را به گردش در 
مى آورد و از سوى ديگر اعتبار گالرى براى هنرمند و خريداران 
ــدان نيز ترجيح  ــيارى از هنرمن ــد. بس آثار تثبيت خواهد ش
مى دهند از سوى گالرى ها به جشنواره دعوت شوند، نه از سوى 
نهادى دولتى. ضمنا انتخاب هنرمند يا اثر از سوى گالرى داران 

ــا معيارهاى بازار  ــژه اى خواهد بود كه مطابق ب نيز انتخاب وي
هنر است. 

اديبى با اشاره به بخش هاى استانى جشنواره تجسمى فجر 
گفت: شهرستان ها پتانسيل هنرى زيادى دارند كه توسط اين 
جشنواره ها، اين انرژى هاى نهفته آزاد خواهند شد. خيلى از 
هنرمندان حاضر در شوراى سياستگذارى، دبيران و نيز داوران 
ــان مى دهد كه بسيارى از  اصالتا اهل تهران نيستند و اين نش
ــمى در خلوت خود كار و  هنرمندان، به ويژه هنرمندان تجس

تجربه كرده اند و به جايگاه امروزى خود رسيده اند.
وى اظهار كرد: برگزارى نمايشگاه و جشنواره در هر جايى 
حكم يك كالس درس را دارد و براى مناطق دور از مركز بسيار 
ــاپ و جلسات پرسش و پاسخ  ضروري است. برگزارى وركش

نيز به امر آموزش هنرمندان شهرستانى بسيار كمك مى كند. 
ــگاه هايى از آثار  ــتر آن ها مى توان نمايش براى مشاركت بيش

هنرمندان حرفه اى نيز در آن شهرستان برگزار كرد. 
دبير بخش گرافيك يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى

فجر افزود: جشنواره تجسمى فجر براى اينكه بتواند هنرمندان 
را به خود جلب كند بايد به سطحى معقول و معتبر برسد و اين 
ــاخص و مطرح در  ــطح را حفظ كند. حضور هنرمندان ش س
ــنواره به اعتبار آن مى افزايد، بنابراين بايد تدابير الزم به  جش
عمل آيد تا اين هنرمندان با رغبت در اين رويداد حضور يابند 
و پس از آن حضور آن ها موجب حضور ديگر هنرمندان خواهد 
بود. يكى از فاكتورهاى مهم براى حضور هنرمندان شاخص، 

رعايت استانداردهاى معقول و شناخته شده جهاني است. 
ــيامك فيلى زاده، مهران زمانى وعليرضا  ــت س گفتنى اس

مصطفى زاده  ابراهيمى اين رشته را داورى مى كنند. 
ــر با دبيرى  ــمى فج ــنواره هنرهاى تجس يازدهمين جش
ــود. در اين  ــزار  مى ش ــن  -97 برگ ــم حقيقى در بهم ابراهي
 جشنواره سيد امير سقراطى دبيرى هنرى و محسن سليمانى 

دبيرى اجرايى را  عهده دار هستند. 

دو داستان از كتاب «من هنوز بيدارم» واكاوى شد

بازي شخصيت ها

نامزدهاى گلدن گلوب اعالم شدند 

اميد به شانس برتر 

دبير رشته گرافيك يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر مطرح كرد

برگزارى جشنواره در مناطق دور از مركز 

كتابگردي

نيم نگاه

نگارخانه

     نگاهى به كتاب آبروى از دست رفته  كاترينا بلوم نوشته  هاينريش بل

     آزادى بيان يا تحريف واقعيت؟

سيد محمدحسين حسينى 
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لبنيات كه از جمله مهم ترين موا غذايي سبد خانوار به شمار مي رود، 
اين روزها با افزايش بيش از اندازه قيمت ها روبه رو بوده است. البته سرانه 
مصرف شير و لبنيات تا پيش از بحث افزايش قيمت ها در كشور ما نسبت 
به استاندارد جهاني بسيار كمتر بود و حاال در صورت باال رفتن قيمت ها 
بايد بيش از گذشته منتظر كاهش مصرف اين ماده غذايي مهم در ميان 
خانوارها باشيم. روز گذشته دبير انجمن صنايع لبنى ايران اعالم كرد كه 
با ابالغ مصوبه ستاد تنظيم بازار مبنى بر قيمت  دو هزار تومانى شيرخام  
بهاى شير و فرآورده هاى لبنى 9 درصد كاهش مى يابد. تمامى واحدهاى 
دامدارى و كارخانه هاي لبنى سراسر كشور از امروز ملزم به رعايت مصوبه 
ستاد تنظيم بازار هستند تا شير و فرآورده هاى لبنى با قيمت هاى مناسب 

به دست مصرف كنندگان برسد.
كاهش قيمت كاالهاي اساسي

در شرايط فعلي كاهش قيمت لبنيات شايد تا اندازه اي بتواند براي 

بازگشت اين محصول غذايي بر سر سفره هاي مردم موثر باشد. در اين 
خصوص رضا باكرى اعالم كرده كه  با ابالغ مصوبه ستاد تنظيم بازار مبنى 
بر قيمت  دو هزار تومانى شيرخام بهاى شير و فرآورده هاى لبنى 9 درصد 
كاهش مى يابد. براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار،  قيمت خريد شيرخام  
درب دامدارى ها هر كيلوگرم 2000 تومان تعيين شد كه با ابالغ آن به 
تمامى واحدهاى دامدارى و كارخانه هاي لبنى توسط سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين انجمن صنايع لبنى ايران، 
همه ملزم به اجرا و رعايت آن هستند. با توجه به قيمت هايى كه انجمن 
صنايع لبنى پيشنهاد داده بود، به طور تقريبى كاالهاى اساسى گروه يك 

با كاهش 6، 7، 9 و 11 درصدى مواجه مى شوند.

نرخ شير
ــته قيمت هر  ــن مصوبه از روز گذش ــح كرد: طبق اي وى تصري
بطرى شير كم چرب 4100 تومان، شير نيم چرب 4200 تومان، 
ــيركامل 4500 تومان، هر بسته  ــير پرچرب 4450 تومان، ش ش
شير نايلونى 2600 تومان، ماست دبه اى كم چرب 10 هزار و 900 
تومان، ماست دبه اى پرچرب 11 هزار و 700 تومان، ماست 900 
گرمى كم چرب 4350 تومان، ماست 900 گرمى پرچرب 4750 

تومان و پنير يواف 400 گرمى 6900 تومان است.
تخصيص ارز 4200 توماني به نهاده هاي دامي

با ابالغ مصوبه جديد قيمت هاى جديد روى محصوالت توليدى 

جديد درج و به بازار  عرضه مى شود. در اين باره دبير انجمن صنايع 
ــدارى و كارخانه هاي لبنى  لبنى ايران گفت: تمامى واحدهاى دام
سراسر كشور ملزم به رعايت مصوبه ستاد تنظيم بازار هستند تا شير 
و فرآورده هاى لبنى با قيمت هاى مناسب به دست مصرف كنندگان 
ــد. با درج قيمت ها بر روي محصول فرصتى داده شده تا شير و  برس
ــين فروخته شوند. دولت براى  محصوالت لبني با قيمت هاى پيش
ــت نهاده هاى دامى مورد نياز  حمايت از دامداران همچنان قرار اس
ــرار دهد؛ بنابراين از  ــان ق را با قيمت ارز 4200 تومانى در اختيارش
واحدهاى دامى انتظار مى رود هر كيلوگرم شير خام را طبق قيمت 

مصوب 2000 تومان در اختيار كارخانه هاي لبنى قرار دهند.
قيمت كره ثابت مي ماند

قيمت هاى جديد محصوالت لبني شامل تمامى فرآورده هاى 
لبنى به جز كره حيوانى مى شود. باكري در اين باره بيان كرد:«قيمت 

ــص ارز 4200  ــروه كااليى يك و تخصي ــل حضور در گ كره به دلي
تومانى ثابت بوده و در اين مدت تغيير قيمتى نداشته است». در پى 
درخواست هاى مكرر دامداران براى افزايش قيمت شير خام پس از 
گذشت بيش از چهار سال و با توجه به افزايش نرخ تورم و هزينه هاى 
ــال كارگروه تنظيم بازار قيمت پايه  تمام شده توليد، در مرداد امس
هر كيلوگرم از اين محصول را 1570 تومان مصوب كرد كه اين رقم 
كمتر از پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى و اتحاديه دامداران مركزى 
ايران بود. اما اين مصوبه توسط دامداران و كارخانه هاي لبنى رعايت 
نشد و هر كيلوگرم شيرخام توسط دامداران با بيش از 2200 تومان 
فروخته شد كه افزايش افسار گسيخته بهاى فرآورده هاى لبنى را به 
دنبال داشت و در نهايت ستاد تنظيم بازار بار ديگر با بررسى مجدد 
قيمت شيرخام و فرآورده هاى لبنى، بهاى هر كيلوگرم شير خام را 

دوهزار تومان تعيين كرد.

ــكالتي كه براي كارگران برخي شركت هاي   در ماه هاي گذشته مش
مطرح كشور از جمله شركت ملي فوالد و هفت تپه پيش آمد، باعث شد 
ــت واحدهاي توليدي و صنعتي  ــتار بازگش كه برخي از كارگران خواس
خود به بخش دولتي باشند. البته اين خواسته به نوعي بازگشت به عقب 
محسوب مي شود؛ چراكه در يك اقتصاد موفق دولت بايد به تدريج كوچك 
ــده و بخش اعظم واحدهاي توليدي و صنعتي به بخش  و كوچك تر ش
ــازي در كشور ما با مشكالت  خصوصي واگذار شوند، البته خصوصي س
بسياري مواجه است كه بايد براي حل اين مشكالت و توسعه اين بخش 

تصميمات جدي گرفته شود. 

خواسته برخي كارگران 
ــارت درباره  ــر صنعت، معدن و تج ــته رضا رحمانى، وزي روز گذش
خواسته كارگران در برخى واحدهاى صنعتى و توليدى واگذار شده به 
بخش خصوصى كه خواهان بازگشت به بخش دولتى هستند، گفت: 
طبيعى است كه  كارگران به دليل مشكالتى كه در اين واحدها دارند، 

تمايل داشته باشند دولتى شوند و بركسى هم پوشيده نيست كه معموال 
واحدهايى كه واگذار مى شوند با مشكالت و معضالت كارگرى مواجه 

مى شوند.
لزوم حفظ حقوق كارگر

ــاره  تاكيد كرد: حفظ حق و  وزير صنعت، معدن و تجارت در اين ب

حقوق كارگران مهم ترين اولويت ماست و در تمامى واگذارى ها ، در 
ــانى كه مى خواهند متولى امر گردند، ذكر مى شود  قراردادها با كس
ــا و وزارت كار كه  ــود».  م ــأن  كارگران حفظ ش كه بايد «حقوق و ش
ــتيم. وزراتخانه در  ــت قائل به اين مهم هس بيشتر متولى اين كار اس
خصوصى سازى نقشى ندارد؛ زمانى بخشى از واحدها در اختيار وزارت 
ــاس قانون آمدند آن را واگذار كردند. وزارت  صنعت بوده است و بر اس
«صمت» نه در واگذارى و نه در اداره اين واحدها نقشى ندارد،  چيزى 
كه براى ما مهم است حفظ توليد، شأن و حقوق كارگران است.  بدون 
ترديد سرمايه هاى اصلى ما نيروى انسانى است و هر كجا هم بتوانيم 

در اين جهت كمك خواهيم كرد. در همين اتفاقات اخير واحدهايى 
ــتند آنجايى كه به ما مربوط بوده است، ورود كرديم و  كه مشكل داش

كارگروه ملى و ستاد تسهيل تشكيل داديم.
سازوكار آنالين

ــى از كاالها بيان كرد:  ــان قيمت در برخ وى همچنين درباره نوس
افزايش قيمت در گروه يك كه كاالهاى اساسى است كمتر بوده اما در 
كاالهاى غير اساسى نوسان بيشتر ديده مى شود. قطعا بعد نظارتى خود

را افرايش خواهيم داد و ساز و كار آنالينى را فراهم خواهيم كرد كه مردم 
در جريان قيمت هاى واقعى قرار بگيرند.

خريد ملك مورد عالقه بدون دالل بازى 
و واسطه گرى

ــتفاده از ابزارهاى نوين، خريد ملك  گروه امالك «ملكانا» با اس
براى متقاضيان را آسان كرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، 
ــفته بازار تهران به معضلى بزرگ براى  خريد ملك اين روزها در آش
ــى قيمت ها از يك سو و  ــت. روند افزايش خريداران تبديل شده اس
دالل بازى و واسطه گرى از سوى ديگر باعث به وجود آمدن مشكالتى 
ــتارت آپى ملكانا با  ــت. شركت اس ــده اس براى خريداران واقعى ش
استفاده از ابزارهاى نوين اين مشكالت را به حداقل ممكن رسانده 
است؛ به طورى كه عباس برتينا، مديرعامل اين شركت  با اشاره به 
ــركت دانش بنيان گفت: ايده راه اندازى يك سامانه  فعاليت اين ش
ــال 95 شكل  براى خريد و فروش ارزان و راحت ملك در انتهاى س
ــركت در حال انجام اقدامات  ــال 96 تيم فنى اين ش گرفت و كل س
ــورى كه هم اكنون  ــاخت هاى آن بود؛ به ط الزم براى تامين زير س
سامانه امالك ملكانا با پشتوانه «تكنولوژى واقعيت مجازى» ملك 
ــب در تمام نقاط تهران براى متقاضيان خدمت ارائه مى كند.  مناس
وى در تشريح فعاليت «ملكانا»گفت: تصويربردارى رايگان از فضاى 
داخل ملك كه موجب حذف فعاليت هاى زاِِئد درون شهرى مى شود 
و نيز قيمت گذارى مناسب از مهم ترين وجوه تمايز اين سامانه خريد 
ــمار مى رود كه عالوه بر آن كميسيون  و فروش ملك در تهران به ش
دريافتى از ملك مورد معامله نيز بين70 تا 90 درصد كاهش يافته 
است. مديرعامل ملكانا تصريح كرد: روند قيمت گذارى در اين سامانه 
با استفاده از داده هاى آمارى و نيز27 پارامتر صورت مى گيرد كه به 
طور حتم مشتريان با قيمت هاى بهترى نسبت به آژانس هاى امالك 

مواجه خواهند شد.

افتتاح سامانه خدمات بانكى روشندالن 
در شعب منتخب بانك دى 

ــاى اجتماعى ،  ــئوليت ه ــتاى ايفاى نقش در حوزه مس در راس
سامانه خدمات بانكى روشندالن شعب منتخب بانك دى همزمان با 
گراميداشت هفته معلوالن در شعبه طالقانى اين بانك افتتاح شد. به 
گزارش اداره روابط عمومى و تبليغات بانك دى،مراسم افتتاح سامانه 
خدمات بانكى روشندالن با حضور على فتحعلى، عضو هيات مديره ، 
آذر محصصى، مديركل طرح و توسعه، ناصر شريعتى، مديركل امور 
شعب و بازاريابى بانك دى، منصور شادكام، قائم مقام انجمن نابينايان 
ــركت دانش بنيان  ــدى، مديرعامل ش ــعيد صادق پور وج ايران و س
ــعبه طالقانى اين بانك برگزار شد. على فتحعلى، عضو  پكتوس در ش
ــم ضمن ابراز خرسندى از تحقق  هيات مديره بانك دى در اين مراس
اين اقدام ارزش آفرين گفت: روشندالن عضوى از جامعه هستند كه 
ــاوى برخوردار شوند و بتوانند از  ــار از حقوق مس بايد مانند ديگر اقش
حداقل هاى حقوق شهروندى در شهر بهره مند باشند و منابع مختلفى 
ــد. فتحعلى با بيان اينكه هدف اصلى بانك دى،  در دسترس شان باش
خدمت به جامعه بزرگ ايثارگرى  و خانواده معزز شهداست ، افزود: 
نزديكى جغرافيايى شعبه طالقانى به ساختمان مركزى بنياد شهيد و 
امور ايثارگران يكى از داليل انتخاب اين شعبه براى تجهيز به سامانه 

خدمات بانكى روشندالن بوده است. 

فرصت 15 روزه براي شركت در آخرين دوره 

جشنواره كارت هديه بانك اقتصادنوين در  سال 97

براي شركت در آخرين دوره جشنواره كارت هديه بانك اقتصادنوين 
ــت. اين  و بهره مندي از جوايز ارزنده آن فقط تا پايان آذر فرصت باقي اس

ــت كه در راستاي تشويق  ــنواره اس يازدهمين دوره برگزاري اين جش
مشتريان به استفاده از كارت هاي هديه بانك اقتصادنوين برگزار شده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين، يازدهمين جشنواره 
ــه فصل پاييز، آخرين  كارت هاي هديه بانك اقتصادنوين مربوط ب
ــال 97 خواهد بود و مشتريان  ــنواره در س دوره برگزاري اين جش
ــد از فرصت 15 روزه  ــك اقتصادنوين مي توانن كارت هاي هديه بان
ــنواره و افزايش امتيازات خود  باقي مانده براي شركت در اين جش
ــنواره، دارندگان تمام كارت هاي هديه  بهره مند شوند. در اين جش
ــل پاييز 97 صادر  ــفند94 تا پايان فص ــك اقتصادنوين كه از اس بان
شده اند، با شرط حفظ حداقل مانده 250 هزار ريال، صاحب امتياز 
بوده و مي توانند از برندگان خوش شانس جوايز اين جشنواره باشند.

ــت جوايز آخرين دوره از جشنواره كارت هديه بانك  شايان ذكر اس
ــامل يك عدد كمك هزينه خودرو  ــال جاري ش اقتصادنوين در س
ــه پنج ميليون  ــال و 50 عدد كارت هدي ــه ارزش 500 ميليون ري ب
ريالي است كه به قيد قرعه به دارندگان كارت هاي هديه برنده اعطا 
مي شود.دارندگان كارت هاي هديه بانك اقتصادنوين مي توانند براي 
اطالع از شرايط قرعه كشي و مشاهده امتياز خود به آدرس اينترنتي 
ــنواره كارت هديه  https://micard.enbank.ir يا بخش جش
https://www. ــي ــه آدرس اينترنت ــارگاه اصلي اين بانك ب در ت

enbank.ir مراجعه كنند.

 پيش زمينه اصالح نظام  بانكدارى كشور
رييس شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى با اشاره به اظهارات اخير 
رييس كل بانك مركزى گفت: پيش زمينه اصالح نظام  بانكدارى كشور، 
ــوند، اين  ــن اينكه بانك ها در اين روند نبايد تضعيف ش با در نظر گرفت
است كه ابتدا نگاه خود را به اين نظام  تغيير داده و اصالح كنيم و سپس 
با در نظر گرفتن مصالح اقتصادى كشور، دست به تغييرات و اصالحات 

الزم در نظام بانكى  بزنيم.  اين اواخر دكتر عبدالناصر همتى، رييس كل 
ــرمايه در گردش  بانك مركزى توجه جدى بانك ها به نحوه تامين س
واحدهاى توليدى را  خواستار شده و از سوى ديگر، تصريح كرده است 
كه توجه داشته باشيم اصالح نظام بانكى كه امرى فورى است،ب نبايد 
ما را در  مسير تضعيف سيستم بانكى كه 90 درصد تامين مالى اقتصاد 
ــور را به دوش دارد، قرار دهد.  دكترمحمدرضاحسين زاده، رييس  كش
شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى و مديرعامل بانك ملى ايران  درباره 
اين  اظهارات رييس كل بانك مركزى گفت: آقاى دكتر همتى در واقع 
بانك ها را به تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى توصيه  كرده 
اند؛ بر اين اساس، ضرورت دارد كه بانك هاى دولتى به اين سمت حركت 
كرده، گام هاى الزم را برداشته و با واحدهاى  توليدى نهايت همراهى و 
ــند. او ادامه داد: اين موضوع در شرايط فعلى كه  همكارى را داشته باش
كشور با تحريم هاى آمريكا مواجه است، اهميت ويژه اى دارد و تاكيد 
رييس كل بانك  مركزى نيز بر همين اساس بوده و طبيعى است كه در 
اين بين، بانك هاى دولتى تكاليف و وظايف سنگينى در ارتباط با توليد 

و  اشتغال زايى داشته باشند.  

 سه اولويت براى تسويه مطالبات
 به گزارش پايگاه خبرى بانك مسكن-هيبنا،مالك آزاديان، رييس 
اداره كل پيگيرى وصول مطالبات بانك مسكن اعالم كرد دستورالعمل 
اجرايى ماده 2 آيين نامه اجرايى تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه 
سال 95 به بانك مسكن ابالغ شد. بر اساس قانون مذكور بانك مسكن 
مى تواند در صورت تسويه يك جا و نقدى باقيمانده از اصل تسهيالت 
ــمول در چارچوب ضوابط و اولويت هاى ابالغى بانك  مشتريان مش
مركزى نسبت به بخشودگى سود تسهيالت به همراه جرايم متعلقه 
كه توسط دولت و بانك تامين خواهد شد، اقدام كند، مشروط به اينكه 
اصل تسهيالت دريافتى تا سقف 100 ميليون تومان بوده و حداكثر 

ــرفصل مطالبات غير جارى انتقال يافته باشد.  تا پايان سال 95 به س
اين بخشنامه سه اولويت را براى تسويه اين مطالبات مشخص كرده 
است. اولويت نخست، تسهيالت اعطاى يارانه اى مورد حمايت دولت 
بابت حوادث غير مترقبه و مسكن روستايى (سررسيد شده طى سال 
ــهيالت دريافتى آنان بيش از 100  95 و قبل از آن) است كه اصل تس

ميليون تومان نباشد. 

 آغاز طرح «سپهر دانش» در بانك 
صادرات ايران

بيش از 40 هزار دانش آموز، فراگيرى امور مالى و بانكدارى الكترونيك را 
در قالب طرح «سپهر دانش» در بانك صادرات ايران آغاز كردند. به گزارش 
روابط عمومى بانك صادرات ايران، با گذشت 45 روز از عملياتى شدن طرح 
افتتاح حساب سپرده  دانش آموزى «سپهر دانش»، 40 هزار دانش آموز از 
سراسر كشور با حمايت اين بانك از امكان تبادالت مالى و خدمات بانكدارى 
الكترونيك تا سقف دو ميليون ريال بهره مند شدند. بنا براين گزارش، اين 
طرح كه به منظور توسعه فرهنگ بانكدارى و آشنايى بيشتر دانش آموزان 
با خدمات نوين بانكى، براى اولين بار در نظام بانكى كشور با مزيت هاى 
منحصر به فرد در قالب طرح «سپهر دانش» رونمايى شده است، توانسته 
ــوزان و خانواده هاى آن ها را جلب  اعتماد طيف قابل توجهى از دانش آم
كرده و روند روزافزون آن همچنان ادامه دارد. دانش آموزان سراسر كشور 
ــپرده كوتاه مدت طرح «سپهر دانش» نزد  مى توانند با افتتاح حساب س
شعب اين بانك و دريافت كارت ويژه دانش آموزى، ضمن بهره مندى از 
نرخ 10 درصدى سود سپرده، امكان افزايش موجودى، انجام تراكنش ها 
در درگاه هاى بانكدارى الكترونيك، با عضويت در باشگاه مشتريان بانك 
ــمند به ارزش بالغ بر 6 ميليارد ريال به قيد قرعه  از يك هزار جايزه ارزش

برخوردار شوند.

لبنيات

وزارت صمت

خبر ترويجي

 وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

ضرورت حفظ توليد، شأن و حقوق كارگران

قيمت لبنيات 9 درصد كاهش يافت

ــال 86 ــور تا اوايل س ــرودگاه بين المللي كش اولين ف
ــاني پروازهاي داخلي و خارجي  ــئوليت خدمات رس مس
ــال 87 تمامي پروازهاي  ــت كه از اواسط س را برعهده داش
خارجي آن به فرودگاه امام خميني (س) كه در آن زمان يك 
فرودگاه تازه تاسيس بود، منتقل و خدمات پروازهاي خارجي، 
جهت ارائه سرويس هاي مطلوب تر و بهينه پروازهاي داخلي 
ــر بار ترافيك هوايي كه به دليل موقعيت  و همچنين كس
ــكوني اطراف آن بديهي به نظر مي رسيد، به  شهري و مس
ــد. تعداد فرودگاه هايي كه در كشور داراي  تاريخ سپرده ش
صرفه اقتصادي هستند و به عبارتي نمي توان آن ها را زيان ده 
دانست، بسيار كم است. در خصوص فرودگاه ها، اقتصادي 
ــان از اهميت  ــبت به بين المللي شدن ش بودن آن ها نس
بيشتري برخوردار است. با اين وجود به نظر مي رسد در بيشتر 
شهرهايي كه داراي فرودگاه هستند، موضوع بين المللي 
شدن فرودگاه ها دغدغه اي مهم محسوب مي شود. «فرودگاه  
شاهرود بين المللى شد» اين خبرى بود كه حسن روحانى 
رييس جمهورى كشورمان در سفر استانى خود به سمنان، 
اعالم كرد؛ مطالبه سمنانى ها براى گسترش مرز هوايى شان؛ 
مطالبه اى كه در سفر هيات دولت به زادگاه رييس جمهور 
ــان به  ــد و فرودگاه ش ــورمان به آن پرداخته ش وقت كش
فرودگاه كارگو براى صادرات اقالم محصوالت كشاورزى و 
موادغذايى تبديل شد. اين خبر داغ است ولى از تنور در نيامده 
و راه بسيارى را با توجه به زمان باقى مانده از دولت دوازدهم 
ــيارى را دراين استان  درپيش دارد. راهى كه  تغييرات بس
كم جمعيت كشور به دنبال خواهد داشت. تغييراتى كه اگر 
درست و به موقع عملياتى شود، سمنان را به گلوگاه موثرى 
در صادرات و توسعه كشاورزى استان و منطقه وبالطبع كشور 

تبديل مى كند.
فاصله تا هدف بسيار است

اما آنچه در اين موارد به  همين راحتى ها دست يافتنى 
نيست و مايوس كننده مى شود، نزديك نشدن به اهداف 
ــده ابتداى اين گونه مصوبات است.  فرودگاهى  تعيين ش
ــد رنگ و بوى تازه اى  محلى كه حاال بايد با مصوبه اى جدي
ــود و نه مى شود  به خود بگيرد، به ناگاه نه آنچه بايد مى ش
آنچه كه بوده؛ اين تجربه اى تلخ در كشور ماست. تجربه اى 
ــابه آن در نقاط مختلف كشور  در حوزه فرودگاهى كه مش
ديده مى شود .در اين خصوص على عابدزاده رييس سازمان 
ــورمان، بين المللى شدن فرودگاه محلى  هواپيمايى كش
شاهرود را فرصتى مغتنم براى اين استان مى داند و در اين 
باره به «قانون» مى گويد: « سرمايه گذارى در هر نقطه كشور 
مى تواند در آينده ثمرات و دستاوردهاى زيادى براى منطقه 

و حتى كشور داشته باشد».
ضعف در تعداد هواپيماهاست

ــمنان و چرا در اين برهه  وى در پاسخ به اينكه چرا س
زمانى كه سازمان هواپيمايى كشور مشكالت زيادى را از سر 

مى گذراند،بايد چنين اتفاقي رخ دهد، گفت:«ما هيچ گاه 
عقب نشينى نكرده و نمى كنيم. پروازهاى فرودگاه هاى 
كشور به ميزان گذشته و حتى بيشتر در حال انجام است». 
وى تنها ضعف را درتعداد هواپيما مى داند و به عنوان فردى 
كه سال هاى زيادى از عمرش را در حوزه هوانوردى كشور 
در حال خدمت بوده، اعتقاد دارد كه « تجهيز فرودگاه ها  
حتى اگر فقط بعضى از فصول سال را كارايى داشته باشند، 
باز هم سودده است». او با تاكيد بر اينكه در حوزه فرودگاه ها 
ــدن نرخ در پيشبرد اهداف كمك  تحريم هستيم و بازش
ــرد: «فرودگاه ها باعث نجات  زيادى به ما مى كند، بيان ك
يك شهر، استان و منطقه مى شود و به عنوان مثال فرودگاه  
باعث رونق دوباره  شهر«بم » شد،  كه اگر نبود، سال هاى 
زيادى بايد طى مى شد تا قدم هاي كوچكي براى اين منطقه 
ــاهده مي كنيم كه به راحتى  برداشته شود ولى االن مش
ــيدگى امور را در راحت ترين و سريع ترين  مى توانيم رس
زمان انجام دهيم .عابدزاده بعضى از سرمايه گذارى ها را 
هزينه بردار نمى داند و خاطرنشان مى كند كه «اولين قدم 
در شرايط كنونى، حفظ اهداف و شرايط گذشته و فعلى  
است و ذره اى عقب نشينى در اين اهداف ديده نمى شود. 
ــيارى از امور كه در گذشته،  از طرفي فراهم ساختن بس
در خارج از كشور تامين مى شد و انتقال آن  به داخل براي 
خودكفايي از جمله اين مزاياست». وى تفكيك هوانوردى  
ــد  كرد: «ما  ــته و تاكي از حمل و نقل هوايى  را مهم دانس
ــبرد اهداف سازمان و  هيچ گاه از منابع دولتى براى پيش
فرودگاه هاى كشور استفاده نكرديم و تمام تالش ما تكيه بر 
زيرساخت ها و منابع منطقه اى شهر و استان مربوطه است. 
سرمايه گذارى هاى اين چنينى در حوزه فرودگاهى بسيار 

خوب است».

يك تجربه ناموفق
ــاهرود يادآور فرودگاه  مصوبه جديد در باره فرودگاه ش
محلى ديگرى در نقطه شمالى كشورمان، يعني فرودگاه 
ــدن براى آن  ــت كه با رنگ و بوى بين المللى ش رامسر اس
ــعه فرودگاه رامسركه  قدم هاى زيادى برداشته شد. توس
ــر بوده  با  ــه پروژه مهم دولت نهم و دهم در رامس يكى از س
ــت. پس  ــدد هنوز پايان نيافته اس صرف هزينه هاى متع
ــطح  ــردارى از اين فرودگاه تا س ــروزى انقالب بهره ب از پي
پروازهاى برنامه اى توسط شركت آسمان و آن هم تا سقف 
يك يا دو پرواز هفتگى كاهش يافت و اين فرودگاه به گروه 
ــور پيوست. در  فرودگاه هاى متروك و غيراقتصادى كش
نيمه دوم دهه 80 با رشد تقاضاى عمومى، به ويژه اشخاص 
داراى اقامتگاه شخصى در اين شهر، تعداد پروازهاى هفتگى 
ــعه فرودگاه رامسر،  آن، بيش از پيش افزايش يافت. توس
همواره يكى از موضوعاتى بود كه در دولت هاى قبلى بارها 
ــى از آن به ميان مى آمد؛  مطرح و هر از چند گاهى صحبت
نخستين  بار طرح توسعه در دولت سازندگى كه از سايت 
تفريحى نهاد رياست جمهورى بيشترين بهره بردارى انجام 

مى گرفت، مطرح شد ولى كارشناسان شركت فرودگاه هاى 
كشور و سازمان هواپيمايى كشورى، توسعه آن را به داليل 
محدوديت ها و عدم وجود بافت اقتصادى و اجتماعى مناسب، 
ــرمايه گذارى دولت نمى دانستند و به  قابل توجيه براى س
فوريت منتفى مى شد، تا اينكه دولت نهم در سال 84 به قدرت 
ــائى» يكى از شخصيت هاى تاثيرگذاراين  نشست و«مش
دولت، از اهالى اين شهر توريستى به نام بود كه در نخستين 
سفر استانى رييس جمهور سابق به استان مازندران در سال 
1385، همان طور كه انتظار مى رفت طرح توسعه فرودگاه 
رامسر در دولت مصوب شد و به عنوان يكى از مصوبات استانى 

در دستور اجرا قرار گرفت.
 اين فرودگاه توسط شركت فرودگاه ها در سال 88 براى 
پرواز ايرباس 600ـ  300 طراحى و در اواخر 88 براى ساخت 
باند (به طول 2600 متر و عرض 60 متر، با احتساب شانه ها) 
به پيمانكار واگذار شد. از آن زمان تاكنون، حدود 80 ميليارد 
تومان براى احداث باند جديد و آزادسازى معارض ملكى و 
ساختمان  هايى كه به نحوى مانع اجراى عمليات بوده اند (از 
جمله دانشكده مالصدرا) و همچنين انحراف خط لوله گاز 

ــتگاه ويال به ارزش 8 شهرى، هزينه شده است كه 73 دس
تا 10 ميليارد تومان در ابتداى باند قرار داشتند كه  تملك 
آن ها در دستور كار قرار گرفت. باند جديد  دو هزار و 700 متر 
يا كمى بيشتر با كمى تغيير جهت، نسبت به باند قديم به 
صورت بتن ساخته شد و سرمايه گذارى قابل توجهى براى 
آن انجام شد؛ در اصل، تصميم گيرندگان در آن زمان به دنبال 
اين بودند كه اين فرودگاه بايد بين المللى شود، در صورتى 
كه با منطق مديريت و مطالعات در اين زمينه مى شد يك 
فرودگاه محلى نسبت به بافت فرهنگى و اجتماعى حال در 
نظر گرفت و چشم انداز منطقه را تا مرز هوايى ارتقا داده و با 
تغيير نگرش بهره بردارى بازرگانى شركت هاى هواپيمايى 
با اصالح ناوگان عملياتى، اين فرودگاه را عملياتى و تجارى 
كرد. باند در دست احداث، براى پذيرش هواپيما تا سقف 300

صندلى پيش بينى شده است، يعنى اينكه براى بين المللى 
شدن بايد هواپيماى سنگين يا نيمه سنگين در آن بنشيند 
كه البته هر چه به پايان ساخت باند و تكميل شدن مراحل 
توسعه اين فرودگاه نزديك مى شديم، مشكالت اين نگرش 
ديده شده  وكم كم در صحبت هاى سال هاى اخيرمسئوالن، 

پسوند« بين المللى» فرودگاه رامسر به كار برده نمى شد و 
توسعه باند فرودگاه، محور اصلى پروژه و در نام اين پروژه ملى 
كاربردى شد و تا به همين امروز كه گفته مى شود باالى 97

درصد اين طرح  عملياتى شده است، مى بينيم كه فرودگاه 
رامسر تقريبا با سكوتى مدت دار روزگار مى گذراند. 

تفاوت نگاه كارشناسى دولت ها
اما مگر نگاه هاى كارشناسى در دولت احمدى نژاد وجود 
نداشت؟ پس چرا بعد از وعده و وعيدهاى فراوان و پس از اقدام 
به طراحى و بسيارى از عمليات زيرساختى در اين فرودگاه 
به اين نتيجه دست يافتند كه بين المللى شدن براى فرودگاه 
رامسر به دليل نبود زيرساخت ها در اين شهرستان، ميسر 
نيست. اين همان چيزى است كه نگرانى از بين المللى شدن 
فرودگاه شاهرود را به دنبال دارد؛ نگرانى از برخى نگاه هاى 
غيركارشناسى و عملى نشدن بعضى از وعده ها به خصوص 

بعد از تغيير دولت مطبوع .
اكثر فرودگاه ها صرفه اقتصادي ندارند

ــگ  ــاور ماركتين ــناس و مش ــى كارش داوود ربيع
ــردم مى داند  ــى از زندگى م هوانوردى، فرودگاه ها را بخش
ــاد در آن زندگى مى كنند. او  ــاعت هاى كم يا زي كه براى س
مى گويد:«روش كسب و كار فرودگاه ها هنوز به شيوه سنتى و 
قديمى انجام مى شود و به جز فرودگاه هاي مطرح كشور، ساير 
فرودگاه ها صرفه اقتصادى به خصوصى براى كشور ندارند».  
ربيعى اين نحوه اداره فرودگاه ها را در نتيجه نگرش خشك و 
غيراقتصادى مديران فرودگاه ها مى داند و معتقد است: «آن ها 
بايد با رايزنى و مطالعه زيرساخت ها و سرمايه هاى منطقه اى 
ــند». ربيعى   خود به فكر راه اندازى و رونق فرودگاه خود باش
ــناخت عوامل محيطى  كه بارها در صحبت هاى خود بر ش
ــتان و منطقه اى كه فرودگاه در آن قرار دارد،  و منطقه اى اس
تاكيد مى كند، در اين باره مي گويد:«فرودگاه ها نبايد منتظر 
لقمه حاضرو آماده باشند». از نگاه ربيعى تفكر سياسى بايد از 
فرودگاه ها برداشته شود و مدير فرودگاهى بايد فرودگاه خود 
را براى دنياى جديدتر آماده نگه دارد. دنياى جديدترى كه 
ربيعى از آن سخن مى گويد در فرودگاه هاى كشورمان هنوز 
ديده نشده و رسيدن به آن چنان در نظر مديران فرودگاهى 
ــت كه به راه و روش قديم و چارچوبى خود دست  سخت اس
ــه مديران عالى  ــى كه منتظر مى مانند ك مى برند.  مديران
سازمان و كشور چه تصميمى را براى فرودگاه شهرشان در 
نظر مى گيرند و اين تصميمات اگر به روشنى مشخص نباشد 
با تغيير افراد و سمت ها، شالوده يك فرودگاه را برهم مى زند.  
اما اين موضوع را كه درج عنوان «بين المللى» چقدر مى تواند 
براى يك فرودگاه مهم و موثر باشد و فرودگاه موردنظر تا چه 
اندازه مى تواند بار سنگين اين نام را روى دوش خود هموار كند، 
نبايد به سال هاى متمادى دراز واگذار كرد. اين نگاهى است كه 
امروز بايد ديده و كارشناسى شود، نه بعد از صرف هزاران منابع و 
هزينه. منابعى كه الحق بايد در فرودگاه هاى ما صرف شود اما به 
درستى و در زمان  و مكان مناسب تر، تا كام مردم از اين فرصت 
استانى و منطقه يا كشورى شاد شود. فرودگاه هايى كه منتظر 
قدرتمندانى از ديار خود نمانند كه توجه و نگاه خريدارانه اى به 

آن  ها داشته باشند.

    گزارش «قانون» از نقش دولت ها درايجاد  فرودگاه هاى بدون كاربرد و هزينه  ساز   

دولت ها مى روند، فرودگاه ها مى مانند
بيشتر فرودگاه هاي كشور صرفه اقتصادي ندارند

اقتصادي بودن فرودگاه ها نسبت به بين المللي شدن آن ها از اهميت بيشتري برخوردار است

داوود ربيعي:رعنا اميرى
روش كسب و كار فرودگاه ها هنوز به 

شيوه سنتى و قديمى انجام مى شود و 
به جز  فرودگاه هاي مطرح كشور، ساير 
فرودگاه ها صرفه اقتصادى براى كشور 

ندارند. اين نحوه اداره فرودگاه ها 
نتيجه نگرش خشك و غيراقتصادى 

مديران فرودگاه هاست. آن ها بايد 
با رايزنى و مطالعه زيرساخت ها و 

سرمايه هاى منطقه اى خود به فكر 
راه اندازى و رونق فرودگاه خود باشند. 

شناخت عوامل محيطى و منطقه اى 
استان و منطقه اى كه فرودگاه در آن 

قرار دارد از اهميت بسياري برخوردار 
است؛ بنابراين  فرودگاه ها نبايد منتظر 

لقمه حاضرو آماده باشند
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ــت و به دنبال  «خيابان وليعصر(عج) در دنيا بى همتاس
ثبت جهانى آن هستيم».  اين جمله را پيروز حناچي؛ شهردار 
تهران در روز ارائه برنامه خويش در شوراي شهر به زبان آورد. او 
در آن روز هنوز شهردار تهران نشده بود و  اما با اعالم اين نكته، 
ــان داد كه خيابان وليعصر(عج) در ميان هزاران مشكل  نش
ريز و درشت پايتخت؛ براي او در اولويت است. چند هفته اي 
ــيه هاي جنجالي امضاي  ــهردار تهران و حاش از انتخاب ش
ــهرداري  حكم او مي گذرد و هم اكنون ثبات و آرامش به ش
بازگشته است و پايتخت نشينان منتظر برداشتن نخستين 
گام ها براي تحقق وعده هاي شهردار تهران هستند. حفظ 
و احياي خيابان وليعصر(عج) يكي از مطالبات شهروندان 
تهراني است. خياباني كه اين روزها حال و روز خوشي ندارد. 
نام خيابان وليعصر(عج) با چنارهاي كهنسالش پيوند خورده 
ــتني كه براي رهگذران اين خيابان  است؛ پيوندي ناگسس
يك نوستالژي است. چنارهاي وليعصر(عج) نيز مانند صدها 
ــي و البته نابودي است. آن  نوستالژي ديگر درحال فراموش
زمان كه 60 هزار چنار در خيابان وليعصر(عج) كاشته مي شد، 
هيچ گاه تصور آن نمي رفت 78 سال بعد كمتر از 7 هزار چنار در 

اين خيابان باقي بماند.
وليعصر(عج)، تنها يك خيابان نيست بلكه ميراث ملي 
محسوب مي شود. سال 91 آسفالت و چنارهاي اين خيابان 
ثبت ملي شد اما ثبت ملي وليعصر(عج)، ناجي چنارهاي آن 
نشد. در اين سال ها چنارهاي وليعصر(عج) به درد خشكي 
مبتال شده اند. پس از خشك شدن نيز بالفاصله شهرداري 
آن ها را به بهانه پرخطر بودن قطع مي كند و تغيير شهردار 
ــه چناركشي نشده  تهران نيز تاكنون موجب توقف پروس
است. خشكي چنارهاي اين خيابان به دليل نمك پاشي  و 
آبياري با فاضالب، سنگ كاري هاي پاي درختان و ساخت 
ــت و از  ــازهايي كه نزديك پياده راه ها درحال انجام اس و س
پايين ريشه درخت ها را قطع مى كند و از باال مانع رسيدن نور 
و هوا به درختان مى شود، رخ مي دهد. شب  نيز زمان رقص 
اره شهرداري بر تن چنارهاي وليعصر(عج) است. صبح كه 
مي شود، ديگر اثري از آن چنارهاي كهنسال و قديمي نيست؛ 
گويا هيچ گاه در آن سمت خيابان، چناري وجود نداشته است. 
هرازچندگاهي صداي فعاالن محيط زيست و رسانه ها در 
اعتراض به قطع چنارهاي وليعصر(عج) بلند مي شود و هربار 

شهرداري، توجيه جديدي براي قطع آن ها مطرح مي كند. 
طرحي كه بالي جان خيابان شد

در گذشته وليعصر(عج) خياباني شاداب و مفرح بود كه 
در دو طرف آن جوي آب روان و درختان سربه فلك كشيده 

رخ نمايي مي كردند. اما داستان چناركشي از يك طرح آغاز 
شد؛طرح ساماندهي خيابان وليعصر(عج). به جرات مي توان 
گفت اجراي طرحي به نام ساماندهي خيابان وليعصر(عج) 
ــودي چنارهاي  ــي از متهمان اصلي ناب ــاي آن، يك و نهره
بلندترين خيابان خاورميانه است. جدول گذاري و كف سازي 
غيراصولي كه باعث شد درختان از آب روان محروم و چنارها 
خشك شوند. براساس تحقيقات انجام شده ، تنها راه نجات 
ــداول و باز گرداندن  چنارهاي وليعصر(عج)، جمع آوري ج
ــن كار، دوباره آب در  ــت. با انجام اي نهرها به صورت اوليه اس
داخل جوي روان مي شود. همچنين براي آبياري درختان 

بايد از تراسبندي استفاده شود. 
شايد جالب باشد بدانيد كه يكي از مهم ترين برنامه هاي 
ــوراهاي  ــوم ش حفاظت از خيابان وليعصر(عج) در دوره س
ــندي در اين دوره براي حفاظت از  شهر انجام شده است. س
سرمايه هاي ميراثي و محيط زيستي اين خيابان تهيه شد. 
در اين سند، خيابان وليعصر(عج) به عنوان يك راسته و گذر 
ميراثي، شناساسي و مقرر شد تمامي چنارها و جدارهايش 

مطابق قانون حفظ ميراث ملي، حفظ شوند. به گفته برخي از 
اعضاي شوراي شهر تهران، اين سند تاكنون به اجرا درنيامده 
و پيگيري نيز نشده است. در اين سند، طرح هاي كارشناسي 
كامل و جامعي براي حفظ جلوه هاي ميراثي و محيط زيستي 

وليعصر(عج) ارائه شده است.
چنارهاي بي شناسنامه وليعصر(عج)!

روز گذشته رييس كميته  محيط زيست و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شهر تهران در تذكرى به سازمان بوستان ها 
و فضاى سبز، بر لزوم تكميل و شفاف سازى درختان محور 
وليعصر (عج) توسط سازمان بوستان ها و فضاى سبز شهر 
تهران تاكيد كرد. آرش ميالني از نبود آمار و گزارش دقيق در 
اين باره ابراز تاسف كرده و گفته است:« سازمان بوستان ها و 
فضاى سبز ظرف دو  ماه بايد شناسنامه درختان محور وليعصر 
(عج) را تكميل و به شوراى اسالمى شهر تهران ارسال كند». 
براساس قانون حفظ و توسعه فضاهاي سبز شهري، متولي 
ــهري، باغ ها و درختان شهرداري ها  ــبز ش حفظ فضاي س
هستند و مكلفند درختان را حفظ و توسعه بدهند. عالو ه بر اين، 

شهرداري ها بايد براي درختان شناسنامه اي با اين اطالعات 
كه چه تعداد درخت، چند ساله و اينكه چه نيازهاي دارند، 
تهيه شود. با اين كار يك تصوير روشن از داشته هاي زيست 
ــت. براساس همان قانون،  محيطي شهر وجود خواهد داش
ــهرداري ها موظفند كه اين آمار و اطالعات را در اختيار  ش
دستگاه هاي حاكميتي و نظارتي قرار دهند. براساس شواهد، 
شهرداري تهران تاكنون اطالعاتي را دراين خصوص در اختيار 
سازمان محيط زيست قرار نداده است. يكي از مشكالت اين 
سازمان، همين مساله است؛چرا كه آن ها هيچ گونه اطالعاتي 
در اين باره ندارند. حتي آن ها اطالع ندارند كه آيا شهرداري 
اقدام به شناسنامه دار كردن درختان خيابان وليعصر(عج) 
كرده است يا خير؟خيابان وليعصر(عج) عالوه  بر ارزش هاي 
اكولوژيكي و محيط  زيستي، بخشي از هويت تاريخي شهر 
ــود كه اهميت اين خيابان را  تهران و كشور محسوب مي ش
صدچندان مي كند. با اتفاقاتي كه در چند سال اخير رخ داده 
و نابودي بسياري از اين درختان، آلودگي هوا در اين منطقه 
به شدت افزايش يافته است؛ همچنين آب ها نيز آلوده شده اند. 

محصور در بتن

مساله  ديگري كه باعث نابودي درختان شده، اين است 
كه عالوه بر آسيب به تنه و شاخه هاي درختان به ريشه هاي 
آن ها نيز آسيب وارد شده است. چراكه آن ها را در سيمان و 
بتن سنگ فرش خيابان ها اسير كرده و با صدور مجوز براي 
گودبرداري و ساخت 30 متر پاركينگ ، به ريشه اين درختان 
ــالب آبياري  ــان با آب فاض ــه وارد مي كنند يا درخت صدم
مي شوند كه با انجام اين گونه اقدامات، هر روز حلقه زندگي 

را براي درختان از روي زمين و زير زمين تنگ تر مي كنيم.
طرح پياده راه شدن وليعصر(عج)

ــدن وليعصر(عج) طرحي است كه در چند  پياده راه ش
ــده كه برخي آن را طرحي نشدني و  ــال اخير مطرح ش س
ــر آن را تنها راه نجات خيابان  عجيب مي دانند و برخي ديگ
ــازمان محيط زيست از آن حمايت  مي دانند. طرحي كه س
كرده اما بسياري از مديران شهري از وجود چنين طرحي ابراز 
بي اطالعي كرده و برخي ديگر نيز مي گويند هنوز مديريت 
شهرى از اثرات پياده راه 17 شهريور رها نشده و تبديل خيابان 
وليعصر به پياده راه به يك بحران در تهران تبديل مي شود. 
چنارهاي خيابان وليعصر(عج) نيز در ميان كشمكش  اين 
ــوند و مسئوالن همچنان  طرح ها هر روز قلع و قمع مي ش
درحال ارائه و يا رد طرح هستند. برخي از كارشناسان مديريت 
ــدن خيابان  ــهري نيز بر اين باورند كه طرح پياده راه ش ش
وليعصر(عج) به اين سادگي كه مطرح مي شود نيست،  بلكه 
يك طرح پيچيده و كارشناسي است كه بايد روي آن بررسي 

و مطالعات بسيار دقيق و كارشناسي انجام شود. 
ادعاهاي واهي

چنارهاي بلند بلندترين خيابان خاورميانه هر روز كمتر 
ــود اما هرزگاهي مديران شهرداري ادعاهاي  از ديروز مي ش
ــتان ها  ــازمان بوس عجيبي در اين باره دارند.  مديرعامل س
ــهردارى تهران كه اين روزها نام او با قانون  و فضاى سبز ش
ــر زبان ها افتاده است؛  منع به كارگيري بازنشسته گان بر س
ــده كه چنارهاي كاشته شده در  در مصاحبه اي مدعي ش
ــتر از آنچه كه قطع شده است،  خيابان وليعصر(عج) را بيش
مي داند.على محمد مختارى در مصاحبه اي با تسنيم گفته 
است: «براى حفاظت و بهره بردارى مناسب از درختان چنار 
ــهردارى تهران، با بهره مندى  در فضاهاى سبز شهرى، ش
ــگاهى و  ــتادان و متخصصان دانش از همكارى و نظرات اس

موسسات تحقيقاتى، فعاليت ها و تحقيقاتى بنيادين را به 
منظور بررسى دقيق تر ناهنجارى هاى درختان چنار آغاز 

كرده  است.»
منتقد  ديروز  و  شهردار  امروز

اما پيروز حناچي شهردار امروز تهران و معاون ديروز 
ــبت به قطع چنارهاي  ــازى، بارها نس وزير راه و شهرس
ــاد كرده  ــهرداري تهران، انتق ــط ش وليعصر(عج)  توس
ــت. او در مصاحبه اي با خبرگزاري ها درباره وضعيت  اس
ــت:« فاضالب  چنارهاي خيابان وليعصر(عج) گفته اس
خانه هاى شمال شهر وارد شريان هاى اصلى شده و از دو 
طرف خيابان وليعصر پايين مى رود و هيچ اقدامى هم براى 
كنترل آن ها صورت نمى گيرد.  در بخش هاى جنوبى از 
پايين اميريه به سمت انتهاى خيابان وليعصر (عج) تقريبا 
چنارها از بين رفته  اند و ديگر درخت بلند در اين منطقه 
ــود.خيابان وليعصر (عج) آن قدر مهم است  ديده نمى ش
كه بايد بزرگ ترين مراكز تحقيقاتى ايران براى حفظ آن 
تالش كنند. درختان چنار تهران مريض مى شوند، آفت 
ــكنند. لذا وقتى  مى گيرند، در توفان ها ممكن است بش
يك درخت از بين رفت بايد سه درخت به جاى آن بكارند 
ــود.اين درختان 60 سال پيش  تا محور وليعصر حفظ ش
كاشته شدند و ما االن داريم بهره آن را مى بريم. ما نيز هم 
اكنون بايد درخت بكاريم تا ه ديگران 60 سال آينده بهره آن 
را ببرند. در بحث قطع درختان خيابان وليعصر (عج)، برخى 
ــيده بوده و در معرض سقوط  مى گويند كه درختان پوس
قرار داشته است ولى من فكر مى كنم در اين خصوص كج 
سليقگى صورت گرفت. اقناع افكار عمومى موضوع بسيار 
مهمى است و مديريت شهرى بايد توجه بيشترى به اين 
ــان دهد.  فرض كنيم مجبور بودند درختان  موضوع نش
را قطع كنند، بايد اطالع رسانى مى كردند و فضاى بحث 
ــبت به اين موضوع ايجاد مى كردند؛ زيرا  و گفت وگو نس
اين ها مسائلى است كه مردم به لحاظ اجتماعى نسبت به 
آن حساسند. در بسياري از كشورهاى جهان درختان را با 
سيم بوكسل مهار مى كنند و نهايت تالش را براى حفظ 
آن صورت مى دهند. درختى كه بعد از 60-70 سال به قطر 
مناسبى رسيده نبايد به اين سادگى بريده شود.  درست 
ــيدگى درخت خطرناك است اما اگر هيچ  است كه پوس
ــت و افكار عمومى اقناع شدند بريدن  راهى وجود نداش
بايد آخرين مرحله باشد. اگر تهران 10 ارزش ويژه واجد 
حفاظت داشته باشد يكى از آن ها خيابان وليعصر (عج) 

است كه بايد نهايت تالش را براى حفظ آن انجام دهيم».
حال كه پيروز حناچي بر كرسي شهرداري تهران تكيه 
ــت،  زمان يادآوري انتقادهاي او به مديران پيشين  زده اس
شهرداري تهران درباره خيابان وليعصر(عج) است. هم اكنون 
چشم شهروندان تهراني براي نجات يك ميراث ملي رنجور از 
زخم سال ها چناركشي مديران شهرداري تهران  به او  است. 

آبشار آب سفيدآبشار بيشهآبشار چكان

ايرانگرد  ى

ننجمه جمشيد ى

       آيا حناچي همچنان به دنبال ثبت جهاني بلندترين خيابان خاورميانه است؟    

خيابان  وليعصر(عج) زخمي چناركشي!

درياچه اروميه،  نگين فيروزه اي ايران زمين،  نفس هاي آخر خود را مي كشد و خشكي درياچه، 
تنها به بازيچه اي براي زورآزمايي جناح هاي سياسي يا شعاري براي انتخابات تبديل شده است. 
طوفان نمك زندگي شش ميليون ايراني را تهديد مي كند. اين ديگر تنها هشدار كارشناسان 
و فعاالن محيط زيست ايران نيست، بلكه رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور نيز به 
اين مساله اعتراف كرده است.  عيسي كالنتري گفته است:«ساالنه هزار ميليارد تومان سرمايه 
گذارى مى كنيم تا درياچه اروميه را از خشك شدن نجات دهيم. در سال هاى گذشته بدون درنظر 
گرفتن حق آبه تاالب ها سد زديم و توسعه كشاورزى و صنعتى داشتيم و حاال 6  ميليون نفر با بحران 
نمك مواجه هستند». بحران نمكي به دليل مديريت اشتباه بر منابع آبي ايران، رخ داده است و 
اين مديريت اشتباه همچنان ادامه دارد. در اين ميان نيز گزينه هاي مانند واردات آب يا انتقال از 
درياچه خزر براي نجات نگين فيروزه اي ايران پيشنهاد مي شود. نكته قابل توجه اينجاست، 
مسئوالن تاكنون به اين باور نرسيده اند كه احياي درياچه با روش هايي كه موجب خشكي آن 
شده است، امكان پذير نيست و براي احيا آن بايد در تفكر مديريت منابع آبي ايران بازنگري شود. 
اروميه به عنوان بزرگترين درياچه خاورميانه در استان هاي آذربايجان غربى و استان آذربايجان 
شرقى قرار گرفته  است. اروميه، بزرگ ترين درياچه داخلى ايران و دومين درياچه بزرگ آب شور 
دنياست.  داستان غم انگيز خشكي درياچه از اوايل دهه هشتاد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 
زنگ خطر خشكي درياچه اروميه سال هاست كه به صدا درآمده اما گوش شنوايي براي آن وجود 
نداشته است. البته به جز سال هاي اخير كه مسئوالن، بحران را از نزديك لمس كرده  و دريافته اند 
كه خشكي درياچه اروميه ديگر شوخي بي اهميت نيست و خطر زندگي بيش از 14 ميليون 
ــال هايي كه مسئوالن مربوطه در خواب غفلت بودند،  انسان را تهديد مي كند. اما در همان س
صداي زنگ خطر خشكي درياچه در جهان پيچيد و اين بي اهميتي ايراني ها به نگين فيروزه اي 
خود موجب شد تا ما و آنچه كه با درياچه اروميه كرده ايم به درس عبرتي در كتاب هاي مدرسه 
كودكان استراليايي شود. بحران نگين فيروزه اي ايران به جايي رسيد كه بري احياي آن ستادي 
تشكيل شد. تاكنون انتقادهاي بسياري به عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه وجود داشته است. 
برخي از كارشناسان بر اين باور هستند كه اقدامات ستاد احيا، روند هيدرولوژيك طبيعي درياچه را 
برهم زده است و خسارت هاي بسياري به پوشش گياهي آن منطقه  وارد كرده است. آن ها اين گونه 

اقدمات را خالف اصول احياي اكولوژيكي مي دانند. 
مديركل مديريت بحران آذربايجان غربى گفت: تاكنون 2000 ميليارد تومان براى احياى 
درياچه اروميه هزينه شده است كه از اين مبلغ هشت ميليارد تومان براى فرهنگ سازى بوده 
است.به گزارش ايسنا امير عباس جعفرى در افتتاحيه نمايشگاه پروژه احياى درياچه اروميه از 
طريق مشاركت جوامع محلى در استقرار كشاورزى پايدار كه امروز در شهرستان مياندوآب 
استان آذربايجان غربى با حضور حميد ظهرابى - معاون محيط زيست طبيعى سازمان حفاظت 
محيط زيست و مدير پروژه بين المللى تاالب ها همچنين جمعى از مسئوالن استانى و فعاالن 
محيط زيست برگزار شد، اظهار كرد:  درياچه اروميه يك باره خشك نشد بلكه در طول 20 سال 
از سال 84 تا 92 هر ساله 40 سانتيمتر كاهش تراز داشت. وى با اشاره به اينكه بهتر بود مسئوالن 
از دهه 70 وضعيت حساس درياچه اروميه را احساس مى كردند، گفت: اگر مسئوالن به جاى 

كارهاى امنيتى به كارهاى فرهنگى مى پرداختند شاهد چنين وضعيتى در درياچه اروميه 
نبوديم.مديركل مديريت بحران استان آذربايجان غربى با اشاره به اينكه در اولين جلسه هيات 
وزيران در دولت يازدهم احياى درياچه اروميه به تصويب رسيد،اظهاركرد: بر اساس تصميمات 
دولت ستادى به منظور احياى درياچه اروميه تشكيل شد و مطالعات مربوط به احيا طى 6  ماه 
توسط كارشناسان داخلى و خارجى انجام شد. در نهايت ستاد احياى درياچه اروميه 27 راهكار 
به منظور احياى درياچه به تصويب رساند. جعفرى با تاكيد بر اينكه دولت تا حد توان براى احياى 
درياچه اروميه هزينه كرده است، گفت: با وجود تحريم ها اعتبارات درياچه اروميه تخصيص يافته 
است و تا زمان احياى درياچه اين تخصيص ها ادامه خواهد داشت.وى در ادامه با اشاره به پيشرفت 
قابل توجه پروژه زاب اظهار كرد: پروژه زاب يك اقدام ارزشمند است كه براى اجراى آن بايد تونلى 

35 كيلومترى ساخته شود. تاكنون 25 كيلومتر از اين تونل ايجاد شده است.
مديركل مديريت بحران آذربايجان غربى با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آبريز 
ــازى آب از سدها اتصال زرينه رود به  درياچه اروميه گفت: بستن چاه هاى غيرمجاز به رهاس
سيمينه رود باعث شده كه آب به پيكره درياچه اروميه منتقل شود.جعفرى با بيان اينكه بر اساس 
برنامه پنج ساله بايد كاهش 40 درصدى مصرف آب در حوزه كشاورزى صورت گيرد،اظهاركرد: 
اين امر مهم با تخصيص اعتبارات و نهادينه كردن سيستم هاى آبيارى نوين اتفاق مى افتد. وى 
با اشاره به اينكه تاكنون در سطح استان آذربايجان غربى 33 درصد كاهش مصرف آب صورت 
گرفته است، گفت: اطالع رسانى و آگاهى بخشى به جوامع محلى از جمله فعاليت هاى مهم ما در 
سطح استان است.مديركل مديريت بحران استان آذربايجان غربى در پايان با اشاره به ضرورت 
جلب مشاركت مردم محلى و سمن ها و تعامل بين دستگاه ها گفت: مطمئنم كه تا سال 1400

درياچه اروميه احيا خواهد شد.

دو بناى تاريخى حاشيه دار تهران و كاروانسراى شاه عباسى باالخره در فهرست 
آثار ملى به ثبت رسيدند تا شايد از اين به بعد توجه بيشتر و مشكالت كمترى در نوع 
كاربرد آن ها به وجود آيد.به گزارش ايسنا، محسن شيخ االسالمى معاون ميراث 
فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان تهران اعالم 
كرد: «كاروانسراى شاه عباسى» ، «كارخانه سيمان شهرستان رى» و «عمارت و سر 
درهاى قرار گرفته در ضلع شمالى و شرقى پليس آگاهى تهران بزرگ»  در خيابان 
وحدت اسالمى 14 آذر در كميته ثبت آثار تاريخى تاييد شده و در فهرست آثار ملى 
به ثبت رسيدند. وى با بيان اين كه حفظ و احيا  ميراث فرهنگى هيچ منافاتى با توسعه 
شهرى نداشته و باعث تقويت تعلق شهرى شهروندان و هويت بخشى به داشته هاى 
فرهنگى بين اقشار جامعه مى شود، اظهار كرد: ثبت بناهاى تاريخى در فهرست 
آثار ملى اولين گام در حفظ و صيانت از ميراث فرهنگى كشور است اما نبايد تنها به 
اين اتفاق بسنده كرد وبايد  براى احيا و مرمت بناهاى تاريخى از مشاركت نهادهاى 

متولى كه در بهره بردارى از اين آثار سهيم مى شوند، استفاده كرد.
كارخانه سيمان شهررى را مى توان سردمدار حاشيه هاى ايجاد شده در بين 
اين سه بناى تاريخى دانست كه در طول يك سال گذشته براى آن  به وجود آمده اند. 
ــير قاجارى» قرار گرفته در اين  در طول سال هاى گذشته وضعيت كتيبه  «دم ش
كارخانه كه امروز ديگر اين فضا را مالك آن كتيبه مى دانند، حاشيه هايى را براى 
ــكيل كالس هاى دانشجويان  اين فضاى صنعتى كه حتى گاهى اوقات محل تش

رشته هاى مرتبط نيز هست، به وجود آورده بود.
از سوى ديگر، انتخاب اين مكان به عنوان لوكيشن هفدهمين قسمت از سريال 
پايتخت كه بسيارى آن را يكى از پرهيجان ترين و شوك آورترين صحنه هاى سريال 
پر بيننده «پايتخت» مى دانستند، به نام بيابان هاى «الزقيه»  سوريه نيز حاشيه هاى 
بيشترى را براى اين كارخانه ايجاد كرد. در بخشى از اين قسمت از سريال، داعشى ها 
كارخانه سيمان شهررى را به گلوله بستند و چند ماشين را منفجر كردند، حتى 
ــمت پايانى آن هم خانواده محاصره شده بين داعشى ها مجبور به تخريب  در قس

بخش هايى از ديوار مى شوند تا خود را نجات دهند.
نمايش اين صحنه ها در سيماى ملى با واكنش هاى فراوانى از سوى دوستداران و 
حتى مسئوالن ميراث فرهنگى مواجه شد، چون اتفاقات رخ داده در بنايى تاريخى و 
واجد ارزش شناخته شده،  رخ داده بودند كه اداره ميراث فرهنگى شهررى در آن زمان 
پرونده  ثبتى آن را در دست تهيه داشت، تا اين كه در نهايت طراح صحنه و كارگردان 
ــودن و حتى در تهيه ى طرح موزه ى ميراث  «پايتخت» اعالم مى كنند از تاريخى ب
صنعتى براى اين كارخانه قديمى اطالع داشته اند و بر همين مبنا همه  صحنه هاى 
ــط مهرماه، حضور تيم  ــژه جلو برده اند.در اواس درگيرى را به صورت جلوه هاى وي
تهران گردى مسجد جامعى در عمارت آگاهى شاپور به مناسبت روز تهران با حضور 
محمدعلى افشانى، شهردار وقت تهران، مسئوالن شهرى نسبت به مرمت در حال 

انجام ساختمان قاجارى آگاهى شاپور معترض شدند، آن ها معتقد بودند اقداماتى كه 
روى بخش هاى تاريخى اين مجموعه در حال انجام است، بر اساس ضوابط ميراث 
فرهنگى نيست. حتى محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگى و اجتماعى 
شوراى شهر تهران هم در همان زمان، اين بحث را به صحن علنى شوراى شهر تهران 
كشاند و از روند مرمت عمارت كاله  فرنگى شاپور گاليه كرد.  در يك جدال حدود 15

روزه، مسئوالن ميراث فرهنگى و احمدرضا حشمتى، ناظر ميراث فرهنگى در پروژه 
مرمت عمارت كاله فرنگى آگاهى شاپور،  در مورد اين اعتراضات مطرح كردند كه 
«كسى كه چهار بناى تاريخى را ديده باشد، به اصول مرمتى مسلط تر  است و مى تواند 
تشخيص دهد كدام بخش مرمتى جديد و كدام قديمى تر است. ايرادتان را اصولى 
ــانه مطرح كنيد و اگر كار بدى كرده ايم، بگوييد». آذرماه سال گذشته،  و كارشناس
محسن هاشمى مدير پروژه بهسازى و ساماندهى نما و منظر ميدان و پياده راه حرم 
عبدالعظيم حسنى (ع) در شهررى از پايان مرمت كاروانسراى عباسى در اين بخش 
تاريخى از تهران نيز خبر داد. «مرمت اين كاروانسرا با نظارت اداره ميراث فرهنگى 
شهررى از خرداد امسال آغاز و ايوان هاى شرقى، جنوبى، و شمالى ، جداره هاى داخلى 
و 17كاربرى خارجى آن مرمت و بهسازى شد». او مرمت اين كاروانسرا را بخشى از 
مجموعه  پروژه ى «بهسازى و ساماندهى نما و منظر ميدان و پياده راه حرم عبدالعظيم 
ــازمان زيباسازى از  ــط معاونت تبليغات و درآمد س حسنى» دانسته بود كه توس
فروردين امسال اعتبارى بالغ بر 290 به اجرا درآمده و كاربرى با پيرايش از الحاقات 
فرسوده و زوايد با تابلوهاى يكپارچه و با تزيينات هم پيوند با حرم شاه عبدالعظيم 

جداره سازى و ساماندهى شدند».

ميراث فرهنگيمحيط زيست

ثبت ملى سه بناى تاريخى در تهرانعطش اين روزهاي نگين فيروزه اي ايران 



سال  هفتم| شماره    1364|  22  صفحه                                             دو شنبه    19    آذر  1397 |   2  ربيع الثاني 1440|  10  دسامبر 2018 jamee@ghanoondai جـامعه ly . i r آسيب10

آسيب هاي اجتماعي در كشور و لزوم اقدام براي كاهش 
آن از جمله دغدغه ها و مواردي بوده كه رهبري انقالب بارها 
ــخن گفته و تالش مضاعف مسئوالن را در اين  درباره آن س
حوزه خواستار شده اند. براي رسيدگي هر چه بهتر اين موضوع 
حتي جلسات مستمر در حضور رهبري نيز برگزار شد و ديروز 
نيز رحماني فضلي وزير كشور از ارائه گزارش هايي تازه در اين 
خصوص خبر داد. وي در جلسه شوراى اجتماعى كشور كه با 
موضوع «ارائه گزارش و بررسى آسيب هاى اجتماعى و ارايه 
گزارش به رهبر معظم انقالب اسالمى»گفت كه مقام معظم 
رهبرى بر انجام كارهاى فوق العاده در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى و عقب افتادگى هاى موجود در اين حوزه و تسريع 
اين راهكار در همه دستگاه هاى مربوطه تاكيد دارند. درحال 
حاضر موضوع آسيب هاى اجتماعى اجزاى مورد نظر خود را 
پيدا كرده است و اهداف آن مشخص است. راه ها شناسايى 
ــتگاه هاى مربوطه نيز در اين خصوص كارهاى  شده و دس
ــانده اند.وى درباره گزارش كلى به  مهمى را به سرانجام رس
رهبر معظم انقالب اسالمى در مورد موضوع طالق نيز گفت: 
در اين خصوص گزارشى به رهبرى ارائه داده شد و قرار شده 
ــه ماه يك بار گزارشى از  است از اين به بعد دستگاه ها هر س
عملكرد خود را در اين مورد ارائه دهند. وزيركشور همچنين 
ــهيل ازدواج كه از سوى فراكسيون  در خصوص قانون تس
ــد، نيز تصريح كرد: قانون  خانواده در اين نشست مطرح ش
ــت و اين قانون تصويب  تسهيل ازدواج ظرفيت خوبى اس
ــت اما در عمل اتفاق مهمى نيفتاده است و گزارش  شده اس
مهمى از اجراى اين قانون مى بايست توسط دستگاه هاى 
مربوط ارائه شود. وى درباره موضوع ازدواج سفيد هم گفت: 
در موضوع ازدواج سفيد دستگاه هاى مربوط گزارش هايى 
ــى كرده اند اما روى اين  را كار كرده اند و مواردى را نيز بررس
موضوع تحقيقات ويژه اى مى بايست انجام شود. وزير كشور 
همچنين در مورد هم افزايى دستگاه هاى مربوط در مورد 
آسيب هاى اجتماعى نيز گفت: هم افزايى دستگاه ها در حال 
انجام است و تقسيمات كار در حوزه آسيب هاى اجتماعى 
نيز بايد بين دستگاه ها به خوبى انجام شود و انتظار است كه 
دستگاه هاى مسئول در حوزه هاى خود، هم افزايى و نقش 
ــى همچنين در  ــى ايفا كنند. رحمانى فضل خود را به خوب
موضوع حاشيه نشينى و بازآفرينى بافت هاى فرسوده نيز 
عنوان كرد: در خصوص موضوع حاشيه نشينى و بازآفرينى 
بافت هاى فرسوده روند مناسبى نداشتيم البته به جز مواردى 
كه دستگاه ها خودشان  به صورت شخصى وارد عمل شده اند 
و كار كرده اند ، اما انتظار اين است كه  برنامه ريزى روشنى در 
خصوص محالت در حاشيه شهرها داشته باشيم و اين محالت 
شناسايى شوند و باز آفرينى در آن ها انجام شود. وى تاكيد 
كرد كه درباره بازآفرينى و موضوع حاشيه نشينى محوريت با 
وزارت مسكن و شهرسازى باشد و گزارشى در اين خصوص 
ارائه شود و در نشست آينده نيز در حضور مقام معظم رهبرى 
گزارشى در خصوص عملكردها در موضوع حاشيه نشينى 
ارائه خواهد شد. وزير كشور همچنين در مورد بازنگرى در 
قوانين اجتماعى نيز گفت: بازنگرى در همه قوانين اجتماعى 
در سازمان امور اجتماعى انجام شده است، اما نبايد انباشت 
قوانين باشد؛ بلكه قوانين بايد بررسى شود و هرجا ضعف وجود 
داشت اصالح شود و قوانين مورد بررسى قرار بگيرد و چنانچه 
نياز به قانون جديد بود نيز موضوع بررسى شود.وى در مورد 
پيشنهاد كارگروه خانواده اظهاركرد: در پيشنهادى كه توسط 
كارگروه خانواده مطرح شد اين پيشنهاد شامل 16 مورد بود كه 
مصوب تلقى مى شود وبايد  برنامه ريزى هاى الزم نيز براى اجرا 

دستگاه ها در اين خصوص ارائه شود. 

وزير كشور از ارسال گزارش وضع طالق به 

رهبري انقالب سخن گفت

بررسي جدي  ازدواج    سفيد  در كشور
مسائل زنان امروز ايران به پهناورى تنوع  قومى و فرهنگى 
هيچ گاه از يك دست نبوده، فواصل چند هزار كيلومترى 
شهرها و اجتماعات انسانى از شرق تا غرب و از جنوب تا به 
شمال و هريك داراى زمينه هاى خاص خويش گواهى بر 
اين مدعاست همين شهرهايى كه اگر در قياس دولت هاى 
قاره اروپا هريك خود كشورى مستقل است. پس نمى شود 
كه مسائل زنان را يك تيپ انگاشت، آن هم تيپى كه در مركز 
يا كالنشهرهاى عمده بدان پرداخته شده و فعالين حقوق زن 
بر روى آن ها متمركزند و جدال براى تعديل آن موارد، طبيعى 
جلوه مى كند، دانست. گاه دغدغه ها، خواست ها و تنفرهاى 
يك زن در گوشه اى از ايران با زنى پايتختى از زمين تا آسمان 
متفاوت است. پرداخته شدن يك دست از اين موضوعات 
زنان و نپرداختن به آن بخش ديگر كه در حاشيه مانده اين 
شبهه را براى زنان اقوام پديد مى آورد كه شايد به واقع هم 
كه شده مسائل آنان جزو حقوق زن و آنچه بايد بر آن حساس 
شد، نيست و آن جرات اقدام نزد خود آنان را پديد نمى آورد و 
يا عزم موجود را تضعيف كرده و موجب مى شود حتى درگير 
دغدغه ها و موضوعاتى شوند كه به طور كلي در جامعه زنان 
آنان، آن اهميت را نداشته و يا شدت و حدتش آن گونه نباشد 

كه از اولويت ها محسوب شود.
محدوديت هاي     هميشگي

ــته بوديم ناگاه  بين دو كالس با همشاگردى ها نشس
فكرى ذهنم را مشغول مى كند،كه چند عكس به دختران 
همكالسى نشان دهم و منتظر نظر و واكنش شان باشم، علت 
كنجكاويم را دقيق نمى دانم و اين كه چه چيزى باعث شد 
ذهنم درگير اين موضوع شود؟ گوشى را سريع از جيبم بيرون 
مى آورم، هنوز هم مردد هستم و با توجه به پيش زمينه هاى 
ذهنى و جهان زيسته ام احساس مى كنم در حال پشت پا 
زدن به رسوم جامعه فرهنگى و قومى ام هستم؛ حسى به من 
مى گويد نبايد اسرار خانه را پيش ديگرى فاش كنم، اصال چه 
لزومى دارد آن چه در خانه رخ مى دهد نزد بيگانه فاش شود؟ 
بر كشمكش هاى ذهنم تسلط پيدا مى كنم كه تغيير هر 
رويه اى ابتدا دردناك است. هنوز هم سخن گفتن از خانه، نزد 
بيگانه در اين ايل، ساختارشكنى بزرگى محسوب مى شود؛ 
به طورى كه  در باور عده اى باعث سبك شمرده شدن آداب 
و سننى مى شود كه صدها سال زمان طول كشيده تا قامت 
پدران اليه اليه بر هم چيده شود و اين بلندى نام حاصل شود. 
همين جامعه بسته اى كه به رغم پيشرفت هاى سحرآميز 
فناورى اطالعات و ارتباطات هنوز هم محدوديت هاى خاص 
ــندد. جالب تر آنكه از همين شبكه هاى  خويش را مى پس
ــان را كه چون خودش  اجتماعى نيز بهره مى گيرد تا كه آن
مى انديشند، بى توجه به آنچه از او برداشت شود را گرد هم 
بياورد!  حاال وقت آن مى رسد گوشى ام را از جيبم در مى آورم. 
چاره اى نيست؛ مشكلى كه در خانه حل نشود، بايد بيرون از 
خانه آورد و به دنبال درمانى خارج از خود بيمارى بود ومن 
كنجكاوتر از آنم كه دستبردار اين موضوع شوم. يكى از ده ها 
پيج چند ده هزار نفرى اينستاگرامى عروس كردى كه پسوند 
اروميه هم برند آن است، را لود مى كنم و از تك تك دختران 
همشاگردى مى خواهم اين تصاوير را كه عروس هايى هستند 
كه همچون شيشه ويترين زرگرى ها آن قدر طال آويخته اند 
كه گردن شان كج شده و سنگينى تاج بر سرشان پيداست و 

گوشوراه ها كه معيار وزن را كه رد كرده و كار سنجش شان به 
مقياس چند ده سانتى مترى بودن كشيده شده، دست هايى 
ــد بى فاصله پر كرده؛  ــدن بازو را نگيرن را كه تا توان قطع ش
ــتبند و النگوهايى كه به ضخامت دستبند جنگاوران  دس
قديم است و انگشت هايى كه به تمام پر از انگشتر است از هر 
نوع و مدلى كه به زور همخوان كرده اند و كمربندهايى كه 
اكنون ديگر جوابگو نيست و زره هم مى بندند را تماشا كنند. 
آرايشى به خود گرفته و قرار است مالك خوشبختى شان 

باشد و آغازگر زندگى.
دختراني از جنس طال 

 از دخترانى كه با فرهنگ هاى مختلف كه از چهار گوشه 
ــراغ مدل آرايش و  ــتند انتظار ندارم از همان س ايران هس
نوع پوشش و لباس عروس عكس ها بروند و حدسم هم تا 
حدودى درست است. چون طال آنقدر در مركز نگاه هست 
كه گاه خود وجود زن در حاشيه مى ماند و ذهن هر بيننده اى 
را براى اولين بار چون خود تشويش قرار گرفتن طال، مشوش 
مى كند و او را در بهت فرومى برد. انگار كه جاى اينكه كمى 
به غذا ادويه بزنى تمام غذا را پر از ادويه جات كنى! آنان هم 
درست انگشت براين زخم مى گذارند. از گرد شدن مردمك 
ــى از مبهوت بودن شان است، از  چشمان و صدايى كه ناش
نگاهى كه به هم مى اندازند و سنگينى اش را همه با هم به من 
برمى گردانند و هزاران عالمت سوال و از آن نگاه هاى متعجب 
مى شود فهميد كه اين موضوع براى شان به چه اندازه غريب 
است. اول همگى گوشه خيالى پرواز مى دهند كه اين همه 
طال چقدر پول نقد مى شود؟ و با اين همه طال چه ها مى شود 

ــده خود را جاى عروسى  كرد؟ و براى چند لحظه هم كه ش
ــوند ولى بعد چند لحظه سكوت كه ناشى از  متصور مى ش
ــان جاى عروس و تعويض موقعيت  جاى گذارى نقش ش
بوده چون به نتيجه اى نرسيده اند با حالتى كه چندش آميز و 
با نفرت ابراز تبرى مى كنند كه حاضر نيستند جاى عروس 
باشند و اين برايم بسيار جالب است. با كنايه و تمسخر نگران 
دست، گردن و گوش هاى عروس هستند كه چگونه قرار 
ــت آن همه طال را تحمل كند.يكى با  نيش آن ها را بازار  اس
زرگرى وديگرى ارتباط شان با قبايلى كه بدين آداب پايبندند 
را مى سنجدو هريك به نوعى نفرت شان را از اين موضوع را به 
رخ مى كشند. يكى مى گويد امكان ندارد كه همه اين طالها 
ــد و از بدل بودن طالها مى گويد و اصل  براى خودش باش
موضوع را به چالش مى كشد. خجالت مى كشم كه بگويم 
هرزگاهى بعضى خانوداه ها به اجبار براى حفظ آبروى خود 
در بين اين مردم هم كه شده دست به اجاره قسمتى از طال يا 
خريد طالى بدل يا آبكارى طال مى زنند. يك شوى مسخره 

كه همه باهم درگير  آن هستند.
رسومى كه هنوز ادامه دارد

ــى كه موفق  ــس و غرور دامادهاي يكى از اعتماد به نف
ــبت به ديگرى طالهاى بيشتر و سنگين ترى  شده اند نس
را به عروسش آويزان كند، مى گويد. بله او درست مى گويد 
ــنجش و ارزش هاى اجتماعى رايج  زيرا اين معيارهاى س
تاييد كننده اين مطلب است ولى گاه همين غرور در رابطه 
ــروس به صورت  ــويى هم مصداق پيدا مى كند و با ع زناش
كااليى كه با طال خريده شده برخورد مى كنند. به اطمينان 

كه بايد زبانى ازخودشان در جامعه اى وسيع تر باشم تا شايد 
ــعت ديد و بازخوردهاى طيف بزرگى از جامعه بتواند  وس
رهيافتى براى نجات مردمى بافرهنگ غنى و تمدن ژرف 
باشد كه امروز در باتالقى كه خود ساخته گرفته شده اند و 
اين، آنجا خطرناك تر مى شود كه  قشر عظيمى از جوانانى 
ــده است، درگير  ــته ش كه اميد تغيير و تحول به آن ها بس
ــيار پيش پا افتاده و برخالف منش انسانى  اين موضوع بس
مى شوند.تا همين چند وقت پيش شايد توجيه برقرار ماندن 
اين رسومات عدم تعامالت  گسترده با ساير جوامع فرهنگى 
در كشور بود ولى امروزه با اين سطح از تحصيل كنندگان در 
سطح عالى و گسترش ارتباطات در فضاى سايبر داوم اين 
موضوع كمى جاى تاسف دارد. چون گاهى جامعه مدعى 
روشنفكرى زنان و مردان، خود ترويج دهنده و مدافع اين نوع 
سبك زندگى و ازدواج هستند و اينكه اين طالها دقيقا چون 
مهريه سنگين هيچ كاركردى نداشته و بسيارى از اختالفات 
و طالق ها نيز بر سر تصاحب آن ها شكل مى گيرد. گاهى بعد 
از عروسى خانواده داماد مجبورند طالها با زيان چشمگير 
براى صاف كردن بدهى هاى بفروشند و تنها نقش طال براى 
اجراى نمايش يك شبه است نمايش مسخره اى كه همه با 
درك اصلش براى يكديگر به نوبت بازى مى كنند.  با توجه به 
بافت سنتى جامعه چند سوال مطرح است آيا سنگينى طال 
استقالل، آزادى و شخصيت  اين زن را به چالش نمى كشد؟ 
ــيره گرايى مدرن امروز بر شدت اين موضوع  تا چه حد عش
مى افزايد؟جامعه اى كه خود بر زشتى اين رسم به طور كامل 
ــت و همه در مقام خود به نكوهش آن مى پردازند،  آگاه اس

جالب آنكه در مقام عمل كسى حاضر نيست دخترش را با 
طالى كم و يا بدون طال به ديگرى بسپارد و حتى خانواده 
پسر نيز هرگز نمى پذيرند كه عروسى با طالى كم برگزار 
كنند، حتى اگر از سوى خانواده عروس اين معافيت را داشته 
باشند. اين كليت شامل تك تك خانواده ها نمى شود ولى اين 
ناهنجارى اجتماعى در بين برخي ساكنان شهرستان اروميه 
و سلماس آنقدر شايع و فراگير است كه نمى توان منكر آن 
بود و ناديده اش گرفت. مطمئنا براى جوانى كه پشتوانه مالى 
خانواده را ندارد و خود مكلف است اين طالها (به ميزان كيلو) 
را در اول زندگى، كه تازه تحصيل و سربازى را گذرانده تهيه 
كند، كارى ناشدنى و غير ممكن قطعى در كوتاه مدت است. 
و از آنجايى كه چاره اى جز تهيه آن مقدار طال كه معمول است 
ــتر پيش رو ندارد يا قيد ازدواج را بزند  را ندارد، چند راه بيش
ويا به ازدواج بعد تالش و ثروتمند شدن در ميانسالى و از راه 
درست دست بزند و يا ساده تر براى عقب نماندن از قافله، وارد 
حوزه بزه و جرم از جنس قاچاق مواد مخدر و يا كارهايى از 
اين شود كه با نگاهى به آمار زندانيان متوجه عمق اين فاجعه 
مى شويم كه با باب كردن يك رسم ناشايست چگونه با دست 
ــت انداخته ايم. چه جوانانى را  خود فرزندان مان را به هالك
ــته و وارد وادى هاى غيراخالقى كرده و  كه از ازدواج بازداش
بسيارى را از سن ازدواجش و شكفتن جوانى شان بازداشتيم 
و سوختيم و چه هزينه هاى سنگين و غير قابل جبرانى براى 

جامعه نيز تراشيده ايم.
رشد يك رسم در فضاي مجازي 

ــراى اين جماعت  ــترى امن ب فضاى مجازى هم بس
ــده تا اين ارزش ها را تبليغ و آنكه زورش در خريد طال  ش
بيشتر است با انتشار عكس ها به ديگران فخر بفروشد. اين 
موضوع به قدرى حاد است كه پيج هاى محلى كانال هاى 
تلگرام واينستاگرام با  باالترين ممبر( چند ده هزار دختر و 
پسر جوان) از آنان است جوانانى كه در بهترين زمان رشد 
و توسعه شخصيتى و مهارتى مشغول اين بيراهه شده و 
گروه هاى چند هزارى نيز مشغول كارند كه ساعت ها براى 
ــويى فخرفروختن و از  سوى  تحليل اين تجمالت و از س
ــوس خوردن وقت جوانان را بگيرند. آيا بايد بر  ديگر افس
اين آسيب اجتماعى سرپوش بگذاريم كه از داخل بگندد 
ــه بلكه اگر نگران  ــروى فرهنگى مان بريزد؟ ن كه مبادا آب
ــتيم بايد به بلندى همه فرياد بكشيم و  فرهنگ مان هس
مانع از ماندگارى اين حجم از نادانى شويم. اگر نگاهى به 
رسوم و سنن فرهنگ ازدواج اين مردمان بيفكنيم متوجه 
مى شويم كه طال به اين مقدار هيچ گاه به اين صورت فراگير 
رسم نبوده است و اين تجمالت كمرشكن و خانمان افكن 
چيزى است كه اخيرا باب شده است و با تاسف خانواده هاي 
ثروتمند هرآن با افزودن بر مقدار اين طالها معيار و ميزان آن 
را جابه جا كرده و ندار را هم مجبور به تهيه آن مقدار مى كنند.  
ــار آن مى گذارد بگوييم  بيمارى كه هرچه از دردى كه آث
كم گفته ايم. هميشه زن كرد به عنوان سنبلى از آزادى و 
شجاعت، پشتكار و استقالل معرفى ديگران شده كه براى 
حفظ كيان و شرف و آبادانى زندگانى در مقابل هر بعثى، 
ــى و هرمتجاوزى كه  به حريم و خانه او دست دراز  داعش
كرده، با رشادت سالح در دست و جان بركف ايستاده است 
و هميشه پابه پاى مرد در تالش بوده است. آيا با اين رسم ما 
به اين هويت و آزادى خواهى و مقام بلندش لطمه وارد نمى 

كنيم؟ و آن جايگاه وااليش را به هيچ تقليل نمى دهيم؟

     «قانون» از ترويج يك رسم عجيب در برخي شهرهاي غرب كشور گزارش مي دهد   

آرزوى خوشبختى پشت قفس هايى از جنس طال

ــت كه مي  ترك تحصيل دختران به داليل مختلف اتفاقي اس
ــياري را همراه داشته باشد. اين آسيب  تواند تبعات اجتماعي بس
ــور  ــكالت اقتصادي در كش ــال هاي اخير به دليل مش مهم در س
ــئوالن وزارت آموزش و پرورش  بيشتر هم شده است تا آنجا مس
دنبال راهكاري براي بازگرداندن دختران ترك تحصيل به چرخه 
ــتند. اكنون در دفتر امور زنان آموزش و  ــور هس ــي كش آموزش
پرورش طرح هايى در دست اجراست كه قرار است خروجى آن ها 
به ارتقاى سالمت روانى دانش آموزان و بازگرداندن دختران ترك 
تحصيل كرده به چرخه آموزش منتهى شود.فرحناز مينايى پور 
مدير امور زنان وزارت آموزش و پرورش درباره مفاد موافقتنامه اى 
ــت جمهورى  ــان اين دفتر و دفتر امور زنان رياس كه به تازگى مي
ــت: بر اساس اين تفاهمنامه سه  به امضا رسيده است، اظهار داش
طرح را تا آخر سال براى دانش آموزان دختر و بانوان معلم در سطح 
ــاس ماده 101 قانون  كشور اجرا خواهيم كرد. اين طرح ها بر اس
برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. در طرح اول كه عنوانش 
ــت، ما  ــى و طرح هاى فرهنگى اس حمايت از برنامه هاى آموزش
ــى و پرورشى  ــى ارتقاى مهارت هاى آموزش كارگاه هاى آموزش
معلمان در متوسطه اول را خواهيم داشت كه به مدت 24 ساعت، 
ــور و در 12 محور شامل شادى و  دو هزار مدرس را در سراسر كش
نشاط، اميد، خوشبينى، ابراز وجود مثبت، شيوه مثبت مقابله با 
استرس و...آموزش مى دهيم. مينايى پور با بيان اينكه در مرحله 
ــتان دو نفر انتخاب  ــوند كه از هر اس اول 64  مدرس تربيت مى ش
ــور اجرا مى شود و در  ــوند، بيان كرد: اين طرح سراسر كش مى ش
ــت. ما اين طرح را به جهت  سال هاى آينده نيز ادامه خواهد داش
ــمانى معلمان و باال بردن  ــالمت روانى و جس ــطح س افزايش س
ــل آينده را با روشى  آگاهى هاى آن ها اجرا مى كنيم تا بتوانند نس

سالم و با نشاط پرورش دهند. اگر معلمى شيوه برخورد درست با 
مسائل زندگى را آموزش ببيند، ناخوداگاه ال به الى تدريس خود، 
ــان  ــه دانش آموزان منتقل مى كند و يا با رفتارش اين مفاهيم را ب
ــر امور زنان  ــوزان خواهد بود. مدي الگوى موثرى براى دانش آم
وزارت آموزش و پرورش، درباره طرح دوم اين موافقتنامه اظهار 
ــا آگاهى دانش آموزان دختر با  كرد: در طرح دوم ما به دنبال ارتق

توجه به جايگاه، نقش و كاركردهاى نهادهاى مدنى هستيم و سعى 
مى كنيم در اين طرح سطح انگيزش دانش آموزان دختر را براى 

حضور در فعاليت هاى مدنى ارتقا دهيم. 
سود اجراى چنين طرحى اين است كه آن ها ياد مى گيرند در 
زمينه هاى مثبت مدنى دور هم جمع شوند و شور و هيجان ذاتى 
ــدف اين طرح كاهش  ــن را برون ريزى كنند. در نهايت ه اين س

ــت. وى در ادامه درباره سومين بند اين  آسيب هاى اجتماعى اس
ــراى بازگرداندن  ــته عملياتى ب موافقتنامه نيز گفت: ما يك بس
دختران بازمانده از تحصيل به تفكيك شرايط استانى پنج استان 
كشور آماده خواهيم كرد. مينايى پور با اشاره به اجراى اين طرح 
ــتان هاى آذربايجان غربى، كرمان، سيستان و بلوچستان،  در اس
ــتان بيان كرد: ما در ماه هاى باقيمانده تا پايان  هرمزگان و خوزس
سال سعى مى كنيم عوامل موثر در ترك تحصيل دختران در اين 
استان ها را شناسايى كنيم و در ادامه راهكارهاى موثر ماندگارى 
ــيوه  ــنهاد ش ــوم نيز پيش در تحصيل را ارائه دهيم و در مرحله س
بازگردان اين دختران به چرخه آموزش را ارائه دهيم. وى درباره 
اين موضوع كه بسيارى از ترك تحصيل كنندگان از متوسطه اول 
و دوم اين اتفاق براى شان رخ مى دهد و به مرور به چرخه بيسوادى 
ــد كه دختران از  ــا تالش مان اين بايد باش باز مى گردند، گفت: م
ــتم آموزش تا ديپلم جدا نشوند. در حال حاضر نرخ پوشش  سيس
تحصيل دختران در متوسطه دوم 71 درصد است و اين عدد قابل 
ــت كننده يك  ــت. اين دختران مادران آينده و تربي قبولى نيس
ــد آن ها را فراهم كنيم و روى  نسل خواهند بود. ما بايد زمينه رش
افزايش سطح شايستگى آن ها كار كنيم تا بتوانند مادران موثرى 
در جامعه باشند. وى در پايان درباره افزايش سهم مديريت زنان 
ــان در آموزش و  ــهم مديريت زن در آموزش و پرورش افزايش س
پرورش در سال گذشته را يك درصد عنوان كرد و بيان كرد: ما در 
سال گذشته تنها يك درصد در سطح مديريت كالن و ميانى ارتقا 
در اين زمينه داشتيم و در حال حاضر داريم روى تربيت مديران 
ــرمايه گذارى مى كنيم. منتظر بودجه ابالغى از جانب  آينده س
وزير آموزش و پرورش هستيم و البته در تالش براى متقاعد كردن 
آقايان هستيم كه از بانوان براى پست هاى مديريتى استفاده كنند.

ــت كه هر  ــرو تهران، موضوعي اس ــا اخراج كارگران مت تعديل ي
ــود و اين درحالي است  چند وقت يك بار خبري از آن منتشر مي ش
ــاي عمراني در مترو  ــا توجه به پايان كاره كه عمده اين كارگران، ب
ــراي كار ندارند. على  ــان ، به طور طبيعي فضايي ب و پايان قراردادش
امام، مديرعامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه درباره اخراج 
150 كارگر خط 6 مترو گفته كه اوال مترو كارگرى ندارد كه بخواهد 
اخراج كند. كارگرها در قرارداد پيمانكارها هستند. پيمانكارها وقتى 
كارشان كاهش پيدا مى كند، نيروهاى شان را كم مى كنند. در چند 
ماه گذشته، پيمانكار توسعه جنوبى خط 6،  چون با ركود در كار مواجه 
ــد، به ناچار تعدادى از كارگرهاى خود را كم كرد، ولى اين تعداد  ش
كمتر از 150 نفر و حدود 100 نفر است. وى افزود: اين كاهش تعداد 
نيروها طبيعى است، چون كارگران دائمى نيستند و تا موقعى كه كار 
باشد، هستند و بعد از آن مطابق قانون، تسويه حساب مى كنند. اين 
آمار مرتبط به سه ماه گذشته است و به دليل كاهش كار در اين مدت 
چنين اتفاقى رخ داده است. مديرعامل شركت راه آهن شهرى تهران 
ــاركت توسعه مترو گفت: از ظرفيت  و حومه درباره فروش اوراق مش
قانونى سال 1396، دو هزار ميليارد تومان به شهردارى تهران مجوز 
ــهر فروختيم  دادند كه 700 ميليارد تومان آن را با عامليت بانك ش

ــدن است تا پول به حساب  و مراحل ادارى نهايى آن در حال طى ش
شهردارى واريز شود. 1300 ميليارد تومان آن مطابق مصوبه مجلس 
ــهريور زمان داشت، چون وثيقه هاى مورد  شوراى اسالمى تا آخر ش
ــهردارى ارائه نشد، سوخت. اين  ــمت ش قبول بانك هاى عامل از س
خيلى اتفاق ناگوارى بود و اگر پول به مترو مى رسيد براى خط 6  و خط 
هفت اتفاق خيلى خوبى بود كه متاسفانه فرصت از دست رفت. امام در 
مورد انتشار اوراق از سهميه سال جارى گفت: همين ظرفيت در قانون 
بودجه 1397 پيش بينى شده كه در روزهاى اخير اليحه اى به شوراى 
اسالمى شهر تهران تقديم شده كه دو هزار ميليارد تومان از ظرفيت 
سال 1397 اجازه انتشار بدهند، كه هنوز در صحن شورا مطرح نشده 
است. اگر يك فوريت اين طرح در شورا مطرح و تصويب شود، پروسه 
ادارى براى انتشار اوراق، طى خواهد شد. اين مساله مترو را با مشكل 
مالى مواجه كرده است. شهردارى از نظر درآمدى مشكالت زيادى 
براى تامين منابع مالى دارد و منبع خوبى كه مى تواند به مترو براى 
تكميل خطوط كمك كند، همين اوراق مشاركت است. مديرعامل 
ــهرى تهران و حومه در مورد برنامه توسعه مترو  شركت راه آهن ش
گفت: در حال حاضر اولويت ما خط 6 و هفت است و در تالش هستيم 
تا محدوده 9 كيلومترى از جنوب خط 6 را افتتاح كنيم، ولى همچنان 

ــيده و اميدواريم در دوره مديريتى  منابع مالى الزم به دست ما نرس
شهردار جديد تدبيرى شود تا منابع در اختيار مترو قرار گيرد. زمان ها 
ــهريور منابع را دريافت مى كرديم، بنا  ــت داده ايم. اگر در ش را از دس
داشتيم تا آذر محدوده جنوبى را افتتاح كنيم، ولى چون هيچ پولى 
ــت داده ايم. البته هنوز تا آخر  به ما نرسيد، از شهريور تا آذر را از دس

سال مهلت هست و مى توانيم اين كار را به شرط تامين منابع انجام 
ــاله  دهيم، بايد ببينيم آقاى دكتر حناچى چه تدبيرى براى اين مس
دارند. براى خط هفت تا آخر سال بنا داريم محدوده بين ايستگاه نواب 
تا ميدان صنعت را حداقل با تكميل نواقص دو ايستگاه، تكميل و وارد 

مدار بهره بردارى كنيم.

عظيم عثمانيان 

آموزش

در شهر

ــال ها در بسياري از  مشكالت معيشتي اين روزها و س
گروه هاي جامعه بر كسي پوشيده نيست و اين موضوع در 
برخي گروه هاي جامعه چون كارگران و كارمندان جامعه 
نمود بيشتري پيدا كرده است. عقب افتادن پرداخت حقوق و 
مزايا اكنون در برخي بخش هاي خدماتي امري عادي شده كه 
بايد فكر عاجل از سوي مسئوالن براي آن شود. در همين باره 
نايب رييس شوراى اسالمى كار بيمارستان امام خمينى(ره) 
كرج با اشاره به وضعيت معيشتى كاركنان بيمارستان با توجه 
به حدود يك سال حقوق معوقه، گفت: مواردى داشته ايم كه 
خانواده برخى از پرسنل به دليل مشكالت دچار فروپاشى 
شده، برخى مجبور شده اند خانه يا ماشين خود را بفروشند 
يا از پس انداز خود خرج كنند و حتى برخى اعالم كرده بودند 
كه مى خواهند كليه خود را بفروشند.قاسم طاهرى در اين 
باره از تجمع مجدد پرسنل بيمارستان امام خمينى(ره) كرج 
در اعتراض به حدود يك سال حقوق معوقه خبر داد و گفت: 
يكشنبه 18 آذر جلسه اى براى بررسى وضعيت بيمارستان 
ــد پنج ميليارد تومان براى پرداخت  برگزار گرديد و قرار ش
بخشى از حقوق پرسنل به بيمارستان تزريق شود. اگرچه 
تاكنون وعده هاى زيادى مشابه اين تصميم به پرسنل داده 
شده است اما در اين جلسه تاكيد زيادى از طرف مسئوالن از 
جمله سرپرست استاندارى البرز براى پرداخت اين مبلغ شد. 
در هر حال اميدواريم اين بار وعده مسئوالن براى پرداخت 
ــود.كاركنان  ــى از حقوق معوقه كاركنان محقق ش بخش
بيمارستان امام خمينى(ره) كرج پيش از اين نيز دست به 
ــتان  تجمع زده بودند. حدود 300 نفر از كاركنان بيمارس
امام خمينى(ره) كرج در اين تجمع كه همچون تجمعات 
قبلى در اعتراض به حدود يك سال حقوق معوقه انجام شد 
خواستار توجه مسئوالن به مشكالت شان و اقدام عملى به 
جاى وعده هاى بى ثمر بودند.كاركنان اين بيمارستان با اعالم 
اينكه تجمعات شان كامال صنفى است و در آن مخالفتى با 
نظام وجود ندارد تنها خواسته خود را احياي بيمارستان و 
دريافت دستمزد معوقه خود عنوان كردند. تجمع كنندگان 
نسبت به نحوه برخورد سازمان هميارى شهردارى هاى البرز 
به عنوان متولى بيمارستان امام خمينى(ره) كرج هم گاليه 
و از وعده هاى بى ثمر اين سازمان براى بهبود وضعيت انتقاد 
كردند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى البرز با اشاره به 
اينكه بيمارستان امام خمينى(ره) زيرمجموعه دانشگاه علوم 
پزشكى نيست، چند مالكيتى را از عوامل ايجاد مشكل براى 
اين بيمارستان عنوان و اعالم كرده بود تا زمانى كه مالكيت اين 
مجموعه درمانى تكه تكه باشد اميدى به بهبود وضعيت فعلى 
نيست.سيامك جبارنيا گفته بود كه دانشگاه علوم پزشكى پنج 
سال پيش قصد داشت توليت اين بيمارستان را بپذيرد اما با 

مخالفت مسئوالن وقت بيمارستان مواجه شد.

سالمت

كليه فروشى كاركنان بيمارستان!

بازگرداندن  دختران ترك تحصيل كرده به چرخه آموزش

اخراجي هاي    مترو، كارگر  پيمانكار  هستند!
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دستگيرى كالهبردار ميلياردى 

سكه هاى تقلبى در دزفول

فرمانده انتظامى خوزستان از دستگيرى كالهبردار 
ميلياردى سكه هاى تقلبى در شهرستان دزفول خبر 
ــردار حيدر عباس زاده اظهار كرد: در پى وقوع  داد.س
چندين كالهبردارى فروش سكه هاى تقلبى از طريق 
ارسال پيامك در سطح شهرستان دزفول، موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهى اين 
شهرستان قرار گرفت.وى افزود: ماموران پليس آگاهى 
دزفول با اقدامات اطالعاتى گسترده و تحقيقات جامع 
پليسى موفق شدند يك متهم را كه در زمينه فروش 
سكه هاى تقلبى فعاليت داشت شناسايى و با هماهنگى 

مرجع قضايى در مخفيگاهش دستگير كنند.
عباس زاده با بيان اينكه در بازرسى از مخفيگاه متهم يك 
دستگاه گوشى تلفن همراه و 6 عدد سكه تقلبى كشف 
و ضبط شد، تصريح كرد: با تحقيقات صورت گرفته از 
متهم و مواجهه حضورى با مالباختگان مشخص شد 
اين فرد با ارسال پيامك هاى دروغين به افراد از طريق 
تلفن همراه خود با مضمون پيدا كردن سكه و گنج و 
پيشنهاد شراكت در فروش آن ها اقدام به كالهبردارى 
ــتفاده از اين شگرد دو ميليارد و  كرده بود. متهم با اس
480 ميليون ريال از مالباختگان كالهبردارى كرده 
است.فرمانده انتظامى خوزستان در خاتمه با اشاره به 
معرفى متهم به مرجع قضايى، توصيه كرد: شهروندان 
هرگز فريب وعده هاى دروغين اين گونه افراد سودجو 
ــورده و در صورت دريافت چنين  و فرصت طلب را نخ
پيامك هايى قبل از انجام هر گونه اقدام مراتب را سريعا 

به پليس گزارش دهند.

آزادى مرد جوان از دست 
گروگان گيران

ــتان از رهايى  ــتان و بلوچس فرمانده انتظامى سيس
گروگان جوان در كمتر از دو ساعت از چنگال آدم ربايان 
در شهرستان سراوان خبر داد .سردار محمد قنبرى 
ــته در پى  ــنبه روز گذش ــاعت دو ظهر ش ــزود: س اف
ــس 110 مبنى بر وقوع  اعالم مركز فوريت هاى پلي
گروگان گيرى در خيابان آزادى شهر سراوان موضوع 
به صورت ويژه در دستور كار پليس آگاهى قرار گرفت . 
ــاهدان عينى  ــى اظهارات ش وى بيان كرد: در بررس
ــد دو سرنشين يك پژو  در محل حادثه مشخص ش
ــاله را گروگان گرفته و به سرعت  405 جوانى 30 س
متوارى شدند. فرمانده انتظامى سيستان و بلوچستان 
تصريح كرد: كارآگاهان زبده پليس آگاهى شهرستان 
سراوان با استفاده از شيوه هاى نوين پليسى، مخفيگاه 
متهمان را در كمتر از دو ساعت از زمان گروگان گيرى 
ــايى و آن ها را در يك  ــراوان شناس در حاشيه شهر س
عمليات غافلگيرانه دستگير و گروگان را آزاد كردند. 
ــت و انگيزه اين  ــاى اوليه متهمان عل در بازجويى ه
ــى اعالم كردند. وى با  گروگان گيرى را اختالفات مال
اشاره به معرفى متهمان به دادسرا تاكيد كرد: پليس 
ــالن نظم، امنيت و  اجازه نخواهد داد مجرمان و مخ
آسايش شهروندان را برهم زنند و در صورت هر گونه 
اقدام غير قانونى با هنجارشكنان برخورد قاطع خواهد 

شد.

برخورد مرگبار    سه    خودرو 
در مسير زاهدان - خاش

مدير مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم 
پزشكى زاهدان گفت: براثر برخورد سه وسيله نقليه 
شامل پژو، پرايد و كاميون در مسير زاهدان - خاش سه 
نفر كشته و يك نفر مجروح شدند.فريبرز راشدى بيان 
كرد: اين حادثه در مسير زاهدان - خاش در محدوده 
منزل آب رخ داد. وى افزود: بعد از بروز حادثه بالفاصله 
سه دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 اين دانشگاه به 
محل حادثه اعزام شدند اما به دليل شدت برخورد سه 
وسيله با يكديگر سه سرنشين خودروها جان خود را از 
دست دادند. مدير مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى زاهدان ادامه داد: تنها مجروح اين 
حادثه نيز با آمبوالنس به بيمارستان خاتم االنبيا(ص) 

زاهدان منتقل شد.

توقيف 1375 خودروى 
متخلف  در پايتخت

رييس پليس پايتخت از توقيف 1375 خودروى متخلف 
در پايتخت خبر داد.  سردار حسين رحيمى در اجراى طرح 
«انضباط ترافيكى طاهر»، اظهار كرد: نخستين مرحله از 
طرح ارتقاى انضباط عمومى و ترافيكى از سوى همكاران 
بنده در سطح معابر و بزرگراه هاى شهر تهران به مرحله 
ــاره به اينكه تالش ما ارتقاى  اجرا در آمده است.وى با اش
ــهر تهران است،  ايمنى و انضباط ترافيكى در سطح ش
گفت : در اين راستا ماموران پليس راهنمايى و رانندگى 
ــبقت غير مجاز، تخلفات  ــامل (سرعت و س 15 آيتم ش
ساكن، آاليندگى، مخدوش كردن پالك، هنجارشكنى

ــدت 1375 خودرو  ــر قرار داده و طى اين م  و ... )را مدنظ
با تخلفات مختلف را كه بيشترين آن مربوط به تخلفات 
ساكن است، توقيف كرده اند.سردار رحيمى با بيان اينكه 
طى همين مدت 52 هزار دستگاه خودرو نيز اعمال قانون 
شده است، گفت : تالش پليس ارتقاى انضباط و ايمنى 
ــهر ايمن همراه با قانون  ترافيكى است و شعار ما نيز «ش
است» كه به دنبال اجرايى كردن آن هستيم و در مراحل 
ــق آن اقدام  ــرح« طاهر»نيز براى تحق بعدى اجراى ط

خواهيم كرد.
رحيمى از آموزش به رانندگان متخلف خبر داد و ادامه 
داد: اين موضوع نيز جزو اولويت هاى ماست و رانندگان 
خودروها و موتورسيكلت ها كه به دليل ارتكاب جرايم 
مختلف توقيف شده اند حتما بايد قبل از ترخيص اين 

خودرو ها اين آموزش ها را طى كنند.
رييس پليس پايتخت بر ضرورت توجه موتورسيكلت 
سواران و عابران پياده تاكيد كرد و گفت : بنابر آمارها 
اگر چه حوادث و تلفات رانندگى در تهران چهار درصد 
ــت، اما بالغ بر 70 درصد از كشته ها  كاهش داشته اس

راكبان موتورسيكلت و عابران پياده بودند.

رويداد

عقد او و پسرعمويش را در آسمان ها بسته بودند 
ــد، حاضر نبود  ــش به ميان آم اما وقتى پاى حيثيت
ــرافتش را لگدمال كند. پليس هم نتوانست او را از  ش
جوى پر از خون بيرون بكشد. مردم، پليس و ماموران 
اورژانس شاهد زنى بودند كه با لباس خانه ايستاده و 
ــوهرش جان بدهد. مدتى طول  فقط مى خواست ش
كشيد تا او جان داد و بعد زن چاقو را بر زمين انداخت 

و گفت: حاال مرا  دستگير كنيد!  
اسمش «ماه پرى» است. 36 ساله ولى با يك دنيا 
چين و چروك بدبختى و تباهى! عقد او و پسرعمويش 
را در آسمان ها بسته بودند به همين دليل وقتى او را 
مى ديد دلش مى لرزيد. همه بر اساس يك باور غلط، 
ماه پرى را مال يوسف مى دانستند، او هم همه زندگى 
ــرعمويش مى ديد.  ــمان پس ــده اش را در چش و آين
ــتانى، زندگى  ــى شهرس ــادگى ازدواج آن دو به س
مشترك شان را در اتاقى كوچك و قديمى آغاز كردند 
ــق، چنان به لب  ولى چرا جان ماه پرى با آن همه عش
رسيد كه پليس هم نتوانست مانع ضربه هاى مرگبار 

به شوهرش در جوى پر خون شود؟  
ــته برمى گردد. او از گذشته اش  ماه پرى به گذش
ــواده اى  ــاه و در خان ــد: « در كرمانش ــم مى گوي براي
ــل فقر خانواده  ــاورز و فقير به دنيا آمدم. به دلي كش
ــتم به مدرسه بروم.  و كار در زمين كشاورزى نتوانس
ــتيم و من فرزند ششم  چهار برادر و چهار خواهر هس
ــتم. تا چهارم ابتدايى را در نهضت سوادآموزى  هس
خواندم...همه مى گفتند من نامزد پسرعمويم يوسف 
ــتم. 19ساله بودم كه  هستم. خيلى او را دوست داش
ــاده بود.  ــى ما خيلى  س با هم ازدواج كرديم. عروس
ــى خوشگل  همه مى گفتند چه قدر در لباس عروس
ــف همه آينده و خوشبختى  شده اى؟ براى من يوس

بود.  
يوسف كارگرى بيسواد بود. يك سال سر اين كار، 
يك سال سر كارى ديگر، او هيچ وقت كار مشخصى 
نداشت. معلوم نبود چه كار مى كند. كم كم فهميدم 
ــردم اعتياد را  ــد. بارها التماس ك كه ترياك مى كش
ترك كن ولى... خوشبختى كه من تصورش را داشتم، 
ــال اول از بين رفت. با اين وجود، من تا  همان يك س

وقتى هم كه مرد، عاشقش بودم.
ــفر حج رفت ولى خيلى  پدرم 15سال پيش به س
پير بود و در مكه فوت كرد و جنازه اش را به شهرمان 
ــنگين بود. پدر  فرستادند. اين ضربه برايم خيلى س
يوسف يعنى عمويم هم از دنيا رفت. هشت سال قبل، 
يوسف زندگى مان را جمع كرد و با وعده كار و زندگى 
ــين را به كرج آورد.  خوب من و پسرمان محمدحس
خواهر كوچك ترم با شوهر و بچه هايش در اين شهر 
ــى  محقر در كرج با 6 زندگى مى كنند. خانه اى خيل

ــهر پسر دومم  ميليون تومان اجاره كرديم. در اين ش
سعيد هم به دنيا آمد.  

ــف از ارث پدرى زمينى گرفت و آن را به 10 يوس
ميليون تومان فروخت. همان طور كه پول پيش خانه 
را سال به سال مى خورد، آن پول بابت اعتيادش رفت. 
فقط سه ميليون و500 هزار تومانش ماند كه با زور و 
اصرار من يك پيكان خريد تا با آن مسافركشى كند. 
ــيد و كراك و شيشه  حاال ديگر ترياك كمتر مى كش

مى خريد. ديگر سر كار مسافركشى هم نمى رفت.  
ــى تلويزيون  ــه را فروخت، حت ــايل خان همه وس
ــد جاروبرقى كه  ــم بچه ها را هم برد. بع جلوى چش
ــته و به  برادرانم با هزار بدبختى پول روى هم گذاش
ــد، فروخت و ديگر چيزى  عنوان عيدى خريده بودن

نماند.  
هر سال از اين خانه به آن خانه مى رفتيم. خانه اى 

آلونك مانند! پاييز پارسال چهار ميليون و 500 هزار 
ــم. صاحبخانه  ــوان پول پيش داده بودي تومان به عن
مادر پيرى داشت كه در طبقه باال زندگى مى كرد. او 
گفته بود به جاى كرايه ماهانه، كارهاى منزل مادرش 
ــت  را انجام دهم. او را به حمام ببرم و برايش غذا درس
ــده، صاحبخانه عذرمان را   ــال نش كنم. هنوز سر س
خواست. همسايه ها به او گفته بودند مردهاى زيادى 
به خانه ما مى آيند و مشكوك هستيم. شوهرم صبح 
ــتانش كنار بساط  ــب تا صبح را با دوس ــب و ش تا ش

اعتيادش مى گذراند.  
يوسف يك ميليون تومان از پول پيش را گرفت و 
گفت دنبال خانه مى رود ولى همان روزهاى اول، آن 
را دود كرد و فرستاد هوا! وقتى صاحبخانه دوباره براى 
ــوهرم گفت آن پول را خورده ام،  تخليه خانه آمد، ش
ــكايت  500هزار تومان ديگر هم بده! صاحبخانه ش
ــر  ــوران آمدند و يك هفته مهلت دادند. س كرد. مام
ــاطش بلند نشد. باز مامور  يك هفته هم او از پاى بس
پاسگاه با  ديدن بچه هايم و بدبختى ما، يك ماه ديگر 
مهلت داد و سر يك ماه، صاحبخانه و ماموران با چهار 

نفر كارگر آمدند.  
ــوهرم در خانه خوابيده بود ولى به دروغ گفتم  ش
ــت ما حكم ورود به منزل  دنبال خانه رفته، مامور گف
ــتم و به  ــه خانه بيايد. برگش ــاس بگير تا ب داريم، تم
يوسف گفتم بلند شو، مامور آمده ولى او حاضر نشد 
از جايش بلند شود. وقتى ماموران داخل خانه آمدند، 
او را ديدند و گفتند حداقل بلند شو و آبى به صورتت 

بزن!  »
باران مى باريد. پاييز زندگى ماه پرى داشت رو به 
ــتان مى رفت. كارگران تمام اثاثيه او را كه يك  زمس
ــه كارتن بود، در  ــز تلويزيون و دو س يخچال، يك مي
ــوهر ماه پرى به خاطر آن كه مرد  كوچه ريختند. ش
زندگى نبود، با خانواده همسرش قطع رابطه كرده و با 
آن كه خواهر ماه پرى در همان محل زندگى مى كرد، 

با آنان رفت و آمدى نداشتند.  
ــال و ميز  ــه روى يخچ ــا موكتى ك ــاران ب «زير ب
ــه هايم را بغل مى كردم.  تلويزيون انداخته بودم، بچ
ــر كوچكم كه فقط 6 سال دارد، يخ مى زد.  پاهاى پس
ــت، مى توانست كمى  ــاله اس پسر بزرگم كه 14 س
ــه آخر پاييز  ــه فكر آن بودم ك خودش را گرم كند. ب
ــرما يخ خواهيم زد. نانى  ــت، اگر برف ببارد، از س اس
براى خوردن نداشتيم. شوهرم حتى  با پيكانش براى 

ــى نمى رفت! گاهى بچه  ها در آن ماشين  مسافركش
بى بخارى مى خوابيدند.  

چند روز بعد خواهرم با شوهرش آمدند. خواهرم 
ــما را در خيابان ديده و به  ــت بچه هايم ش با گريه گف
من گفته اند اثاثيه خانه خاله را در خيابان ريخته اند. 
ــد كه خانه پيدا  ــد و در خانه ما زندگى كنيد. بع بيايي

كرديد باز با ما قهر كنيد و حرف نزنيد!
ــب ها به  ــوهرم قبول نكرد ولى من و بچه ها ش ش
ــتيم.  خانه خواهرم مى رفتيم و روز بعد باز برمى گش
مدتى در اين اوضاع مانديم تا اين كه با كمك خواهرم 
ــوهرش، يك خانه 10يا 12 مترى پيدا كرديم و   و ش
ــه مانده بود، به عنوان  پول كمى كه از پول پيش خان
ــن بار بايد 300 هزار  پول پيش خانه جديد داديم. اي
تومان كرايه مى داديم ولى شوهرم نمى توانست اين 
ــن مى گفت خودت يك طورى  پول را  بپردازد و به م

صاحبخانه را راضى كن!  
ــه محقر  ــان به آن خان ــم از رفتن م ــاه و ني يك م
ــام روز در  ــتانش تم ــت و فكر كنيد دوس مى گذش
ــه جانم مى افتاد كه  خانه بودند و او با زنجير موتور ب
همراه شان بنشينم و مواد مصرف كنم. حتى وقتى در 
ــقف موكت زندگى مى كرديم آن قدر  كوچه و زير س
كتك مى خوردم كه همسايه ها به دادم مى رسيدند 

و نجاتم مى دادند ».
خودم هم آلوده شدم 

«باالخره با آن همه كتك، پنج ماه بود كه با شوهرم
شيشه مى كشيدم. يعنى خودم هم آلوده شدم. اين 
ــازه پدرم را از ــال پيش جن را بگويم كه وقتى 15 س

مكه برگرداندند من هم سيگارى شدم و هنوز سيگار 
ــاه مصرف  ــن همان پنج م ــم! تمام خالف م مى كش

شيشه بود. 
ــرافتم را در همان بدبختى حفظ كردم. كم كم  ش
ــردن صاحبخانه  ــوهرم براى راضى ك حرف هاى ش
جدى شد. او اين بار وحشيانه كتكم مى زد كه وقتى 
ــتانش به خانه مى آيند، شرافتم را كنار بگذارم.  دوس
ــراى من بهتر از اين  من يك دختر كرد بودم. مرگ ب
ــادان، در آخر راه  ــل همه معت ننگ كثيف بود. او مث

مى خواست ناموسش را بفروشد.   
او شب به خانه نيامده بود. ساعت پنج صبح آمد و 
ــه آورده ام مال يك روز من  گفت اين مقدار كراكى ك
است، بايد برايم مواد بياورى! تا ساعت  هشت آن مواد 
را كشيد و تمام شد و بعد باز زنجير موتور بود و كتك، 

ــد و من از خانه  ــاعت بعد رفقايم مى آين گفت نيم س
ــّر  بيرون مى روم. گفتم چرا طالقم نمى دهى تا از ش
لقمه نان من و بچه ها خالص شوى؟ گفت يك سال 
اين طور كار كن،  بعد طالقت مى دهم! گفتم آبروى 
17سال زندگى را به چه قيمتى مى فروشى؟ غيرتت 

كجا رفته؟ من ناموست هستم.
چند روزى بود كه با اين تهديدهايش در خانه اى 
كه همه آشپزخانه، اتاق و پذيرايى اش يك اتاق 10 يا 
12 مترى بود، وحشت كرده و يك چاقوى ضامن دار 
خريده بودم تا اگر دوستان معتادش آمدند، از خودم 
دفاع كنم. وقتى اين حرف ها را زد، مطمئن شدم آخر 
ــا خانواده اش را  ــت و او تصميم جدى گرفته ت راه اس
ــد. با آن كه هنوز دوستش داشتم  براى مواد بفروش
ــام كارهايش ــى يك لحظه تم ــرعمويم بود ول و پس

ــت از خانه خارج  ــمانم گذشت. او داش از جلوى چش
ــاز... آن را  ــود و در كيفم ب ــد! چاقو در كيف ب مى ش

برداشتم. با تمام قدرتم يك ضربه به شكمش زدم.  
با ناباورى خم شد و خواست در همان حالت، چاقو
ــتم بگيرد. اين بار چشمم به سليندر ماشين را از دس
ــته بود. آن را برداشتم. 20 افتاد كه يك گوشه گذاش

ــرش كوبيدم و چند ضربه ديگر زدم.  كيلو بود. بر س
خودش را به كوچه كشاند و مرا هم با خود مى كشيد. 
ــتم. لباس راحتى خانه پوشيده روسرى به سر نداش

ــايه ها ما را  ــوى آب انداختم. همس ــودم. او را در ج ب
ديدند. فقط يادم است كه داد مى زدم و  من هم به او 

ضربه مى زدم.  
ــه با ما فاصله  بچه هاى خواهرم كه يكى دو كوچ
داشتند، مرا ديده و به سرعت مادرشان را خبر كرده 
بودند. خواهرم فورى آمد. داد زدم يك روسرى به من 
بده! او دويد و از خانه يك روسرى برايم آورد ولى گفتم 
نزديك تر نيا! روسرى را سرم كردم و به مردم گفتم به

پاسگاه زنگ بزنيد!  
پليس هم زود آمد. اورژانس هم با پليس رسيد. داد 
ــد. بايد جان بدهد!  مى زدم هيچ كس نزديك تر نياي
ــداً گفتند16 ضربه  نمى دانم چند ضربه زدم ولى بع
ــرم كم كم جلوتر  ــوهر خواه چاقو زده ام. باالخره ش
ــو را زمين بگذارم. گفت  آمد و خواهش مى كرد چاق
ــد،  مرده! گفتم بايد خودم ببينم. اگر جان نداده باش
تسليم نمى شوم.  مى خواستم او بميرد. براى آن كه

ــتر از زندگى خودم ارزش داشت. اگر او  شرافتم بيش
زنده مى ماند، يا مرا مى كشت يا دوباره به آن كثافت 

ــودم و بچه هايم از  كارى هايش مى پرداخت. بايد خ
ــوهر خواهرم دستش را  شّرش خالص مى شديم. ش
ــت و گفت: مرده!  روى شاهرگ گردن يوسف گذاش

چاقو را زمين انداختم و گفتم حاال تسليمم!  
من دستگير شدم. درست روز جمعه بود. فرداى 
آن روز، شنبه مادرشوهرم و دو برادرشوهرم آمدند و 
ــد و در همان روز هم رضايت  جنازه را تحويل گرفتن
ــه بدبختى هايى  ــتند كه چ دادند. آنان هم مى دانس
ــيدم و مرگش براى دفاع از  ــف كش در زندگى با يوس

ناموسم بود.  
ــهر ما دخترها، هيچ حق تصميم ندارند و به  در ش
دنبال قانون نمى روند. يوسف را در شهرمان به خاك 
سپردند و بچه هايم پيش مادرشوهرم هستند. يكى 
ــوهرهايم با همراهى داماد كوچك شان،  از خواهرش
زير پاى پسر بزرگم نشستند تا ديه بگيرد و حاال تنها 
شاكى من اوست كه 50 ميليون تومان مى خواهد ولى 
محمدحسين خودش همان روز شاهد بود كه پدرش 
از من مى خواست وجودم را بفروشم و وقتى قاضى از 
او خواست حقيقت را بگويد، همين موضوع را شهادت 
داد ولى نمى دانم چه طور عمه اش او را فريب داده و 
مى داند من و خانواده ام يك ميليون تومان هم نداريم، 
ــد به 50 ميليون تومان! بيچاره مادرشوهر  چه برس
ــرم مى خواهد رضايت دهد ولى او  پيرم هر روز از پس

پول مى خواهد...  
ــت.  ــه ديدنم مى آيند. مادرم پير اس خانواده ام ب
آخرين بار او را دو سال پيش ديده ام. افتخار مى كنم 
و سرم باالست كه به خاطر دفاع از شرافتم، شوهرم را 
كشته ام و هيچ وقت پشيمان نخواهم شد. خانواده ام 
هم به من افتخار مى كنند. مى خواهم به گوش پسرم 
ــرما تو و  ــان و زير باران در س ــد وقتى كنار خياب برس
ــويد، من يك ذره  برادرت را بغل مى كردم تا گرم ش
ــدن شكم تان به  ــدن شما و سير ش هم براى  گرم ش
ــا زندگى ننگين  ــرافتم را ب بى غيرتى فكر نكردم و ش
عوض نكردم تا سر شما باال باشد. چه طور دلت مى آيد 
مادرت در زندان بماند؟ اگر در مقابل كتك ها تسليم 
ــو چه طور  ــدم، ت ــيطانى پدرت مى ش حرف هاى ش
مى توانستى به داشتن مادرى مثل من افتخار كنى؟

حرف هاى ماه پرى كه تمام مى شود، يك قطره از 
ــته گل بنفشش چكيده است.  اشك هايش روى دس
چسب حرارتى دستش را مى سوزاند ولى دلش بيشتر 
ــت. پاييز دوباره مى آيد و او را به ياد پاييز  سوخته اس
زندگى خودش مى اندازد. آيا با داشتن مادرشوهرى 

دلسوز، باز هم مى تواند بهار را ببيند يا نه؟  
حرف آخر 

ماه پرى در خانواده اى بى سواد، فقير و پرجمعيت 
به دنيا آمده و ازدواج وى با پسرعمو، همه دنيايش بود. 
ــيد. شوهرى معتاد كه در  اين دنيا با اعتياد از هم پاش
شهرستان و كنار اقوام نمى توانست نان خانواده اش 
را درآورد، با بيعارى و تنبلى ناشى از مصرف مواد، به 
كرج آمد ولى اين جا هم شهرى نبود كه نان از آسمان 

بدون زحمت بر سرش ببارد!  
فروش اثاثيه خانه و از دست دادن پس انداز اولين 
گامى است كه معتادان پس از بيكارى، دست به سوى 
ــد، آخرين گام،  ــد. وقتى هيچ دارايى نمان آن مى برن
ــت. اگر معتاد فردى غيرتمند بود،  فروش غيرت اس
ــر و فرزندانش گرسنه بمانند و  حاضر نمى شد همس
ــان، موادمخدر بخرد. گران بودن  خودش با آن پول ن
ــدر صنعتى مانند  قيمت محصوالت كثيف موادمخ
كراك و شيشه، معتادان را خيلى زودتر به پايان خط 
مى رسانند.  ماه پرى زنى نبود كه شرافتش را لگدمال 
كند تا براى فرزندانش نان و براى شوهرش موادمخدر 
بخرد! زمانى كه اين داستان را مى نوشتم، شنيدم ماه 
ــده و به شهر و ديارى  پرى با رضايت فرزندش آزاد ش

بازگشته كه همه او را به چشم قاتل مى بينند...  

نيايش ساالرى 

ــش ماموران پليس دست به سرقت و اخاذى از  قانون پالس: دو برادر تبهكارى كه در پوش
طعمه هاى خود مى زدند در تجسس  هاى كارآگاهان تهرانى دستگير شدند.

ساعت دو ظهر هفتم آذر مردى دستبند به دست به واحد گشت كالنترى 137 جنت آباد 
ــارق مامور نما گريخته است . اين شخص پس از انتقال به  مراجعه و عنوان كرد از دست دو س
كالنترى در اظهاراتش به ماموران گفت: سرنشينان يك خودرو سمند سفيد در حالى كه اسلحه 
و دستبند در اختيار داشتند در خيابان جنت آباد جلوي مرا گرفتند و بدون نشان دادن كارت 
شناسايى و با معرفى خود به عنوان مامور اقدام به زدن دستبند به دستانم كرده و مرا سوار ماشين 
كردند. آن ها پس از سوار كردن من، گوشى تلفن همراه، كارت هاى بانك و  پول هايم را سرقت 
كردند.مالباخته در خصوص نحوه فرار خود از دست افراد مامور نما عنوان كرد: زمانى كه مرا 
سوار ماشين كردند، سرنشينان سمند  بر خالف رفتار ماموران واقعى اقدام به گرفتن رمز عابر 
بانك ها كرده و در مقابل يك دستگاه خودپرداز توقف كرده تا رمز كارت عابر بانك ها را امتحان 
كنند؛ اطمينان پيدا كردم كه آن ها مامور نيستند و به همين علت در يك لحظه از متوقف بودن 
ماشين در كنار خيابان استفاده كرده و در حالى كه به دستانم دستبند زده شده بود از سمند 
پياده شده و فرار كردم . با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع سرقت مسلحانه در پوشش مامور ، 
پرونده براى ادامه رسيدگى در اختيار اداره يكم پليس آگاهى تهران قرار گرفت و با انجام اقدامات 
ويژه پليسى، بهره گيرى از اظهارات مالباخته و تصاوير به دست آمده از دوربين هاى مداربسته 
بانكى موفق به شناسايى يكى از مجرمان سابقه دار به نام امير  34 ساله  شدند كه پيش از اين بارها 
به اتهام سرقت تحت پوشش مامور و سرقت مسلحانه دستگير و روانه زندان شده بود و آخرين 
بار نيز به اتهام آزار و اذيت جنسى دستگير و سال گذشته از زندان آزاد شده است. با شناسايى 
تصوير امير به عنوان يكى از سرنشنيان خودرو سمند سفيد رنگ، كارآگاهان اداره يكم با انجام 
اقدامات پليسى اطالع پيدا كردند كه برادر امير به نام حسام 36ساله نيز يكى از مجرمان سابقه دار 
در زمينه سرقت داخل خودرو است كه البته يك خودرو سمند سفيد در اختيار دارد . در ادامه 
رسيدگى به پرونده و با شناسايى مخفيگاه اين دو برادر در منطقه تهرانسر، كارآگاهان اداره يكم 
پليس آگاهى به اين محل مراجعه و در ساعت 10صبح روز شنبه گذشته موفق به دستگيرى هر 
دو برادر شدند؛ در زمان دستگيرى دو برادر درحالى كه با خودرو سوارى سمند قصد خارج شدن 
از مخفيگاه خود را داشتند با اطالع از حضور پليس تالش كردند تا از دست كارآگاهان متوارى 
شوند كه بالفاصله خودرو آن ها از ناحيه الستيك مورد هدف گلوله قرار گرفت و پس از توقف 

خودرو هر دو نفر دستگير شدند . در بازرسى از مخفيگاه متهمان، كارآگاهان موفق به كشف 
چندين پالك داراى سابقه سرقت، چراغ گردان، يك قبضه اسلحه وينچستر، يك موتورسيكلت 
ns داراى سابقه سرقت و ... شدند. در بررسى سابقه موتورسيكلت مسروقه نيز مشخص شد 
كه متهمان اين موتورسيكلت را پس از شناسايى آن در سايت ديوار و تماس با فروشنده( مالك 
موتورسيكلت )، در پوشش خريدار و به شيوه مسلحانه در زمان قرار مالقات با مالك آن براى 

خريد موتورسيكلت سرقت كردند . 
متهمان كه هر دو نفرشان اعتياد شديدى به مصرف موادمخدر از نوع شيشه دارند، پس از 
دستگيرى و انتقال به اداره يكم پليس آگاهى تهران صراحتا به سرقت تحت پوشش ماموران 
همراه با تهديد سالح گرم اعتراف كرده و در ادامه تحقيقات به سرقت هاى مشابه در مناطق 

مختلف شهر تهران بويژه در الهيه، محدوده اتوبان همت و ... اعتراف كردند . 
سرهنگ كارآگاه على وليپور گودرزى، معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران  
با اعالم اين خبر گفت : با اعتراف صريح متهمان به انجام سرقت هاى مشابه در مناطق مختلف 
شهر تهران، قرار قانونى از سوى بازپرس شعبه نهم دادسراى ناحيه 27 تهران صادر و متهمان 
براى ادامه تحقيقات و شناسايى ديگر جرايم ارتكابى در اختيار اداره يكم پليس آگاهى تهران 

واقع در خيابان وحدت اسالمى قرار گرفته اند .

رييس پليس فتاي يزد از كشف پرونده اى با موضوع چاره جويى براى طالق با هك 
تلگرام و نصب ردياب در اين استان خبر داد.

سرهنگ مرتضى ابوطالبى اظهار كرد:  برابر مراجعه زن جوانى مبنى بر هك تلگرام 
و نصب ردياب بر روى خودرو شخصى، موضوع به صورت ويژه در دستور كارآگاهان 
ــاكى با توجه به اختالفات خانوادگى و تالش  اين پليس قرار گرفت. برابر اظهارات ش
ــال زندگى مشترك كه حاصل آن دو فرزند بود،  همسر وى براى جدايى بعد از 15س
ــرش براى فرار از مهريه و دفاع از خود در پاى ميز  اخيرا شاكى متوجه شده كه همس
ــنود در خودروى  ــدام به هك تلگرام، نصب ردياب و ش محكمه، از هفت ماه پيش اق

شخصى وى كرده است.
رييس پليس فتاي يزد گفت: با توجه به مستندات موجود و اقدامات كارشناسى، 
متهم كه همسر شاكيه بود با دستور قضايى در محل كارش دستگير و به همراه ادله 

جرم به پليس فتا منتقل شد.
ــط  ــده توس ــى تجهيزات كشف ش ــح كرد: در بررس ــرهنگ ابوطالبى تصري س
كارشناسان اين پليس تعدادى نرم افزارهاى هك و اكانت تلگرام شاكيه كه به صورت 

غيرمجاز به آن دسترسى پيدا كرده بود بر روى تجهيزات متهم مشاهده شد.
وى ادامه داد: در بازجويى صورت گرفته، متهم ضمن اعتراف به جرم خود، گفت تا 
يك سال اول زندگى به همسرم عالقه مند بودم و زندگى خوب و عاشقانه اى داشتيم تا 
اينكه با خانمى، داراى يك فرزند و همسر در محيط كار آشنا و نسبت به هم عالقه مند 
شده و تصميم گرفتيم كه هر دو با تالش براى متاركه از زندگى فعلى اقدام كنيم، من 
نيز با توجه به مخالفت همسرم تصميم به هك تلگرام و نصب ردياب و شنود در ماشين 

وى كردم تا بتوانم بهانه اى براى طالق پيدا كنم.
ــراى جلوگيرى از  ــد ب ــه كاربران باي ــاره به اينك ــزد با اش ــس پليس فتاى ي ريي
ــى و پيام  ــبكه هاى اجتماع ــخصى در ش ــودجويان از صفحات ش ــتفاده س سوء اس
ــهروندان براى كسب  ــان از تاييد دو مرحله اى گذرواژه استفاده كنند، گفت: ش رس
ــا به آدرس ــايت پليس فت ــدى از مطالب آموزنده به س ــتر و بهره من اطالعات بيش

www.CyberPolice.ir مراجعه كنند.

سرقت هاى مسلحانه دو برادر تبهكار در نقش مامور پليس چاره جويى براى طالق
 با نصب   ردياب

   ماجراى زن جوانى كه شوهرش را به قتل رسانده است

او مى خواست شراو مى خواست شر  افتم  افتم  ررا لگدمال كنما لگدمال كنم
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ــرانجام وزير  ــوس هاى فراوان س بعد از كش و ق
ورزش پاسخ نامه اى كه فوتبالى ها درباره آن  حرف 
مى زنند را داد و اعالم كرد تاج مشكلى براى ماندن در 
رأس فدراسيون فوتبال ندارد.به گزارش ورزش سه، 
ــته هاى  ــث جدايى يا ماندن بازنشس اين روزها بح
فدراسيون فوتبال به دغدغه اصلى اهالى اين رشته 
ــتانه جام ملت هاى آسيا خيلى  تبديل شده و در آس

نگران تعليق فوتبال هستند. 
ــالم موضع  ــرايطى همه منتظر اع در چنين ش
ــعود  ــمى وزارت ورزش و جوانان بودند كه مس رس
سلطانى فر بعد از كش و قوس هاى فراوان سرانجام 
ــلطانى فر  ــح در اين باره حرف زد.س به صورت صري
براى اولين بار به صورت رسمى موضع خود  را درباره 
بازنشسته هاى فدراسيون فوتبال اعالم كر د. او گفته 
ــت در فوتبال  ــكلى براى ادامه فعالي مهدى تاج مش
ندارد اما پنج عضو هيات رييسه و ساير بازنشسته ها 
ــن صحبت هاى  ــرك كنند.اي ــت خود را ت بايد پس
ــلطانى فر را بخوانيد: «آقاى تاج كه تالش خوبى  س
داشتند و از جانبازان دوران دفاع مقدس هستند با 
ــتفاده از ماده 60 قانون جامع خدمات ايثارگران  اس
ــيون ادامه دهد و اين  مى تواند به كار خود در فدراس
ــل ادارى و  ــال پيگيرى و انجام مراح موضوع در ح
اجرايى است و در مورد ساير بازنشستگان فدراسيون 
هم تغييراتى را در دبير كلى شاهد بوديم كه جا دارد 
از زحمات دلسوزانه آقاى ساكت تشكر كنم و درباره 
ــيون  ــايرين هم به زودى مجمع  عمومى فدراس س
ــنامه تصميمات مقتضى  فوتبال در چارچوب اساس
ــى در هرصورت از همه  و قانونى راخواهد گرفت، ول
انتظار دارم منافع ملى را رعايت كنند».با اين حرف ها 
حاال مشخص شد كه سناريوى مد نظر وزير ورزش 
ــته هاى ديگر  ــاج و جدايى بازنشس ــدى ت بقاى مه
ــيان، فريدون اصفهانيان،  فوتبال است. على كفاش
ــالميان، حيدر بهاروند و كاظم طالقانى  محمود اس
ــيون به عالوه چند  ــه فدراس پنج عضو هيات رييس
ــته هستند با  رييس دپارتمان و كميته كه بازنشس

شرايط كنونى بايد سمت خود را ترك كنند.
ــزى وزارت ورزش و  ــر برنامه ري ــركل دفت مدي
ــراى حضور در  ــدور مجوز موقت تاج ب جوانان از ص
فدراسيون فوتبال خبر داد.اين خبر در حالى شايد 
ــك ورزش، على  ــود كه به گزارش بان تكميل مى ش

رغبتى در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست 
ــيون واليبال گفت: قانون  ــين فدراس و رييس پيش
ــامل حال برخى  ــته ها ش منع به كارگيرى بازنشس
ــده بود كه خوشبختانه  ــيون ها ش ــاى فدراس روس
همكارى ها صورت گرفت و شاهد تغيير و تحوالت 
ــان كرد: در فدراسيون فوتبال  بوديم.وى خاطر نش
ــيون از جمله دبيركلى  ــمت هايى از فدراس در قس
ــورد، مجوز موقتى بود  تغييرات اتفاق افتاد؛ تنها م
كه به تاج داده شده است تا به پرونده اش رسيدگى 
شود تا هر زمان كه رسيدگى شد، اگر مثبت باشد به 
كارش ادامه مى دهد و اگر منفى باشد تغييرات انجام 

خواهد شد.از سوى ديگر اين صحبت هاى سلطانى 
فر به نوعى پاسخ به نامه اى است كه رييس و اعضاى

ــيون فوتبال بارها در روزهاى  هيات رييسه فدراس
ــه اى كه طبق آن  ــاره اش حرف زدند؛ نام اخير درب
ــتار اعالم موضع شفاف درباره  از وزير ورزش خواس
ــده بود و حاال سلطانى فر  بازنشسته هاى فوتبال ش
ــاير مديران  ــاج و رفتن س ــه بقاى ت صراحتا راى ب
ــت.البته كه انتظار مهدى تاج از  بازنشسته داده اس
ــه منفصل  ــلطانى فر ماندن اعضاى هيات رييس س
ــلطانى فر با توجه به  از شغل هاى ديگر است، اما س
ــارى كه از طرف مجلس و قوه قضاييه به او وارد  فش

ــده، مخالف ادامه فعاليت پنج عضو هيات رييسه  ش
ــت امروز جلسه اى  ــت. به همين خاطر قرار اس اس
ميان سلطانى فر و مهدى تاج برگزار شود تا به توافق 
ــت پيدا كنند.از آنجا كه بحث نهايى در اين باره دس

بازنشستگى و ترس از تعليق فوتبال در آستانه جام 
ــيا به دغدغه اصلى فوتبالدوستان در  ملت هاى آس
روزهاى اخير تبديل شده، حاال كه ماندن تاج بالمانع 
ــتيم تا رييس فدراسيون  ــده، اميدوار هس عنوان ش
ــناريويى كه وزير ورزش طراحى كرده را  فوتبال س
ــارى روى ماندن اعضاى هيات  بپذيرد و بدون پافش
ــتاى پيشرفت و موفقيت  رييسه كار خود را در راس

فوتبال دنبال كند.بى ترديد اگر تاج بدون پافشارى 
ــون تازه به  ــتاى تزريق خ روى موضع خود در راس
ــوكى مثبت به تيم  ــد مى تواند ش فوتبال تالش كن
ملى در آستانه جام ملت هاى آسيا بدهد و از طرفى 
حال مردم فوتبالدوست هم در فاصله يك ماه تا جام 

ملت هاى آسيا خراب نمى شود.
توفان تغييرات براى سرخابى ها

ــود كه  ــر مى ش ــى منتش ــا در حال ــن خبره اي
ــيارى نيز در وضعيت دو تيم استقالل  تغييرات بس
ــد داد و انتخاب هاى  ــز رخ خواه ــپوليس ني و پرس
كليدى وزارت ورزش براى سرخابى ها شايد آخرين 
انتخاب هاى مستقيم وزير وقت براى اين دو باشگاه 
ــد و از اهميت فوق العاده اى برخوردار است.به  باش
ــر و صداى منع  ــه»، قانون پر س گزارش «ورزش س
به كار گيرى مديران بازنشسته به روزهاى جنجالى 
ــت و با آغاز اجراى اين قانون از نيمه  خود رسيده اس
آذر، در كنار فدراسيون فوتبال، كاراته و واليبال دو 
ــرخابى پايتخت نيز درگير اين موضوع  ــگاه س باش
هستند.هر دو باشگاه تعداد زيادى تغييرات در پيش 
ــپوليس با توجه  دارند كه البته اين موضوع در پرس
ــبى حادتر و كليدى تر  ــته بودن گرشاس به بازنشس
ــت.وزارت ورزش و جوانان بايد براى  از استقالل اس
ــتقالل  ــگاه اس ــم و انتخاب هاى خود در باش ترمي
ــب و البته  ــر گزينه هاى مناس ــپوليس به فك و پرس
ــكنى به شكل انتخاب  سنت شكنى باشد. سنت ش
ــذار و كاربلد كه بتوانند با  نيروهاى كارآمد، تاثير گ
ــأ تغييرات در تيم شوند.فراموش  حضور خود منش
ــت كه متاسفانه هيات  نكردن اين نكته ضرورى اس
ــات  ــگاه از مثلث مصاحبه، جلس مديره اين دو باش
ــابقه تيم در  ــار و بازديد از مس فرماليته به صرف نه
ورزشگاه فراتر نمى روند و اين موضوع آسيب جدى 

براى اين دو باشگاه است.
استقالل؛ دو          عضو استعفا دادند،سه نفر مى آيند!

ــنبه كتبا استعفاى خود  ملكى و قراب روز پنج ش
ــوان رييس  ــر ورزش و جوانان به عن ــم وزي را تقدي
ــگاه كردند. خبرى كه البته هنوز منابع  مجمع باش
ــمى صحت آن را تاييد نكرده اند اما در وقوع آن  رس
ــتقالل پيش از اين نيز افتخارى  ترديدى نيست.اس
ــت و  ــا كننده در اختيار داش ــه عنوان عضو امض را ب
ــارى از مديرعاملى هرگز در  ــد از بركن افتخارى بع
جلسات هيات مديره حاضر نشد تا به اين ترتيب در 
ــتقالل نياز به سه عضو هيات  كنار ملكى و قراب، اس
ــين فتحى هر چند در  مديره داشته باشد.اميرحس

ــتقالل تركيبى از معاونان جوان و با تجربه را در  اس
ــيارى از امور باشگاه نياز به  اختيار دارد اما براى بس
ــه هماهنگ دارد؛  ــره اى قدرتمند و البت هيات مدي
موضوعى كه باعث مى شود تا انتخاب اعضاى هيات 
مديره اين باشگاه اهميت دو چندان پيدا كند و وزير 
ورزش و جوانان مى تواند با تغيير نگرش در انتخاب 
ــى از پيش پاى  ــنگ بزرگ اعضاى هيات مديره، س

استقاللى ها بردارد.
پرسپوليس؛ تغيير دوباره براى تيم با ثبات برانكو

ــپوليس كه در جمع  ــه عضو هيات مديره پرس س
آن ها گرشاسبى مديرعامل موفق باشگاه نيز حضور 
ــد. حاجى بيگى و  ــادى با رفتن ندارن دارد، فاصله زي
روغنى دو عضو هيات مديره باشگاه نيز بايد با صندلى 
خود خداحافظى كنند و وضعيت كاشانى همچنان 
ــت تا قرمزها بعد از ثبات طوالنى مدت  نامشخص اس
ــائل مربوط به تيم، همچنان در خارج از زمين  در مس
ــند.اعضاى هيات مديره  ــه رو باش با جا به جايى رو ب
پرسپوليس به ويژه روغنى و حاجى بيگى البته در اين 
مسير ترجيح دادند تا با سكوت خود و حفظ آرامش در 
مسير اجراى قانون همراهى كنند و البته بدنه اصلى 
ــكالت دور نگه داشتند تا به  تيم را از حاشيه ها و مش
اين ترتيب بازيكنان و كادرفنى درگير اين موضوع و 
تنش هاى آن نباشند. جعفر كاشانى عضو هميشگى 
هيات مديره نيز البته وضعيت مشخصى براى ادامه 
ــز مانند ديگر اعضاى  همكارى با قرمزها ندارد و او ني
ــرات را پيگيرى  ــش اين تغيي ــره در آرام هيات مدي
ــاختمان باشگاه پرسپوليس  مى كند.شنيده ها از س
ــتى احتمالى عرب،  و وزارت ورزش حاكى از سرپرس
ــت و اين موضوع  ــبى اس چهره هماهنگ با گرشاس
ــيب هاى مديريتى را كاهش دهد  مى تواند موقتا آس
اما قرمزها نيز نياز به هيات مديره اى جوان، پويا و تاثير 
ــم فصل، با اطالع كافى  گذار دارند كه در روزهاى مه
از حوزه كارى خود به كمك تيم برانكو بيايند. در اين 
ميان عرب گزينه فعلى جانشينى گرشاسبى يكى از 
افرادى است كه احتماال به عنوان عضو هيات مديره 
نيز معرفى خواهد شد.تغييرات در جمع قرمزها مانند 
همه جا يك شمشير دو لبه است و انتخاب هاى وزارت 
ــت كه مى تواند يك انقالب زيبا  ورزش و جوانان اس
ــال ايران رقم  ــه فصل اخير فوتب را براى تيم موفق س
ــايد بعد از مدت ها بتواند با در  بزند تا پرسپوليس ش
ــتن يك تيم مديريتى كامل به جاى يك  اختيار داش
ــات مديره و  ــايد تا 1400 با هي مديرعامل موفق، ش

مديران خود بماند.

 نايب رييس فدراسيون فوتبال در خصوص اجراى قانون منع 
ــتگان تصريح كرد: به طور حتم در رابطه با  به كارگيرى بازنشس
ــت و بايد اجرا  ــون كه براى همگى قابل احترام اس اجراى اين قان
شود، با توجه به مغايرت هايى كه با اساسنامه فدراسيون فوتبال

كشورمان دارد، استعفا راهكار آن نيست!
ــيه سفر به بندرعباس، در  على كفاشيان روز گذشته در حاش
ــنا، در خصوص قانون منع به كارگيرى استفاده  گفت وگو با ايس
ــت جمعى اعضاى  ــتعفاى دس ــايعات اس ــتگان و ش از بازنشس
ــان كرد: به طور حتم  هيات رييسه فدراسيون فوتبال، خاطرنش
در رابطه با اجراى قانون عدم به كارگيرى بازنشستگان كه براى 
همگى قابل  احترام است و بايد اجرا شود، با توجه به مغايرت هايى 
كه با اساسنامه فدراسيون فوتبال كشورمان دارد، استعفا راهكار 
ــتعفا دادن، مديريت فدراسيون  آن نيست.وى اضافه كرد: با اس
ــود و نمى تواند به كارش ادامه دهد اما براى اجراى ساقط مى ش

ــيون روشن شود و اگر تاج  قانون بايد ابتدا تكليف رييس فدراس
برگشت به كار بكند ساير بازنشستگان هيات رييسه فدراسيون

ــوند. اين موضوع طبق  ــون از كار بركنار ش فوتبال بايد طبق قان

ــنامه به مجمع ارجاع داده خواهد شد و مجمع فدراسيون  اساس
فوتبال اين تصميم را خواهد گرفت و ما هم استقبال مى كنيم.

نايب رييس فدراسيون فوتبال درباره تيم ملى فوتسال ايران 
ــبختانه بازى هاى  ــال ايران خوش هم گفت: براى تيم ملى فوتس
ــرا دو ديدار با  ــبى برنامه ريزى كرده ايم كه اخي تداركاتى مناس
ــد كه قهرمان اين مسابقه  ــيه و اسلواكى برگزار ش تيم هاى روس
سه جانبه شديم و همين امر سبب صعودمان در رده بندى جهانى 
شد.سرپرست كميته فوتسال با بيان اينكه پيش  از اين مسابقات 
ــورهاى  چهارجانبه اى در تبريز برگزار كرديم، اضافه كرد: با كش
ــزارى ديدارهاى  ــيايى جهت برگ مختلفى از جمله تيم هاى آس
تداركاتى برنامه ريزى كرده ايم و بايد گفت خوشبختانه با توجه 
ــال ايران اكثر كشورها خواهان  به توانمندى و قدرت تيم فوتس

برگزارى ديدار دوستانه با تيم ملى فوتسال ايران هستند.
ــور برزيل هم دعوت خواهيم  وى ادامه داد: در آينده از كش
كرد تا ديدارهاى تداركاتى در ايران برگزار كنند يا تيم فوتسال 
كشورمان راهى برزيل شود.كفاشيان در خصوص نامزدى تاج 
ــيون فوتبال آسيا، تصريح  براى تصدى نايب رييس كنفدراس

كرد: دوران چهار ساله هيات رييسه كنفدراسيون فوتبال آسيا 
ــت  به پايان  ــت و ارديبهش ــى بنده رو به اتمام اس و نايب رييس

مى رسد.
ــاج خود را به عنوان وى با بيان اينكه براى انتخابات آتى، ت

نماينده ايران در سمت نايب رييسى كنفدراسيون فوتبال آسيا 
نامزد كرده است، عنوان كرد: بنده ديگر براى اين سمت نامزد
ــور تنها يك نفر مى تواند نامزد شود. نمى شوم چون از هر كش

ــيون فوتبال در خصوص پيش بينى اش از  رييس سابق فدراس
عملكرد تيم ملى فوتبال ايران در مسابقات جام ملت هاى آسيا، 
ــى بازيكنان از انگيزه  ــرمربى و تمام افزود: اكنون تيم ملى، س
بااليى برخوردار هستند تا در جام ملت ها كارنامه خود را كامل 
كنند. تيم ملى، تيم خوبى است و در مقابل با تيم هاى قدرتمند 

نيز خوب ظاهرشده است. 
پيش بينى مى كنم در بين سه تيم نخست آسيا قرار بگيريم 
ــتگى  ــت قرار بگيريم و شايس و اميدوارم بتوانيم در رتبه نخس
ــان دهيم.نايب رييس فدراسيون فوتبال  خود را به همگان نش
در خصوص اختالفات بين كى روش و برانكو و حواشى به وجود 

ــت و يك فرهنگ و  ــى همواره هس آمده نيز اظهار كرد: حواش
ــفانه در برخى مربيان وجود دارد كه اين  عادت است كه متاس
ــود اما حرف ها يك  طرف است ولى زمان  حواشى ايجاد مى ش

ــى همكارى مى كنند زيرا  همكارى و حمايت از تيم ملى همگ
همگى تيم ملى را باالترين مرجعى مى دانند كه خود را موظف 

مى دانند با آن همكارى كنند.

ــى پيگيرى  ــور در حال ــس قهرمانى كش ــاى بوك رقابت ه
ــيون بوكس بر اساس چه  مى شود كه مشخص نيست فدراس
منطق و معيارى اين رقابت ها را در روز نخست از ساعت 9 شب 
ــادات زيادى را در  ــح برگزار كرد كه همين امر انتق تا چهار صب
پى داشت. به گزارش ايسنا، رقابت هاى بوكس قهرمانى كشور 
بزرگساالن، به منظور انتخابى تيم ملى از روز شنبه 17 آذر به 
ــد كه گويا با حواشى زيادى همراه  ميزبانى خوزستان آغاز ش
بوده است. از قهر كردن كادرفنى تيم ملى بوكس و حاضر نشدن 
در سالن مسابقات تا اعتراضات برخى تيم ها به نحوه برگزارى و 
امكانات سالن، همگى نشان از شرايط نه چندان خوب بوكس و 

رقابت هاى كشورى دارد.
ــنا، ضمن انتقاد از  عيسى گل محمدى در گفت و گو با ايس
نحوه برگزارى رقابت هاى بوكس قهرمانى كشور بزرگساالن، 
گفت: متاسفانه مسئوالن فدراسيون به هيچ عنوان نتوانسته اند 
ــرايط خوبى را حتى از نظر امكانات اوليه براى برگزارى اين  ش
ــا را تنها مى توان ناتوان  رقابت ها فراهم كنند. دليل اين كاره
ــور دانست. استفاده  ــئوالن در اداره امور بوكس كش بودن مس
ــيون باعث به وجود  ــش اجرايى فدراس از افراد ضعيف در بخ
آمدن چنين مشكالتى است. چرا بچه هاى مردم و نمايندگان 
ــرويس هاى بهداشتى  بوكس كشور را به جايى برده اند كه س
ــت تيم هاى استان ها  ــتفاده ندارد؟ 15 نفر از سرپرس قابل اس
ــرايط موجود گاليه كرده اند، بهتر  با بنده تماس گرفته و از ش
است مسئوالن توجه بيشترى به اين موضوعات داشته باشند.

ــابق تيم ملى بوكس ادامه داد: برخى تيم ها به  سرپرست س
ــا اعتراض هاى خود را با  ــب رقابت ه دليل عدم برگزارى مناس
ترك سالن مسابقات اعالم كرده اند كه گويا با تهديد مسئوالن 
فدراسيون مجبور به بازگشت شده اند. رقابت هاى روز نخست 
از ساعت 21 شنبه شب گذشته آغاز شده و تا ساعت چهار بامداد 
ديروز ادامه داشته و قرار است رقابت هاى روز دوم از ساعت 16 

ديروز و بدون وزن كشى برگزار شد.
ــتن قانون  ــى زير پا گذاش ــه معناى واقع  تصميماتى كه ب
ــت. اميدوارم اين مشكالت سريعا  فدراسيون جهانى(آيبا) اس

برطرف شود تا شاهد اتفاقات بدترى نباشيم.
سرمربى اسبق تيم ملى بوكس نوجوانان با بيان اينكه بوكس 
ــيون بوكس شايد  ــت، افزود: فدراس ايران در حال نابودى اس
ــت اما اين دوره ضعيف ترين دوره  ــته اس روزهاى خوبى نداش
بوكس ايران است. در گذشته حداقل حاج احمد ناطق نورى در 
كنار بوكس بود كه در وزارت ورزش به او احترام مى گذاشتند 
اما االن از اين خبرها نيست. بهتر است نگاه ها به بوكس بيشتر 

شود تا شاهد نابودى آن نباشيم.
ــاى كادرفنى تيم  او همچنين در خصوص قهر كردن اعض
ــن اتفاقات به دليل  ــاالن نيز گفت: همه اي ملى بوكس بزرگس
ــتانش دارند. مسابقات  ضعف مديريتى است كه ثورى و دوس
انتخابى تيم ملى بزرگساالن در حال برگزارى است اما خبرى 
ــت. قرار بود نايب رييس جديد فدراسيون در  از كادرفنى نيس
مسائل مالى كمك حال فدراسيون شود اما حاال بايد در چنين 

مكانى شاهد برگزارى رقابت هاى كشورى باشيم. اميدوارم هر 
چه زودتر مسئوالن ورزش به كمك بوكس ايران بيايند چرا كه 

اكنون حتى نمى تواند سرپا بايستد.
اما حميد قبايى زاده سرپرست برگزارى رقابت هاى بوكس 
قهرمانى كشور نيز در خصوص انتقادات صورت گرفته از نحوه 
ــود، توضيح داد: به هر  ــابقات و امكانات موج برگزارى اين مس
ــابقات شاهد برخى مشكالت  حال هميشه در روز نخست مس
هستيم كه البته هميشه در بوكس وجود داشته است! يكى از 
ــت كه دليل آن سوختن  ــكالتى از نظر آب داش خوابگاه ها مش
ــى كه عمدا اين كار را نكرده است. از نظر  پمپ آب بود ولى كس
ــكل چندانى وجود ندارد و تنها يك  امكانات در خوابگاه ها مش

خوابگاه ضعف هايى دارد كه برطرف مى شود.
او همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا رقابت هاى بوكس 
ــاعت چهار بامداد طول كشيد، گفت: به  ــور تا س قهرمانى كش
هر حال مسابقات، روز نخست خود را پشت سر گذاشت و اين 
مشكالت طبيعى است! ولى نبايد آن ها را بزرگ كرد چرا كه 30 
سال است رقابت ها در بوكس ايران به اين شكل برگزار مى شود!

سرپرست رقابت هاى بوكس قهرمانى كشور در پاسخ به اين 
ــوال كه گويا زمان برگزارى دو مبارزه يك بوكسور نيز كمتر  س
ــت و قرار نيست وزن كشى هاى  از حد معمول در قانون آيباس
روز دوم برگزار شود؟ توضيح داد: فاصله دو مبارزه يك بوكسور 
ــعى مى كنيم آن را رعايت كنيم اما  بايد 12 ساعت باشد كه س
يك مسابقه معمول بوكس از شروع تا پايانش 15 دقيقه طول 

مى كشد و اين يعنى ما در هر ساعت مى توانيم تنها چهار مبارزه 
برگزار كنيم. 

ــت انجام دهيم بايد دو هفته  اگر بخواهيم همه چيز را به دق
رقابت هاى قهرمانى كشور را برگزار كنيم! با اين وجود بايد هر 
روز صبح قبل از برگزارى رقابت ها وزن كشى ها صورت بگيرند.

قبايى در مورد ناراحتى برخى تيم ها از شرايط ميزبانى و ترك 
كردن سالن رقابت ها نيز گفت: تيم ها نمى توانند سالن رقابت ها 
ــن اعتراض هايى  ــى نمى رود. چني ــى جاي را ترك كنند و كس
ــبختانه روابط در بوكس دوستانه  هميشه وجود دارد اما خوش

است و آن ها را برطرف مى كنيم.

نيمچه گزارش

منهاي فوتبال

       سناريوى وزير ورزش و براى جلوگيرى از تعليق فوتبال ارائه شد     

بازنشسته ها به جز تاج در مسير خانه  

كفاشيان مطرح كرد 

نايب رييس عليه هيات رييسه 

فدراسيون بوكس مديريتى در سبك تازه ارائه مى كند

مبارزه بوكسورها از 9 شب تا چهار صبح!

گروه ورزش



آرمان: جبهه پايدارى كنسرت دوست شد
 

كنسرت: من خودم داوطلبانه 
ديگه برگزار نمى شم

روزنامه ايران: با فساد چه كنيم؟

فساد: بقيه جاهاى دنيا باهام 
مبارزه مى كنن معموال :|

اعتمادآنالين: بسته حمايتى دولت براى 
بيماران خاص و صعب العالج چيست؟

 

دعا براى شفاى 
همه بيماران

مطهرى: 
برخى از آزادى بيان در كشور مى ترسند

 

و بقيه مردم از آن برخى

فرشاد مومني: در دولت احمدي نژاد، از نظر شاخص فساد
80 پله سقوط كرديم؛ فقط 7 كشور از ما وضع بدتري داشتند

احمدي نژاد: باور كنيد من فكر مي كردم 
هر چي پايين تر باشيم يعني فسادمون كمتره

پژمانفر، نماينده عضو جبهه پايدارى: كنسرت خيابانى خوب است

مى شه براى لغوش اشك آورم زد

همشهري: برخي از آزادي بيان در كشور مي ترسند

برخي: نمي ترسيم، چندشمون ميشه

ابتكار: تالش مى كنيم تا زنان بتوانند
 به عنوان تماشاگر در ورزشگاه ها حضور يابند

تو اين 5 سال واسه اين تالش كرديم كه 
بتونن تا پشت ورزشگاه بيان

حجاريان: روحانى از خودش عبور كرد

مردم: ولى انگار از روي ما 
عبور كرده ها

صداي اصالحات: بازار در تسخير مشاغل زيرزميني

واليتي: آفرين! حس مي كردم 
يه جايي داره تك خوري ميشه
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سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

نويسند گان: مهد ي استاد احمد - مريم آقايي- ثنا اجاللي- سحر بهجو-علي بايبورد ي-صفورا بياني-شهاب پاكنگر
 افسانه جهرميان- سعيد ه حسني- حسام حيد ري- فريورخراباتي- آرزو د رزي- طيبه رسول زاد ه - علي رضازاد ه - مونا 
زارع- علي زراند وز- ارمغان زمان فشمي- محمد  زند يه - زهرا ساروخاني- پد رام سليماني -آيد ين سيارسريع-شهرزاد  

سمر- سحر شريف نيك - مهد يسا صفري خواه- حسن غالمعلي فرد - محمد  امين فرشاد  مهر- زهرا فرنيا-امير قباد  فرهي 
شاهين قد ياني- مرتضي قد يمي-عليرضا كارد ار- احمد رضا كاظمي-  عابد كريمي- عمادالدين كريميان- علي مسعود ي نيا 

محمد  علي محمد  پور- مهرشاد  مرتضوي - عليرضا مصلحي وحيد  ميرزايي- مهرد اد  نعيمي- علي هد يه لو

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي- وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ــب كريسمس از  ــخ دهيد و جوايز خود را ش ــواالت زير پاس به س
ــومينه از پاپانوئل تحويل بگيريد. عزيزانى كه به  طريق سوراخ ش
سوراخ شومينه مجهز نيستند، مى توانند در منتهى اليه لوله بخارى 
خود منتظر ورود پاپانوئل باشند. دوستان عزيزى كه احيانا به علت 
استفاده از شوفاژ از سوراخ دودكش بى بهره اند، اصال نگران نباشند. 

باالخره از يك سوراخى پاپا را مى فرستيم داخل.
سوال1- اخيرا روز دانشجو را پشت سر گذاشتيم. به نظر شما چرا 
ايران 5 برابر برخى از كشورهاى پيشرفته و صنعتى دانشگاه دارد؟

ــرگرم  ــال س ــگاه ها جوانان ما چند س ــف) با افزايش تعداد دانش ال
ــده و ديرتر به آمار بيكاران اضافه مى شوند. هر  ــگاه بازى ش دانش
وقت هم فارغ التحصيل شدند خدا كريم است. اصال غلط مى كنند 

فارغ التحصيل شوند. بى مالحظه هاى بى مسئوليت!
ب) با اين آمار سياه نمايى نكن بى شرف! بسيارى از جوانان ما پس 
ــنت را  از فارغ التحصيلى نه تنها چرخ صنعت را مى گردانند بلكه س
ــنت جايگاه  ــه آن مى افزايند. ما االن در تركيب صنعت و س نيز ب
خوبى در جهان داريم. عالوه بر آن ما هم اكنون تعداد قابل توجهى 
گل زن تحصيل  كرده در گوشه و كنار پارك ها داريم كه با كمترين 
امكانات براى مان گل مى زنند. به كورى چشم امثال تو روز به روز 

تعداد دانشگاه ها افزايش خواهد يافت.
ــيارى از جوانان برومند، تحصيل كرده و نخبه ما هم اكنون  ج) بس
ــرفته تر و صنعتى تر شدن  ــش براى پيش ــغول تالش و كوش مش
ــه  ــا رو هم ببين نكبت! بس ــتند. اين ه ــورهاى خارجى هس كش

سياه نمايى.
ــرفت علمى كشور را ببينند. به اميد  د) بعضى ها چشم ندارند پيش
ــوان ايرانى يك  ــيم كه به ازاى هر ج ــه به نقطه اى برس روزى ك

دانشگاه داشته باشيم. طراح سوال؛ واقعا خاك بر سرت!
سـوال 2- پس از افزايش عجيب و غريب قيمت خشكبار اخيرا 

يك ترم مانده به فارغ التحصيلى ترك تحصيل كردم. سال آخر دانشگاه براى 
خودم اسم و رسمى  به هم زده بودم. سه سال رياست انجمن علمى  برايم كلى 
آبرو جمع كرده بود. از رياست دانشگاه تا مسئوالن حراست من را مى شناختند. 
براى همين هروقت جلسه اى بود به عنوان دانشجوى نمونه كنار روسا مى نشستم 
و به عنوان نماينده دانشجوها مطالبات شان را مطرح مى كردم. ولى همه چيز را 
در روزهاى آخر فارغ التحصيلى از دست دادم. 15 آذر بود و بچه هاى اتاق، مهمان 
داشتند و تا ديروقت سر و صدا مى كردند. از آنجا كه يك شب هزار شب نمى شد، 
نمى توانستم غرغر كنم كه ساكت باشند. قرار بود فرداى آن روز به مناسبت روز 
دانشجو در آمفى تئاتر خوابگاه سخنرانى كنم. ساعت دو بود و رفقاى اتاق هاى 
ديگر همه خواب بودند. چاره اى نداشتم. پتو و بالشتم را برداشتم و به نمازخانه 
رفتم. اغلب شوفاژها خاموش بود. در حالت خواب و بيدار يك شوفاژ روشن پيدا 
ــباندم و پتو را روى سرم كشيدم تا خوابم ببرد. ولى  كردم و خودم را به آن چس
انگار خواب از سرم پريده باشد. اول به تعداد جن هايى كه ممكن است هم زمان 
با من در سالن باشند فكر كردم. بعد كه ديدم كم كم دارد باورم مى شود، حواسم 
را به سخنرانى فردا پرت كردم. با اينكه چندين بار اين كار را انجام داده بودم ولى 
هر بار شب قبلش استرس مى گرفتم. چيزهايى كه مى خواستم بگويم را دسته 
ــال به دانشجوهاى نمونه  بندى و يك بار پيش خودم مرور كردم. قرار بود امس
خوابگاه هم هديه بدهند. به خاطر البى هايى كه در باال داشتم، مى دانستم يكى 
ــان مى داد،  ــت هديه بگيرد، منم. اين طور كه خبرها نش از آن هايى كه قرار اس
مى خواستند به خاطر خدماتم در اين سال ها برايم سنگ تمام بگذارند. از اين همه 
ــى كه توى خانه بچه يكى به  ــتم ذوق زده بودم. من ــى كه در پيش داش توجه
آخر بودم و پدر و مادرم نمى دانستند سال چندم دانشگاهم و كسى منتظر نبود 
ــاال در كانون توجه يك عده دكتر و رييس و مهندس قرار  ــه خانه برگردم، ح ب

ــه آگهى دو  ــش تلويزيون ي ــت پي ــد وق چن
ــال مى گفت: اه  ــش مى كرد، مث ــى پخ وجه
خونه كه نيست لونه مرغه پاتو دراز مى كنى 
ــوره، بعد مى گفت: با  ــه ديوار روبه رو مى خ ب
ــكر  اينكه خونمون لونه مرغه ولى خدارو ش
ــه  ــت. نتيج ــار از آب و دون و صفاس سرش
ــد گرفت اين  اخالقى كه از اين آگهى مى ش
بود كه در همه احوال شكرگزار داشته هامون 
ــيم. االن مى تونم بگم با اينكه تك تك  باش
ــديم  ــريال ها رو حفظ ش ديالوگاى بعضى س
ــى داريم كه به  ــكر تلويزيون ــى خدارو ش ول
ــونو تو  ــار اجازه محك زدن خودش همه اقش

بخش هاى مختلف مى ده. 
اگه روزى يه كانال زديمو ديديم اميرمحمد 
ــده و يا  ــينما دعوت ش ــوان منتقد س به عن
كى روش اخبار بيست و سى رو با زيرنويس 
داره مى گه اصال تعجب نمى كنيم و مى گيم 
ــتان در اين  ــه اين دوس ــكر ك كه خدارو ش
ــارت دارند. ميدون دادن به  زمينه ها هم مه
ــود افراد هم  ــه و انتخاب خ ــراد يك بحث اف
ــى خداداد  ــت. مثال وقت ــث ديگه اى اس بح
ــوى چمن رو  ــزى مى خواد تيزو بزى ت عزي
ــونه ما بيننده ها هم بايد خيلى  به اجرا بكش
ــو ببينيم كه يه موقع  آماده و رو فرم برنامش
ــزال تيزپا عقب نمونيم  ــرعت اجراى غ از س
ــن و فوت  ــم با اينكه ف ــكر كني و خدارو ش
ــى كلى خاطره برامون  اجرا رو نمى بينيم ول
ــم بازيگر با اون  ــه.  وقتى خان تداعى مى ش
همه لطافت و ظرافت تبليغ تيرآهن مى كنه، 
به جاى اينكه توجه بيننده جلب تيرآهن بشه 
ــالمتى خانم بازيگر مى ره.  ــتر سمت س بيش
ــويم كه  ــاده متوجه مى ش ــرچ س با يك س
ــاخه 12 مترى تيرآهن  كمترين وزن يك ش
ــن وزن خارج از  ــت، پس اي 72 كيلوگرم اس
ــه اينكه هدف از تبليغ،  توان اين خانمه مگ
سبك وزنى تيرآهن باشه كه اين هم با عقل 
ــليم جور درنمياد. يك راه حل مى تونه اين  س
باشه كه فرد تبليغ كننده تيرآهن با يك برند 
ــيدنى  نيروزا يه آگهى رو تبليغ كنند كه  نوش
هم ظرافت خانم بازيگر زير سوال نره و هم 

تبليغ نرمالى شده باشه. 
ــتيم و دود هم از  ــته كه ما حسود نيس درس
ــده اى كه داره  ــه، ولى كن ــده بلند مى ش كن
ــه  ــوزه و دود مى كنه بايد مطلوب باش مى س
كه دودش خوشايند باشه. بعد از فكر كردن 
ــه دليل انتخاب بعضى از افراد براى بعضى  ب
از كارها و عدم تناسب اون شخص با كارى 
ــيدم  ــه داره انجام مى ده به اين نتيجه رس ك
ــه اون فرد رو  ــايد من فكر مى كنم ك كه ش
ــت جا ندادن و اهداف پشت پرده فراتر  درس

از درك من باشه.

خدايا چنان كن سرانجام كار

به موقع روم من ز كارم كنار

چو سى سال خدمت به پايان رسيد

نخواهم بمانم در آن برقرار

نچسبم به يك ميز يا صندلى

نباشد مرا ميز در انحصار

مبادا از اين پست باشم به فكر 

كه يك پست ديگر نمايم شكار

نباشد مرا بيست- سى تا سمت

كه در هيچ يك هم نيايم به كار

مبادا شوم پير در پشت ميز

كه اين نيست در زندگى افتخار

خدايا مبادا كه در من شود

طمع در مقام كسى آشكار

گر اصرار كردند حتى به من

خدايا مبادا روم زير بار

كه سى سال هم مدتى كافى است

كه خدمت كند فرد خدمت گزار

جوان ها بيايند در جاى ما

همين بوده رسم خوش روزگار!

ــكبار اعالم كرده  است كمبودى در  رييس اتحاديه آجيل و خش
ــكبار براى شب يلدا وجود ندارد. كدام گزينه  اقالم آجيل و خش

بهترين واكنش را به اين خبر دارد؟
ــادى سر مى دهد و بهنام بانى وار به سمت  الف) جامعه؛ غريو ش
ــمت هايى از بدنش صداى  ــى دارد. از قس ــه كرنر خيز برم نقط

عروسى به گوش مى رسد.
ب) مردم قدرشناس؛ دست ها را به آسمان برده و براى مسئوالنى 
ــكبار را جبران كردند با چشمانى اشكبار  كه كمبود آجيل و خش
دعا مى كنند. سپس با شادى و شعف حقوق يك ماه خود را براى 

خريدن آجيل شب يلدا كنار مى گذارند.
ــد و مى گويد:  ــه مى زن ــه هيكل جامع ــدى ب ــته؛ پوزخن ج) پس

«مى خواى منو بخورى؟! به ارواح جدم، نيستى در حدم!»
ــار: با سالم. من در مورد آجيل و خشكبار صحبتى  د) مهناز افش
ــتفاده كنم و بگم هواى پاييز  ندارم فقط اومدم از اين تريبون اس
خيلى موذيه المصب. ظهر گرمه. شب سرده. حتما استامينوفن 
ــته باشين. شربت اكسپكتورانت فراموش نشه. يه  در منزل داش
ــرم هم آويزون كنين به چوب لباسى، هر وقت احساس  دونه س

ضعف كردين فرو كنين به خودتون. با تشكر!
ــك ماه مانده به  ــته و از حدود ي سـوال3 - از چند روز گذش
ــمس، تب و تاب آغاز سال نو كشور عزيزمان را فراگرفته  كريس
ــت. در  ــدت داغ اس و بازار كاله قرمز منگوله دار و درخت به ش
مواردى شاهد فروش درخت كريسمس به قيمت 2ميليون تومان 
بوده ايم. كدام گزينه بهترين واكنش را به اين خبر داشته است؟

ــمس نيستم كه  الف) پاپانوئل: خود من هم اينقدر درگير كريس
شما هستيد لعنتى ها! (و ريش هايش مى ريزد)

ب) احمدى نژاد: حيف كه اسفنديار عزيزم نيست وگرنه تزيينش 
مى كردم مى ذاشتم گوشه پذيرايى، 2ميليون جلو بودم.

ــب عيد نباشند. اين قيمت ها  ج) روحانى: مردم نگران درخت ش
حبابه. االن مى گم اسحاق بياد با سوزن ته گرد بتركونه.

ــيد دوباره مزاحم شدم. اسم درخت اومد،  د) مهناز افشار: ببخش
مى خواستم بگم حتما حتما آمپول پنى سيلين تو جيب تون باشه. 
اتفاقه ديگه، ممكنه يه نفر تو خيابون عطسه كنه تو صورت تون. 
ــه درخت، يه دونه  ــت ي ــه اين اتفاق افتاد بالفاصله بريد پش اگ
پنى سيلين تزريق كنين به خودتون. فقط مراقب باشين محسن 

حاجيلو براى تهيه گزارش اونجا قايم نشده باشه. با تشكر.

گرفته بودم. در همان حال به خودم قول دادم كه رييس جمهور شوم. اولين 
زن رييس جمهور كشور. با همين رويا خوابم برد. خواب ديدم باالى صندوق 
راى ايستاده ام و در حال شمارش آرا هستند. ولى چون آن روز ها ذهنم فقير بود 
همه اتفاقات حوزه انتخابيه در نمازخانه خوابگاه در حال وقوع بود. شمارش آرا 
تمام شد و يكى از دخترها كه شبيه كامران دانشجو بود شروع به خواندن نتيجه 
ــول زاده با  كرد: از مجموع 39 ميليون و خرده اى آراى ماخوذه خانم طيبه رس
اخذ 24 ميليون و خرده اى راى به عنوان رييس جمهور انتخاب مى شود. بعد از 
اعالم خبر همه بلند شدند و تشويق كردند. صداى تشويق بلند و بلندتر مى شد. 
بعد آدم هاى اتاق يكى يكى  آمدند و من را در آغوش  گرفتند. بغل كردن شان 
بيشتر شبيه به تكان دادن بود. از شدت تكان ها يكهو از خواب پريدم. چشم تان 
روز بد نبيند. جمعيت كيپ تا كيپ توى نمازخانه نشسته بود. دقيقا روبه روى 
ــرم را گذاشته ام روى زانوى رييس دانشگاه. كل  من. به خودم آمدم ديدم س
ــه اش به خاطر آب دهنم خيس بود. فكر كردم هنوز دارم خواب مى بينم  پاچ
ــئول خوابگاه دختران را ديدم فهميدم بيدارم.  ولى وقتي نگاه غضب آلوده مس
مگر چند ساعت خواب بودم؟  با خودم گفتم باز خوب شد مثل اين سريال هاى 
تلويزيون، شب را با روسرى خوابيدم. ولى وقتى نگاهى به سر تا پايم انداختم 
ديدم كاش روسرى نداشتم تا حواس شان از زيرشلوارى پاره و تيشرت صورتى 
ــوراخ شده با آتش ذغالى كه دورم گرفته بودم پرت  رنگ ورو رفته و پتوى س
مى شد. ولى نشد. دقيقا همان لحظه اى كه آماده فرار شدم، اسمم را به عنوان 
سخنران پشت ميكروفن اعالم كردند. پتو را انداختم توى صورتم كه شناخته 
نشوم ولى رقيب انتخاباتى ام در انجمن علمى  من را شناخت. بلند، جورى كه 
همه بشنوند با دست به من اشاره كرد و گفت: «اينه هاش.» درست است كه ما 
بچه هاى انجمن و دوستان مستقر در رياست دانشگاه سعى كرديم راى هايش 
را موقع شمارش حساب نكنيم ولى ديگر اين شدت عكس العمل هم نامردى 
بود. آدم انقدر شيفته قدرت و كينه اى؟ يك لحظه سكوتى سنگين فضا را پر 
كرد. بعد همه شروع كردند به خنديدن. عده كمى هم تشويق مى كردند. پتو را 
كشيدم روى سرم و تا اتاقم دويدم. ولى كاش همان روز داستان تمام مى شد. 
دانشگاه سى دى كل مراسم را تكثير كرد و به عنوان يادگارى به هر دانشجو 
ــى صحنه هاى جذاب خوابيدنم را نديده، ببيند. ولى همه  يكى داد تا اگر كس
ــئول خوابگاه براى بيدار كردنم يك طرف.  فيلم يك طرف التماس هاى مس

آن هم دقيقه  10 فيلم.

عليرضا مصلحىطنزآزاد

احمدرضا كاظميتلگرام استريپ

Paco Pometطرح

ــت: «من و نيما بعد از 10 سال تالش  آنچه گذش
ــرار كنيم. بين راه پدر  ــتيم با هم ازدواج و ف توانس
ــا را ديديم و به خاطر خيانت لو رفته اش توى  نيم
ــيما راد  ــه ما جا داد كه س ــى از هتل هايش ب يك
ــر معروف هم همانجا بود. نيما خيلى اتفاقى  بازيگ
ــيما به خاطر  ــيما پرت كرد و س ــر س چيزى به س
ــد.  ــرعت ضربه مغزى ش پوك بودن مغزش به س
ــيما راد مى گردند و روزبه هم  حاال همه دنبال س
ــيما را مخفى  محله اى من به كمك ما آمده تا س

كنيم...»
دستم را باال گرفتم تا نور فلش دوربين خبرنگارها 
ــر بازى در  ــيما راد به خاط ــود و گفتم: «س كم ش
ــب از مرز متوارى  يك فيلم نامتعارف همين ديش
ــد. فيلمى كه به زودى در جشنواره هاى خارجى  ش
ــاالرى مى كنه» چشمم به خبرنگارها بود  غوغا س
ــان را ببينم كه نيما و  ــتم پشت سرش اما مى توانس
ــبد ملحفه هاى  ــيما را انداخته اند توى س روزبه، س
ــد هولش مى دهند توى صندوق عقب  هتل و دارن
ــرش را بيرون آورد  ــين. يكى از خبرنگارها س ماش
ــون بايد خبر مى دادن به هرحال!»  و گفت: «ايش
من از بچگى به خاطر شرايط و شغل خانواده زياد 
ــتون  ــا خبرنگارها در ارتباط بودم چون نصف س ب
ــر مى كردند.  ــا را از كوچه ما پ ــوادث روزنامه ه ح
اخالق شان دستم بود كه اين ها دنبال عمق قضيه 
ــتند، فقط تيتر داغ ترى مى خواهند. صدايم را  نيس
ــاده بگم اين فيلم  صاف كردم و گفتم: «بخوام س
ــه با بچه زير 35 سال ديد. سكانس هاى  رو نمى ش
ــوز از صندوق  ــيما راد هن پرخطرى داره» پاى س
ــان را  ــب بيرون بود. نيما و روزبه كف دست ش عق
به هم مى كوبيدند كه پروژه را تميز انجام داده اند. 
ــاال و گفت: «از  ــتش را برد ب خبرنگار ديگرى دس
ــم... يعنى توى  ــى مزاحمتون مى ش ــت و س بيس
ــرى چسب  ــون رو هم زير روس فيلم حتى گوشاش
ــرى تكان دادم و در حالى كه داشتم به  نزدن؟» س
ــفانه  ــين روزبه مى رفتم، گفتم: «متاس طرف ماش
ــب نزدن» صداى  ــوى فيلم به هيچ جا چس كال ت
ــين روزبه شدم.  ــوار ماش هوى خبرنگاران آمد. س
ــته بودم و  ــم هايم را بس تا خيابان باالى هتل چش
وقتى باز كردم مادر نيما را كنار دستم روى صندلى 
ــته بود و  عقب ديدم. نيما هم جلو كنار روزبه نشس
ــفند خانگى مان را روى پاهايش نگه  جيسى؛ گوس
ــيدم تا  ــته بود. خودم را روى صندلى جلو كش داش
ــوم و لپش را محكم كشيدم و  به نيما نزديك تر ش
ــم: «قاتل كثيف كى بودى تو؟!» نيما خودش  گفت
ــاره كرد.  ــمانش به روزبه اش را جمع كرد و با چش
صداى فين كردن مادر نيما را از پشت سرم شنيدم 
و برگشتم طرفش. داشت گريه مى كرد. دستش را 
گرفتم و گفتم: «گريه نداره فتانه خانم! آدم كشتيم 
ديگه. يه جور گريه مى كنيد انگار حساب بانكيتون 
رو خالى كردن» دندان هايش را مثل بقيه زن هاى 
ــابيد و گفت: «صدبار گفتم من  پولدار روى هم س
ــر بزرگ نكردم كه االن باهاش  با اين سختى پس
ــور كنيم» روزبه  ــش رو گم و گ ــرم جنازه مقتول ب
ــن كرد و گفت: «نه مادر جان  ــيگارش را روش س
ــوى كماس»  ــم كه نمرده. ت ــت. گفت مقتول نيس
ــت كه  ــه من مى دانم اين اس ــش چيزى ك واقعيت
ــا را بزرگ كرده و  ــان نيم مليحه خانم مستخدم ش
ــط نيما را آن هم  ــادرش چند بارى توى روز فق م
موقع خواب كه چنگ نگيرد ناز مى كرده. گريه اش 
ــد. دستم را انداختم دور گردنش. خودش  بيشتر ش
ــه  ــم: «دنيا ارزش نداره واس ــيد عقب، گفت را كش
ــد. من يه چيزايى از زندگيتون  اين چيزا گريه كني
ــكته مى كنيد با اين  مى دونم اونا رو بفهميد كه س
ــتش را  ــت عقب و دس روح نازكتون!» نيما برگش
ــاكت شوم. مادر  ــت رو دهانش كه يعنى س گذاش
نيما به جفت مان خيره مانده بود كه روزبه زد كنار 
و گفت: «مادرجان شما اينجا پياده شيد. واسه بقيه 
ــرى بود  ــش نداره» با هر دردس برنامه قلبتون كش
مادر نيما را از ادامه همراهى اش منصرف كرديم تا 
ــت از سرمان بردارد. هرچند آخرش هم راضى  دس
ــويى سر راهى  ــديم توى دستش ــد و مجبور ش نش
جاده جايش بگذاريم. روزبه سيگار بعدى اش را در 
ــين را روشن كرد. زن گوينده  آورد و راديوى ماش
ــدن سيما راد را گزارش مى كرد  داشت خبر گم ش
ــگارا چى گفتى؟» پنجره  كه نيما گفت: «به خبرن
ــون  ــردم و گفتم: «هيچى، بهش ــين را باز ك ماش
گفتم فيلم ناجور بازى كرده، فرار كرده» روزبه زد 
روى ترمز، هر دوتاى شان برگشتند عقب و نگاهم 
ــى مى گفتم؟!» نيما گفت:  كردند. گفتم: «خب چ
ــر نيما  «فيلم ناجور چيه ديگه؟!» روزبه زد توى س
ــت: «فيلم ناجور ديگه! تايتانيك نديدى مگه  و گف
تا حاال؟» به روزبه اشاره كردم و گفتم: «نه روزبه! 
ــون مث تو بسته نيست كه. اينا  اينا پولدارن ذهنش
به تايتانيك مى گن درام غم انگيز. ما تو محلمون 
مى گيم ناجور» روزبه سرش را خاراند و گفت: «بابا 
ــن چيه گفتى؟» چند لحظه اى  بيچاره آبرو داره اي
ــنگين نيما را هضم كنم  سكوت كرديم تا نگاه س
ــگر راديو توى ماشين پيچيد «با  كه صداى گزارش
پيگيرى ها و سرعت باالى نيروهاى پليس، همين 
امروز پس از چند ساعت از فرار بازيگر معلوم الحال 
ــى از فيلم پر خطرى كه  ــين. ر عكس هاي خانم س
ــت به  ــت آمده و بين مردم دس بازى كردند به دس
ــود تا بيشتر هنرمندان پوشالى خود را  دست مى ش
ــتند سمتم و  ــند» نيما و روزبه دوباره برگش بشناس
ــم: «به خدا من الكى يه چيزى  نگاهم كردند. گفت

پروندم! چه عكسى؟!» 
اين قصه ادامه دارد...

داستان

انژكسيون

مونا زارع

طيبه رسول زاده

ارمغان زمان فشمياختيارات شاعرينسيم نوحه خوانباشگاه طنزپردازان جوان

يك جاى دنج!
 مثال پشت يك درخت!

خاطرات خوابگاه شماره 84
سرت رو بذار رو زانوهام خوابت بگيره

عاشقانه اى
 بى قانون

قسمت يازده

دود از خود 
كنده بلند ميشه

بازنشستگى

چكيده تاريخ ايران  - حسن نراقى

روزى ناصرالدين قاجار و همراهانش به باغ دوشان تپه رفتند، نهال گل 
ــرخ قشنگى جلوى عمارت، نظر شاه را جلب كرد فورى كاغذ و قلم  س

برداشت و شروع به نقاشى آن گل كرد.
تمام كه شد، 

آن را به درباريان نشان داد و پرسيد چطور است؟

مستوفى الممالك پاسخ داد «قربان خيلى خوب است»
اقبال الدوله گفت «قربان حقيقتا عالى است» 

و اعتمادالسلطنه نيز عرض كرد «قربان نظير ندارد» 
ــى حتى از خود گل هم طبيعى تر و  و بعد يكى ديگر گفت «اين نقاش

زيباتر است»

 نوبت به ضياالدوله كه رسيد گفت «حتى عطر و بوى نقاشى قبله عالم 
از عطر و بوى خود گل، بيشتر و فرحناك تر است» ، همه حضار خنديدند!

بعد از آنكه خلوت شد،
شاه به موسيو ريشار فرانسوى گفت: وضع امروز را ديدى؟ من بايد با اين 

بى ناموس ها مملكت را اداره كنم!
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دالر پايين آمد ولى قيمت ها، نه

nishkhat
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محسن ظريفيان

هفته نامه گل آقا
لئوناردو داوينچي از خوردن گوشت بيزار بود

ههههههه
لئ

دانك هوتي

نيشخط خـاطـره
سه شنبه15  دي 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

وقتى انسان هاوقتى انسان ها
 نر دبان ديگر ان هستند  نر دبان ديگر ان هستند 



انسان خسيس 
حرف مفت 
زياد مى زند

شما همراهان عزيز مي توانيد نظرات، پيشنهاد ها  و حتي
 آثار كارتون، كاريكاتور و طرح خود را براي  سردبير نيش خط

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
هديه ميرجعفرى

نيشخط خـاطـره در جريان حمله به سفارت عربستان چند مامور نيروي انتظامي مجروح شدند
سه شنبه 15  دي  1394علي ميرايي
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متاسفانه سكوت رو ميشه
 به 80 درصد خواننده هاى ايرانى

 ترجيح داد

#درويش

khatnishk

nishkhat

مدير جديد

على قناعت

طرح: ساسان خادم



  دوشنبه  19 آذر 1397 |2  ربيع الثاني  1440   |10دسامبر  2018

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

nishkhat

سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

 جوادتكجو  بهرنگ جدي   جالل حاجي زاده  مجتبي حيدرپناه  حميد رضا حيدري صفت 
 ساسان خادم   راضيه درزي  منصوره دهقاني  فرشيد رجبعلي  ابوالفضل رحيمى  احمد رفيعي وردنجاني  

محمدطحاني  عليرضا صديقي   سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي  
محسن ظريفيان  حميد عيني خراساني  مهدي فرد  وحيده فالحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهينى  

على ميرايى  طراوت نيكي  مهناز يزداني   هادي كاظمي    طاهر شعباني    پويا عبدلي    اميرمنصوررحيميان  
  ماكان پوراحمد جكتاجي    پريسا نورالهي    داود هوشمند    رضا متين    متين اسالمي    علي قناعت
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داود هوشمند

استفاده ژن خوب هااستفاده ژن خوب ها

 از بازنشسته شدن از بازنشسته شدن

 بر خي مدير ان بر خي مدير ان



حاا کو تا سنجاقک بشم!

2

2

ما د روغگو بود یم
نویسند ه: ایمیلی اکهارت

قانون بچه ها ضمیمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  |  شماره  1364  |  4 صفحه
د وشنبه  19 آذر  1397

  2 ربیع الثانی  1440  |  10  د سامبر  2018   

3

کود ک و نوجوان 

454

علی روستایی

روي یک شاخه د رخت
پیش حوض آن ور تخت

د ر حیاط خانه
سار کرد ه انه

جنب و جوشي د ارد 
وه چه هوشي د ارد 

حفره آماد ه
انه اش شد ، ساد ه
قیل و قالش بسیار

هست مشغول به کار
مي رود ، مي آید 
او نمي آساید 

رفت و آمد  د ارد 
سخت طاقت د ارد 
د وستان این سار

هست از صد ، بسیار
چیزها یاد م د اد 

د رس بسیارم د اد 
اینكه کوشا باشم
مثل آن ها باشم
د وست با آد م ها
مثل جمع آن ها

مصطفیرحماندوست

کوشندگانکودک:

سار

اولین روزنامه كود ك و نوجوان كشور

پرند ه کوچک از توی لونه به پایین د رخت افتاد ه بود . 
گربه که زیر س��ایه د یوار لم د اد ه بود . یک چش��مش رو باز کرد  و پرند ه رو 

نگاه کرد . پرند ه از ترسش چشمانش رو بست ولی صد ای قد م های
 گربه که روی برگ ها قد م گذاشته بود ، رو می شنید 

 که به سمت او می آمد . گربه به اون رسید ه بود .
 پرند ه با چشمان بسته گفت: من گوشه د لت رو هم پر نمیكنم.

 منو نخور. گربه نگاهی کرد  و پرند ه را به د ند ان گرفت و
 از د رخت باا رفت. پرند ه فقط جیغ می کشید  و د ست و پا

 می زد  ولی راه فراری نبود . گربه به انه پرند ه رسید ه بود .
 اون را د اخل انه اش گذاشت و از د رخت پایین آمد . پرند ه 

که باورش نمی شد  هنوز زند ه هست با خوشحالی به گربه گفت:
 باورم نمیشه زند ه ام. گربه گفت : مد تیه گیاهخوار شد م.

ولی مراقب باش پایین نیوفتی چون د وستان 
من گیاهخوار نیستن!

اعظم الساد ات سیاد تگربه گیاهخوار

اهمیت جایگاه هنر د ر زند گی کود کان 

هنر،  ناجی فرد ای کود کان !








