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صدای اصاحات- هر روز که بیدار میشوی باید منتظر افزایش 
قیمت ها ی انواع کاای اساسی و غیر اساسی باشی . چرا اینهمه 
هرج و مرج در قیمت ها . مگر این کشور دولت و مسول ندارد 
که هر کس که تولید و واردات دارد به سلیقه و نظر خود قیمت 
بر روی اجناس میگذارد . دار گران میشود جلوتر از آن قیمت 
باز هم  میاد  پایین  ارز  قیمت  میرود و وقتی  باا  برابر  کااها چند 
دینفعان اهمیتی به کاهش قیمت متناسب با شناور بودن قیمت ها 
نمیدهند چرا که نظارتی بر این بخش وجود ندارد . آیا امروز یک 
کارمند و کارگر یا قشر متوسط و پایین جامعه قدرت خرید اقام 
میدانید  ایا  و  دارند   .... و  ،مرغ،روغن،برنج  مانند گوشت  اساسی 
نزدند  هم  برنج  و  گوشت  به  لب  ماهها  متوسط  قشر  همین  حتی 
. آیا میزان دستمزد یک کارگر  چون توان خرید شان را ندارند 
بدهد  را  خانوار  حداقلی  خرید  سبد  کفاف  میتواند  کارمند  یا 
غذایی،پوشاک،مسکن،درمان  اولیه  مایحتاج  خرید  امکان  که 
،آموزش و .... را داشته باشد . چقدر باید یک سرپرست خانوار 
شرمنده زن و بچه خود شود . آیا   دولت به سامت خانواده از 
بُعد جسمانی و روانی توجه کرده که ارکان خانواده با این فشار 
هر  انسانی  سرمایه  خانواده  اینکه  و  است  پاشی  فرو  حال  در  ها 
کشوریست . مواردی که ذکر شد موید این قضیه است که دولت 
هیچ برنامه ای برای کنترل گرانی کاای اساسی در کشور ندارد و 
جالبتر آنکه با کاهش ۷۰ درصدی  قیمت دار از بااترین رکورد 
قیمتی ولی کااهای اساسی حتی ۵% هم کاهش نداشتند بلکه در 
بسیاری موارد با افزایش قیمت نیز مواجه بودند .از طرفی سازمان 
مردم  به  نسبت  مسولیت  بدون  نیز  کنندگان  مصرف  از  حمایت 
در  باید  .آیا  ندارد  قیمتها  کنترل  و  حمایت  در  فعالیتی  هیچگونه 
کشور کمپین های نخریدن به راه بیوفتد تا شرکتها و فروشندگان 
مجبور به کاهش قیمتها و عقب نشینی از منافع نجومی خود شوند. 
در دولتهای قبل از انقاب شاهد برخورد بسیار قهر آمیز با مسببان 
گران فروشی  و محتکرین کاا های اساسی بودیم  و بدبن ترتیب 
از حقوق مردم سیانت کرده اند ولی امروز نه میدانیم دولت چه 
 . است  ها چه سازمانی  با گرانی  برخورد  مسول  نه  و  دارد  نقشی 
جامعه  در  گرانی  نابسامانیهای  ایجاد  در  سازمانها  خود  طرفی  از 
نقش دارند چرا که بسیاری از این سازمانها خود بخشی فعال در 
بنگاهداری اقتصادی دارند و به همین خاطر با کمترین اصطکاک 
از کنار گرانفروشی ها میگذرند چرا که خودشان نیز منافع دارند 
بر  مردمی  اصاحات  حزب  که  میکنم  اعام  مجدانه  اینجا  در   .
به  نسبت  است   مردم  صدای  همانا  که  خود  ذاتی  وظیفه  اساس 
گرانی  مهار  و  کنترل  به  نسبت  دولت  و  مسوان  فوری  اقدام 
کااهای اساسی که موجب مشکات بسیار برای مردم گردیده را 
یادآور گردد و چنانچه بزودی اقدامات موثری از سوی دولت و 
ارگانهای ذیربط صورت نگیرد،نسبت به راه اندازی یک کمپین 

خاص به نفع مردم اقدام می نماید .

نخست  اولویت  را  مردم  اقتصادی  تنگناهای  به  توجه  مافی  پروانه 
نمایندگان در تصویب بودجه سال جاری دانست و اظهار کرد: در 
وضعیت  فعلی با توجه به این که تحریم ها شرایط انقباضی را برای 
با سال های  باید متفاوت  کشور ایجاد می کنند، بودجه سال ۱۳۹۸ 
گذشته تدوین شود و انقباضی باشد. در تصویب بودجه سال ۱۳۹۸، 
در  که  هایی  بخش  ویژه  به  ها  بخش  از  بعضی  بودجه  ردیف  باید 
به  نیستند  سهیم  اصا  یا  هستند  سهیم  کمتر  مردم  اقتصاد  و  معیشت 

طور کلی حذف شود.
مجلس  نمایندگان  اگرچه  افزود:  مجلس  زنان  فراکسیون  عضو 
شورای اسامی هنوز  بودجه سال ۱۳۹۸ را مطالعه نکرده اند اما در 
بودجه  در  مردم  تنگناهای  رفع  به  باید  ها  مجلسی  راه  ابتدای  همین 
قرار  اولویت  در  را  تر  مهم  اقتصادی  مسائل  و  باشند  داشت  توجه 

دهند.
نمایندگان  از  بعضی  خواهی  سهم  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
به  بنده  است، گفت:  بار  زیان  اندازه  چه  تا  بودجه   تصویب  هنگام 
طور کلی  با این رویه نمایندگان مخالف هستم. این که نمایندگان 
است.  غلط  کنند،  عمل  ای  منطقه  و  کرده  فکر  ای  منطقه  مجلس 
ملی  سطح  در  باید  اسامی  شورای  مجلس  نمایندگان  عنوان  به  ما 
بیندیشیم و در عین حال باید نگاهمان به منطقه هم باشد. اگر اهداف 
و سیاست های کلی یک نماینده تنها منقطه ای باشد به طور کلی در 

بخش منافع ملی دچار خسران می شویم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی اضافه کرد: با توجه به 
تنگناهای بودجه ای باید مسائل ملی در اولویت قرار بگیرد و نوعی 
یکسان سازی عمومی برای همه کشور لحاظ شود. البته در مناطقی 
که محرومیت بیشتر است باید در تخصیص بودجه نمایندگان توجه 

بیشتری داشته باشند.
انتقاد از برخورد برخی از نمایندگان در سهم خواهی هنگام  با  وی 
متاسفانه  داد:  توضیح  اسامی  شورای  درمجلس  بودجه  تصویب 
اسامی  شورای  مجلس  نمایندگان  بین  مسائل  به  ملی  نگاه  این 
را  نگاه  این  تا  تهران تاش می کنند  نمایندگان  بسیار محدود است. 
عمومیت بخشند اما به طور معمول نمایندگان همچون گذشته چون 
از محبوبیت محلی برخوردار  برای منطقه ای مشخص کار می کنند، 
مجلس،  بعدی  دوره های  در  آوری  رای  برای  در  و  می شوند 
مجموعه  در  ملی  نگاه  این  نابراین  می آورند.  بدست  امتیازهایی 
مجلس وجود نداریم اما درتاش هستیم تا این نگاه در سطح بودجه 

و کمیسیون تلفیق عمومیت پیدا کند.
با دولت در تصویب  نمایندگان  به همکاری  با اشاره  پایان  مافی در 
بنابراین  است  بودجه  کسر  با  معمول  طور  به  دولت  گفت:  بودجه 
زمانی  دولت  سخن  دیگر  به  کند.  تامین  را  کسری  این  منابع  باید 
مجلس  اما  باشد  منابع  تامین  دنبال  به  باید  دارد  بودجه  کسری  که 
هم تاش می کند در این زمینه در حد انتظاراتی که مردم دارند و 
اختیاراتی که قانون به نمایندگان داده است، به دولت کمک کنند.

نمایندگان باید ملیگرانی کاا بیداد می کند
 بیند یشند
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پروانه مافی

با فیلتر تلگرام، بچه های 10، 11 ساله ما وارد فضاهایی شدند که 
در کشورهای دیگر برای زیر 18 ساله ها غیرقانونی است

حجت  اخیر  اظهارات  درباره  مجلس  طلب  اصاح  نماینده  سیاوشی،  طیبه 
ااسام علم الهدی پیرامون فیلترینگ اینستاگرام در نماز  جمعه مشهد می گوید: 
تخصصی  های  تریبون  که  شود  می  مطرح  هایی  تریبون  از  مباحث  این  متاسفانه 
این حوزه نیست. این  صحبت ها قاعدتا تاثیر مثبتی روی مردم ندارد و جز اینکه 
برای مردم سوال شود که این چه قضیه ای است که به این شکل مطرح  می شود، 
های  رسان  پیام  دستاوردهای  و  موضوع  این  آنکه  ویژه  به  ندارد؛  دیگری  نتیجه 

داخلی هم برای مردم مبهم است.  
»نهضت«  و  اینستاگرام  فیلتر  درباره    CFT  ماجرای تکرار  درباره  سیاوشی 
این  بود؛  به  نمایندگان درباره همین موضوع، گفت: کاش نهضت  پیامک  ارسال 
اتفاق، به انحراف کشیدن مردم است. اینکه شما بگویید باید برای  فعال شدن پیام 

رسان های داخلی از جیب مردم پول بدهید، چه معنایی دارد؟
ارسال کنندگان پیامک ها، مردم را تحریک می کنند

او افزود: حدودا یک سال از فیلتر تلگرام می گذرد، اما هنوز این پیام رسان 
به خاطر  نداشتند.  تزریق شده، عملکرد  موفقی  به آنها  بودجه ای که  ها، علیرغم 
را  مردم  نوعی  به  و  دهند  می  مردم  به  را  غلط  اطاعات  این  که  کسانی  همین، 

کنند.  می  تحریک 
ما را قسم می دهند که پیام رسان های داخلی را تقویت کنید؛ 

چطور تقویت کنیم؟ با پول دادن؟
فیلترینگ  درباره  اند  کرده  شروع  که  است  روز  چند  داد:  ادامه  سیاوشی 
می  قسم  همین  راستا،  در  که  است  عجیب  کنند؛  می  ارسال  پیامک  اینستاگرام 
دهند که شما خانواده های ما را تهدید می کنید و می گویند شما باید پیام رسان 
طور  این  دادن.  پول  با  کنیم؟  تقویت  حال  چگونه  کنید.  تقویت  را  داخلی  های 

که نمی شود. 
ما را خائن و دشمن جلوه می دهند / شماره ها مشخص است؛ 

هم 0915 داریم و هم 0912 و 0913 
گفت:  نیز  ارسالی  های  پیامک  منشأ  درباره  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
دارد و   ۰۹۱۵ هایشان  مشخص است؛  ارسال می شود، شماره  از جاهای مختلف 
را  قضیه  است.    CFT  قضیه مثل  دارد.  هم   ۰۹۱۳  ،۰۹۳۹  ،۰۹۰۱  ،۰۹۳۷  ،۰۹۱۲
مرگ و زندگی و  یا به طور مثال بنده را خائن و دشمن جلوه می دهند به گونه 
به  باشیم در حالی  که  باید حافظ حریم خانواده ها  ای که در کمیسیون فرهنگی 

به فکر هستند.  بیشتر  نیستیم و دیگرانی  به فکرشان  آنها  گفته 
با فیلتر تلگرام، بچه های 10، 11 ساله ما وارد فضاهایی شدند 

که در کشورهای دیگر برای زیر 18 ساله ها غیرقانونی است
جز  به  کردن،  فیلتر  که  گفتیم  هم  تلگرام  فیلترینگ  قضیه  در  داد:  ادامه  او 
اینکه بچه ها با فیلترشکن به هر حوزه دیگری دست یابند،  اتفاق دیگری نخواهد 
افتاد. قطعا تا حدودی امنیت کشور تامین می شود اما در واقع امنیت خانواده ها 
اغلب  متاسفانه  باز می کند و  تلگرام را  ۱۱  ساله ای که   ،۱۰ از دست رفت. بچه 
خانواده ها نیز اجازه این کار را می دهند، وارد حوزه های دیگری می شود که 
 در کشورهای دیگر، ورود افراد زیر ۱۸ سال به آنها ممنوع و غیرقانونی است و 

عواقب آن را هم بررسی کرده اند.  
مردم به عینه دستاوردهای پیام رسان های داخلی را می بینند

سیاوشی افزود: تا کنون درباره بستن تلگرام آسیب شناسی صورت نگرفته و 
همین طور درباره دستاوردهای پیام رسان های داخلی؛  که البته مردم خودشان به 

اینستاگرام مطرح شده.  فیلترینگ  اکنون هم بحث  بینند.  عینه می 
در  را  چین  الگوی  ها،  رسان  پیام  درباره  مجلس  طرح  طراحان 

داشتند نظر 
در  شمالی  کره  دادن  قرار  الگو  پیرامون  که  هایی  بحث  درباره  همچنین  او 
فیلترینگ پیام رسان ها مطرح می شود، گفت: برخی  نمایندگان بحث ساماندهی 
پیام رسان های داخلی را با طرحی آورده اند و تعدادی نیز آن امضا کرده اند اما 

متاسفانه به برخی موارد  حائز اهمیت آن توجه نکرده اند.  

می  فکر  گویا  هم  اند  کرده  امضا  و  تهیه  را  طرح  این  که  کسانی  افزود:  او 
های  رسان  پیام  یعنی  هم  اند.  نظر گرفته  در  را  مانند چین  و طرحی  الگو  کردند 
داخلی را توسعه می دهند و هم کم کم دسترسی مردم به پیام رسان های خارجی 
اند.  کرده  عمل  موفق  داخلی  های  رسان  هم  پیام  چین  در  کنند.  می  محدود  را 
اما متاسفانه ما آنها یعنی داخلی ها را آماده نمی کنیم و در مورد خارجی ها هم 

مردم را  محروم می کنیم. 
تریبون تخصصی مباحث فضای مجازی نیست نماز جمعه، 

پیرامون  الهدی  علم  ااسام  حجت  اخیر  اظهارات  درباره  همچنین  سیاوشی 
تریبون  از  مباحث  متاسفانه  این  مشهد گفت:  نماز جمعه  در  اینستاگرام  فیلترینگ 
نیست. شورای فضای  این حوزه  تریبون های تخصصی  هایی مطرح می شود که 
این فضا هستند  اندرکار  نوعی دست  به  ارتباطات  و کسانی که  مجازی، وزارت 
مردم  به گوش  تریبون های دیگر  از  تر  و ساده  را کارشناسی کرده  مباحث  اگر 

داشت.  مثبتی خواهد  تاثیر  قطعا   برسانند 
این صحبت ها تاثیر مثبتی روی مردم ندارد

این  افزود:  نماز جمعه  مانند  هایی  تریبون  مباحث مذکور در  او درباره طرح 
صحبت ها قاعدتا تاثیر مثبتی روی مردم ندارد و جز  اینکه برای مردم سوال شود 
که این چه قضیه ای است که به این شکل مطرح می شود، نتیجه دیگری ندارد؛ 
برای مردم  پیام رسان های داخلی هم  این  موضوع و دستاوردهای  به ویژه آنکه 

مبهم است.  

فرزندم کجاست!
۲۴

سرمایه بیت المال 
به تاراج رفت

 معیشت بازنشستگان 
از کارگران هم بدتر است!

 نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسامی گفت: برخی مسئوان کشوری و استانی در زمانی که بنده 
در خصوص تخلف در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی فریاد می زدم، در کارخانه در حال گرفتن عکس 
یادگاری و تعریف از مالک این مجتمع بودند. احمد مرادی  در خصوص فراخوان واگذاری سهام و دارایی از 

سوی سازمان خصوصی سازی به منظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی نسبت..

مروز وضع معیشت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است چون سن وسالی از آنها گذشته و دیگر نمی توانند 
کار کنند ولی متاسفانه بازنشستگان برای تامین هزینه های کمرشکن زندگی و درمان و دارو در به در دنبال کار 
می گردند و حتی به نظافت و نگهبانی در ساختمانها هم تن می دهند.وی با اشاره به توزیع سبد حمایتی دولت 
اظهار کرد: سبد حمایت غذایی دولت به همه فرهنگیان و کارمندان و بازنشستگان دولتی داده شد....

بررسی  نماینده مردم هرمزگان

صدای اصاحات صدای اصاحات 

شب
 یلدا 
چند؟!

پریساعبادی:  خبرنگار/   / اصاحات  صدای 
آخرین روز های پاییز در حال گذر و چیزی تا بلندترین 
نمانده  باقی  ها  ایرانی  آیین  ترین  قدیمی  و  سال  شب 
اقامی که  قیمت  و  بازار  به وضعیت  نگاهی  با  اما  است. 
در  اسمی  به  فقط  این روز  است  نیاز  مورد  یلدا  در شب 
برای  ایرانی ها تبدیل می شود و برگزاری آن را  تقویم 
بسیاری از خانواده ها سخت و یا در مواردی غیر ممکن 

می سازد. 
با سال های گذشته متفاوت  شب یلدای امسال کمی 
اندازه  از  بیش  افزایش  و  قیمت دار  رفتن  باا  است.  تر 
باشد.  می  آن  دایل  ترین  بارز  از  یکی  ها  کاا  قیمت 
برای  مراسم  این  برگزاری  هم  گذشته  های  سال  شاید 

برخی سخت بود اما امسال برای شهروندانی ....
6

شب یلدا؛ یادآور بیگانگی
 ایرانی ها از یکدیگر

دایل  به  را  صاحبنظران  ورود  اجازه   
مختلف به مدرسه نمی دهیم و نتیجه این 

می شود که دیوار بلندی...

کتاب های کمک درسی 
دمار از نظام آموزشی 

در آورده است

وزیر آموزش و پرورش

ارجاع  اسامی  رییس مجلس شورای  نایب 
مجمع  سوی  از  پولشویی  با  مبارزه  ایحه 
برای  مجلس  به  نظام  مصلحت  تشخیص 
اصاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و 
گفت: »مجلس باید برای این بدعت آشکار 
تدبیر  می کند،  تهدید  را  مجلس  کیان  که 

کند.«در یادداشت علی مطهری...

بدعت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجلس 

را تهدید می کند

علی مطهری

محمد زارع فومنی مدیرمسئول
سرمقاله

۱
گرانی کاا

 بیداد می کند

صدای اصاحات بررسی می کند

در این گزارش می خوانید:
* آقازاده ها توان مدیریتی ندارند!

* چرا آقازاده ها هیچ محدودیتی ندارند؟! 
* 148میلیارد دار موجودی حساب آقازاده ها!

* ماجرای آقازاده های دوتابعیتی؛ هم چنان در ابهام؟!

۳

۶

۲



سیاست2
سال 84 در 1400 تکرار خواهد شد

صدای اصاحات خبرنگارعضو شورای مرکزی حزب اعتدال 
و توسعه با بیان اینکه تداوم ائتاف پیروز سال ۹۲ همچنان ضرورت 
داستان سال ۸۴  است  ممکن  زیرا  باشیم  باید هوشیار  دارد گفت: 
در ۱۴۰۰ تکرار شود. کواکبیان فراموش نکند که در سال های ۷۶ 
تا ۸۶ چگونه بازیچه صداوسیما و کیهان شده بود و اصاح طلبان 
کاسیک را تخریب می کرد. غامعلی دهقان گفت: شاید عده قلیلی 
از اصاح طلبان در تاشند تا حساب خود را از دولت جدا کنند اما 
روح حاکم بر اصاحات همچنان در مسیر حمایت از دولت است. 
ببینید جریان اصاحات یک کلیت واحدی نیست بلکه آن را می 
توان یک طیف درنظر گرفت که بعد از سال ها هنوز تعریف نشده 
است. روزی سعید حجاریان گفته بود که جبهه مشارکت جبهه بین 
العباسین یعنی از عباس دوزدوزانی تا عباس عبدی است. واقعیت 
بر اصاحات همچنان در مسیر حمایت  این است که روح غالب 
انگشتان  اندازه تعداد  به  البته ممکن است مواردی  از دولت است 
یک دست ساز جدایی بزنند ولی اصاحات صاحب دارد و رئیس 
آن  عنوان چهره ای شاخص  به  هشتم  و  هفتم  های  دولت  جمهور 
از  واحدی  ندای  که  بوده  طور  این  همیشه  و  کند  می  هدایت  را 
ایشان درباره حمایت از دولت شنیدیم.در این زمینه شخصیت های 
شاخص دیگری همچون حسن خمینی نیز همواره نسبت به جریان 
این را هم  البته  از دولت حمایت کردند.  اعتدال سمپاتی داشته و 
قبول دارم که عده قلیلی از اصاح طلبان نه از روی سوء نیت بلکه 
با حسن نیت به این نتیجه رسیده باشند که جایگاه دولت به دلیل 
مشکات اقتصادی جایگاه سال های ۹۲ تا ۹۶ نیست بنابراین برای 
اینکه از آسیب پذیری اصاح طلبان جلوگیری کنند ساز جدایی 
می زنند تا وضعیت خود را در بدنه اجتماع بهبود ببخشند.به نظرم 
بخشی از نیروهای اصاح طلب به این تحلیل رسیدند اما سوال این 
است که آیا جامعه هم این تحلیل را می پذیرد که جریانی که تا 
دیروز حامی دولت بوده امروز پشت دولت را خالی کند؟جبهه ای 
اصاح  بزرگ  ائتاف  جبهه  گرفت،  ۹۶ شکل  تا   ۹۲ سال  از  که 

طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل بود. در سال ۹۲ این ائتاف 
ممکن بود نانوشته باشد اما برای انتخابات مجلس دهم افراد نشستند 
و لیست عمومی را تنظیم کردند به طوریکه در لیست تهران شما 
اسامی افرادی مانند کاظم جالی و بهروز نعمتی به عنوان شخصیت 
های اصولگرا را در کنار کواکبیان و حضرتی به عنوان چهره های 
و   اصولگرا  اعتدالی  چهره  عنوان  به  مطهری  علی  طلب،  اصاح 
به اعتدال و توسعه نزدیک بودند می  ناشناخته ای که  چهره های 
ائتاف بزرگ اصاح  بپذیریم که جبهه  بینید.باید این موضوع را 
یک  بلکه  نبوده  همگن  معتدل  اصولگرایان  و  اعتدالیون  طلبان، 
اما همه  دارند  را  تشکیات خاص خود  است که هر کدام  طیف 
ما رقیبی داریم که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نزدیک ۱۷ 
میلیون رای داشت که گزینه نهایی آنها آقای رئیسی بود و جریان 
نواصولگرایی آقای قالیباف هم به او پیوست.در این شرایط تشدید 
سیاستمدار  نیست.   ۹۶ تا   ۹۲ پیروز  جبهه  نفع  به  فرعی  تضادهای 
تا تضاد اصلی را فراموش نکرده و  باید همیشه تاش کند  واقعی 
بود  این  برای  مقدمه  پابرجاست.این  همیشه  اصلی  تضاد  که  بداند 
که بگویم رقیب در تاش است تا با تشدید تضادهای فرعی، در 
جبهه پیروز سال ۹۲ تا ۹۶ انشقاق ایجاد کند و متاسفانه از آنجا که 
ما در شناخت جنگ روانی ضعیف هستیم گاهی اوقات خودی ها 
آتش بیار معرکه می شوند که بنده در ابتدای صحبتم به نقش رسانه 
نفس  اشاره کردم.بنده  آقای جهانگیری  ماجرای  در  دوست  های 
پذیرم  تا ۹۶ می  اتئاف کنندگان ۹۲  را در جبهه  اختاف سلیقه 
اجتماعی  پایگاه  که  داریم  مشترک  توانمند  رقیب  یک  چون  اما 
و تشکیات دارد عقل و خرد سیاسی حکم می کند که نیروهای 
اصاح طلب، اعتدالی و اصولگرایان معتدل به آن دامن نزنند که مع 
ااسف دامن می زنند؛ دلیل آن هم می تواند نداشتن تحلیل درست 
از شرایط سیاسی کشور باشد، ما باید هوشیار باشیم که ممکن است 

داستان سال ۸۴ در ۱۴۰۰ تکرار شود.

با  مبارزه  ایحه  ارجاع  اسامی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای 
»مجلس  گفت:  و  دانست  مجمع  اختیارات  از  فراتر  را  اصاح 
باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می کند، 
است:مجمع  آمده  مطهری  علی  یادداشت  کند.«در  تدبیر 
برای  که  را  پولشویی  با  مبارزه  ایحه  نظام  مصلحت  تشخیص 
مجمع  این  به  نگهبان  شورای  نظر  و  مجلس  نظر  میان  داوری 
از  یکی  نفع  به  و  کند  داوری  آنکه  جای  به  بود  شده  ارسال 
اقدام  فرستاد.این  مجلس  به  اصاح  برای  بدهد،  رأی  طرف  دو 

تاسیس  و  اساسی  قانون   ۱۱۲ اصل  در  مجمع  اختیارات  از  فراتر 
آن  شناختن  رسمیت  به  و  مجمع  این  برای  جدید  اختیار  یک 
قانون  تغییر  بدون  رویه  است.این  دوم  نگهبان  شورای  عنوان  به 
سیاست های  بر  نظارت  هیئت  ندارد.  شدن  اجرا  امکان  اساسی 
در  ایحه  این  بررسی  حین  در  باید  مجمع  در  مستقر  نظام  کلی 
مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعام می کرد و پس 
نداشته  را  مجلس  مصوبه  بررسی  حق  مجلس  در  تصویب  از 
که  آشکار  بدعت  این  برای  باید  اسامی  شورای  مجلس  است. 

نماید.« تدبیر  تهدید می کند  را  کیان مجلس 

صدای اصاحات-پریسا عبادی: اصطاح آقازاده و ژن خوب 
برای اشاره به افرادی در کشور است که به وسیله رانت و سوءاستفاده از 
نفوذ و قدرت پدر یا مادر یا اقوام نزدیکشان شروع به فعالیت اقتصادی و 
کسب قدرت و ثروت می نمایند. اظهارات فرزند محمدرضا عارف بود 
که ژن خوب را بر سر زبان ها انداخت. اما داستان آقازاده ها و ژن های 
خوب فقط به این جا محدود نمی شود و می توان رد پای آن ها را در 
کشور های خارجی و حساب های بانکی شان پیدا کرد. ماجرایی که به 
سرعت رسانه ای و منجر به واکنش سران خارجی برای اخراج و بلوکه 
تحصیات  نحوه  به  نگاهی  اما،  میان  این  در  شد.  ها  آن  اموال  کردن 
با  متفاوت  زندگی  سبک  نهایت  در  و  ها  آقازاده  بانکی  حساب  و 
تناقض های موجود را آشکار کند.  تواند  صحبت های مسئوان، می 

*دختر برادر رئیس جمهور و همسرش
سایت بیزینس اینسایدر یکی از سایت هایی می باشد که در مورد 
تحصیل آقازاده ها در کشور های خارجی اخباری را منتشر کرد. این 
سایت نوشت: در حالی که مسئوان ایرانی در کام خود علیه غرب، 
غرب  به  کار  و  تحصیل  برای  را  خود  فرزندان  اما  می کنند  سخنرانی 
برای تحصیل  را  ایرانی، فرزندان خود  می فرستند. چرا طیف مسئوان 
تفکرات  به  آن ها  شدن  آلوده  از  و  فرستند  می   غربی  دانشگاه های  به 
اینسایدر درباره مریم فریدون  بیزینس  و اخاقیات غربی، نمی ترسند؟ 
دختر حسین فریدون )برادر رئیس جمهور ایران( اشاره کرده و درباره 
سوابق حسین فریدون نوشته است: او از ابتدا از حامیان انقاب اسامی 
به  ایشان  بازگشت  زمان  در  )ره(  خمینی  امام  حفاظت  مسئوان  از  و 
هشت  و  شد  استاندار  سپس  فریدون  است.  بوده   ۱۳۵۷ سال  در  ایران 
ایران  نمایندگی  هیئت  به  بعدها  و  بود  مالزی  در  ایران  سفیر  هم  سال 
رئیس جمهور  یعنی  برادرش  مشاور  ها  بعد  و  پیوست  ملل  سازمان  در 
کارشناسی  مقطع  دانشجوی  فریدون  حسین  دختر  مریم  شد.  ایران 
دانشگاه کلمبیای آمریکا بوده و پس از آن با دریافت بورس تحصیلی 
موسوم به لرد دارندورف Lord Dahrendorf )جامعه شناس 
اقتصاد  مدرسه  مشهور  کالج  در   )۱۹۲۹-۲۰۰۹ آلمانی  انگلیسی- 
مشغول    London School of Economics لندن 
بانک  دویچه  که  بورسیه هایی  قالب  در  بورس،  این  شد.  تحصیل  به 
حال  در  کشورهای  دانشجویان  به   Deutsche Bank آلمان 
است.  شده  داده  فریدون  مریم  به  می کند،  اعطا  نوظهور  و  توسعه 
نیازمند  دانشجویان  به  کمک  تحصیلی  بورس  این  اعطای  از  هدف 
به  آن  اعطای  اساس،  همین  بر  و  است  توسعه  حال  در  کشورهای 
تعجب  دارد،  مناسبی  مالی  وضع  که  ایران  رئیس جمهور  برادر  دختر 
در  فریدون  مریم  که،  بود  نوشته  آمریکایی  سایت  این  است.   برانگیز 
شعبه لندن دویچه بانک مشغول به کار هم شده است. بیزینس اینسایدر 
بود  کرده  اعام  سوئیس  در  ایران  سفیر  پسر  را  فریدون  مریم  شوهر 
است.  کرده  تحصیل  دکترا  مقطع  در  آکسفورد  دانشگاه  در  که 
*فرزند وزیر خارجه و برادر زاده معاون وزیر خارجه

این سایت همچنین اعام کرده بود که مهدی ظریف فرزند وزیر 
خارجه ایران و احمد عراقچی برادرزاده معاون وزیر خارجه ایران نیز 
در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده اند. مهدی ظریف بیش از یک دهه 
در آمریکا زندگی کرده و در شرکت های فضایی و مخابراتی مشغول به 

کار بوده اما در سال ۲۰۱۳ به ایران بازگشته است. این سایت آمریکایی 
در ادامه بیان کرد که مهدی ظریف پس از بازگشت به ایران، درباره 
اغراق کرده و در حالی که مدعی است  سوابق کاری اش در آمریکا 
برای شرکت معتبر وریزون Verizon کار می کرده، اما این شرکت 
شرکت  این  پیمانکاران  از  یکی  برای  ظریف  مهدی  که  کرده  اعام 
کار می کرده است و نه خود این شرکت. لیست آقازاده ها فقط به این 
دهند.  می  نشان  را  دیگری  چیز  ها  آمار  و  شود  نمی  محدود  نام  چند 

*چرا آقازاده ها هیچ محدودیتی ندارند؟ 
بیزینس اینسایدر در واکنش به تحصیل آقازاده ها در غرب نوشته 
بود: مسئوان ایرانی شعار مرگ بر آمریکا می دهند و نظام غرب را فاسد 
می خوانند اما فرزندانشان را برای تحصیل و زندگی روانه غرب می کنند. 
مگر مسئوان ایرانی، فرزندانشان را دوست ندارند که آن ها را به دامان 
غرب می فرستند؟ مردم عادی ایران برای سفر به غرب و تحصیل در آنجا 
از جانب کشورهای غربی مواجه می شوند؛  با محدودیت های فراوانی 
نیستند؟ مواجه  محدودیت ها  این  با  ایرانی  مسئوان  فرزندان  چرا  اما 

*آقازاده ها توان مدیریتی ندارند
کشور  در  خاص  حقوقی  و  حق  از  استفاده  و  ها  آقازاده  وجود 
این معضل در  افتد که  می  اتفاق  این در حالی  و  اوج خود رسیده  به 
هشدار  های  مرز  واقعیت  در  ولی  گرفته  جای  جامعه  پنهان  های  ایه 
این  در  تهران،  دانشگاه  استادیار  ولی زاده  اکبر  است.  رد کرده  هم  را 
این  انتشار  به  هم  تابناک  خبرگزاری  که  داشت  اظهاراتی  خصوص 
ایران  از آقازاده  ها در  او گفت: »یک نسلی  بود.  اظهارنظر ها پرداخته 
وجود دارند که نه سواد خاصی دارند و نه توان مدیریتی، اما خواهان 
سهم مدیریتی هستند و به مسئولیت های جزئی نیز راضی نیستند. اکنون 
عده ای از آنها برخی از مناصب را گرفته و در سیستم مشغول به کارند. 
فعال  حال  در  مدیریتی کشور  بدنه  در  آقازاده ها  از  عظیمی  بدنه  یک 
از  بخشی  ندارند.  مدیریتی  توان  اما  هستند،  مطالبه گر  که  است  شدن 
نظام مدیریتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی در  به هم ریختگی در  این 
ساختار، به خاطر همین آقازاده هایی است که در سیستم حضور دارند.«
کنند می  خواهی  سهم  و  گردند  برمی  ها  *آقازاده 

که  می آید  آمار  وقتی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  زاده  ولی 
آیا  هستند،  تحصیل  حال  در  آقازاده  ۴هزار  از  بیش  انگلیس  در 
»عمده  گفت:  می شوند،  انگلیس  کشور  در  ماندگاری  دچار  آنها 
حضور  می کنند.  سهم خواهی  و  بازمی گردند  کشور  به  آقازاده ها 
تصمیم سازی،  و  تصمیم گیری  ارکان  در  آقازاده ها  این  پررنگ 
کشور  در  که  است  مشکاتی  از  یکی  می شود.این  بحران ساز 
سازوکاری  باید  حتماً  نمی کنند.  نقد  را  آن  و  نمی شود  دیده  اصًا 
بیاید.« وجود  به  کشور  در  آقازادگی  پدیده  این  کنترل  برای 

*چرا تکذیب شد؟!
حضور  آمریکا  در  ایران  مسئولین  فرزندان  از  ۴۳۲نفر  و  ۵هزار 
دارند که جز اماک ودارایی شخصی ۱۴۸ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دار 
در حساب این نفرات وجود دارد و بدلیل امضا نکردن FATF# این 
مبالغ را توقیف می کنیم. ظرف سه ماه آینده این نفرات به ایران دیپورت 
داری  )وزیر( خزانه  رئیس  منوچین،  استیون  نظر  اظهار  این  می شوند؛ 
آمریکا بود که بعد از مدتی انتشار صحت داشتن این خبر تکذیب شد. 

در حالی که سایت منتشر دهنده آن هم بعد از مدتی این خبر را برداشت 
اما با توجه به آمار داده شده توسط منوچین و هم چنین خبرهایی که 
پیش از آن درباره حضور آقازاده ها در کشور های خارجی منتشر شده 
از  ارقامی چندان هم دور  نشان می دهد که وجود چنین آمار و  بود، 
ذهن و عجیب نیست و افکار عمومی هم به خوبی با آن آشنایی دارند. 

*148میلیارد دار موجودی حساب آقازاده ها
ادعا  نژاد  احمدی  در دولت  مرکزی  بانک  رئیس  بهمنی  محمود 
در  ما  های  آقازاده  موجودی حساب  دار  میلیارد   ۱۴۸ که  بود  کرده 
صدور  در  اتهام  مورد  افراد  از  یکی  که  او  است  خارجی  های  بانک 
که  گفت  ادامه  در  است  تحریم  زدن  دور  زمان  در  طایی  امضای 
 ۵ این  است.  ارزی کشور  از ذخایر  بیشتر  آقازاده ها  موجودی حساب 
 ۳۰۰ شود  می  گفته  کنند؟  می  چه  کشور  از  خارج  در  آقازاده  هزار 
نفر از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه می کنند؟ دولت باید به این 
نظارت  است.  کرده  روشن  را  تکلیف  قانون،  کند.  رسیدگی  موضوع 
نظارت  مسئول  و  است  مرکزی  بانک  با  بانکی  و  پولی  موسسات  بر 
گزارش  باید  است،  محاسبات  دیوان  و  بازرسی  سازمان  نیز  دولت  بر 
شفاف در این خصوص ارائه شود.)منبع: به گزارش ایران جیب از مهر( 
*ماجرای آقازاده های دوتابعیتی؛ هم چنان در ابهام؟

مسئوان  از  تفحص  و  تحقیق  گزارش  در  هم  این  از  پیش 
دستگاه های  »اگرچه  که:  بود  آمده  کارت  گرین  دارای  و  دوتابعیتی  
مضاعف  تابعیت  وضعیت  از  اطاعاتی  گونه  هیچ  کشور  اجرایی 
فرزندان مسئولین نداده اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه ها، 
در  آنها  سابقه خدمت  نیز  و  آنها  فرزندان  و  مسئولین  تحصیلی  سوابق 
می دهد  دست  به  را  اعتنایی  قابل  شواهد  و  قرائن  خارجی  کشورهای 
نظیر  متعدد  دایل  به   مسئولین  فرزندان  از  بسیاری  می نماید  اثبات  که 
تابعیت  یا  و  نموده اند  اخذ  را  کشورها  دیگر  تابعیت  تولد،  و  تحصیل 
ترک  بدون  هم اکنون  است.  شده  تحمیل  آنان  بر  کشورها  سایر 
کارمندی  یا  و  اقتصادی  فعالیت های  مشغول  کشورها  آن  تابعیت 
وزیر  نظیر  عالی رتبه ای،  مسئولین  فرزندان  هستند.  کشورها  آن  در 
رئیس  دستیاران  و  مشاوران  از  برخی  و  نفت  خارجه،  امور  محترم 
ازم  است  بدیهی  هستند.  افراد  دست  این  از  نمونه ای  تنها  جمهور 
اتخاذ  جدی  به طور  افراد  از  دسته  این  خصوص  در  تدابیری  تا  است 
اظهار  به  ملزم  این چنین  اشخاص  و  مقامات  که  به طوری  گردد، 
در صورت کسب  یا  و  شده  سایر کشورها  اقامت  و  تابعیت  دارابودن 
نمایند.« اقدام  دوم  تابعیت  ترک  به  نسبت  کشورها  سایر  تابعیت های 

از  یکی  فرزند  به  که  آن  از  بیش  خوب  ژن  و  آقازادگی 
خوب  تحصیات  و  خوب  حساب  به  شود،  محدود  بودن  مقامات 
نتیجه ها  و  بر می گیرد!  هم رسیده است و زوایای دیگری را هم در 
آن  کردن  هشتگ  و  کجاست  فرزندت  سوال  که  دهد  می  نشان  هم 
وضع  همان  در  خود  زندگی  به  ها  آقازاده  کماکان  و  ماند  نتیجه  بی 
تحصیل  از  که  اخباری  میان  در  کاش  ای  اما  دهند.  می  ادامه  سابق 
رسد،  می  گوش  به  دنیا  کنار  و  گوشه  در  شان  زندگی  و  ها  آقازاده 
و  چوپانی  کار  و  شود  حفظ  عمومی  افکار  برای  احترام  حداقل 
ندهند!  نسبت  خود  فرزندان  به  مردم  آرامش  برای  را  داری  گوسفند 

فرزندم کجاست!

بررسی

جنجال بر سر خبر انتصاب »داماد روحانی« 
انتصاب  به  مربوط  اخبرا  به  اشاره  با  فرانسه  خبرگزاری  اصاحات   صدای 
کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی، به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی 
و  شده  محکوم  شدت  به  مجازی  فضای  در  خبر  این  این  در  نوشت:  ایران 

واکنش های زیادی به همراه داشته است.
این خبرگزاری در ادامه نوشت: انتصاب کامبیز مهدی زاده جوان که در اوایل 
سی سالگی به سر می برد )بعد از آن که در آگوست به طور رسمی با دختر 
ایرانی در  انتقادهای زیادی را از سوی کاربران  حسن روحانی ازدواج کرد( 

شبکه های مجازی به همراه داشته است.
معاون  سرقینی  جعفر  انتصاب  این  از  بعد  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 

وزارت صنعت در اعتراض به انتصاب های فامیلی از سمت خود استعفا داد.
مهندسی  دکتری  دانشجوی  مهدی زاده  اینکه  به  اشاره  با  فرانسه  خبرگزاری 
نفت است و پیش از این به عنوان مشاور وزیر نفت ایران، ریاست فدراسیون 
انتصاب  این  نوشت:  است،  کرده  جوانان خدمت  سازمان  ریاست  و  تکواندو 
با  پیش  سال  از  که  شد  اجتماعی  شبکه های  در  جریانی  بیشتر  تحرک  باعث 
کرده  جلب  خود  به  اجتماعی  شبکه های  در  زیادی  توجه  خوب  ژن  هشتگ 
توئیت های  اتفاق،  این  به  واکنش  در  شد:  یادآور  فرانسوی  رسانه  بود.این 
فضای  در  کمپینی  گذشته  تابستان  شد.  منتشر  مجازی  فضای  در  مختلفی 
زندگی  مورد  در  باید  مقامات  کمپین،  این  اساس  بر  که  شد  ایجاد  مجازی 

فرزندانشان شفاف سازی می کردند.
نوشت:  ایران  در  کجاست  فرزندت  کمپین  به  اشاره  با  فرانسه  خبرگزاری 
همچنین کمپین دیگری با عنوان فرزندت کجاست شکل گرفت که این سوال 
مطرح  می کنند  تحصیل  از کشور  فرزندانشان خارج  که  ایرانی  مقامات  از  را 
می کرد و مقامات باید به این سوال پاسخ می دادند. یکی از افرادی که به این 
از  بعد  فرزندانش  اعام کرد که  بود که  داد محمدجواد ظریف  پاسخ  سوال 

اتمام تحصیل به ایران بازگشته اند.
این گزارش در حالی امروز منتشر شد که رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو 
با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تعلیق حکم کامبیز مهدی زاده به عنوان معاون 
شنیده های  طبق  رئیس جمهور گفت:  از سوی  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
وزیر  معاون  عنوان  به  دامادشان  حکم  که  داده اند  دستور  رئیس جمهور  بنده 

صنعت، معدن و تجارت لغو شود.
وی ادامه داد: اینکه فرزندان بستگان مسئوان پست نگیرند یک بحث است و 
بحث دیگر درباره جوانگرایی است و بحث دیگر درباره شایسته سااری است 

که این موضوعات را نباید باهم خلط کرد.
و  دارد  تجربه  که  مسئولی  است  ممکن  گاهی  افزود:  سبزوار  مردم  نماینده 
جوان هم است، در پستی مفید باشد که اشکالی ندارد در جایی حضور داشته 

باشد و نباید از برخی حقوق ها وی را محروم کنیم.

جلوی کاسه های داغ تر از آش را بگیرید
با  اسامی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  اصاحات-نماینده  صدای 
اشاره به سخنان نماینده ای که ۵۰ درصد نمایندگان را برانداز دانسته گفت: 
نظام؟ موافق  و  مخالف  تشخیص  شاقول  یا  هستند  نظام  سخنگوی  ایشان 

تذکر  در  اسامی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده  پارسایی  بهرام 
و  مجلس  رییسه  هیات  به  تذکری  در  مجلس  امروز  علنی  جلسه  شفاهی 
کرد:  بیان   ۲۲ ۱۱ماده  بند  به  استناد  با  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات 
یکی از وظایف هیات رییسه حفظ شأن و منزلت مجلس و دفاع از حقوق 
داده  اجازه  خود  به  همکاران  از  یکی  اخیرا  است،  نمایندگان  جایگاه  و 
گیری  موضع  است،  کرده  خطاب  برانداز  را  مجلس  درصد   ۵۰ و  است 
هیات رییسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص چیست؟
شاقول یا  هستند  نظام  سخنگوی  ایشان  افزود:   وی 

هستند  برانداز  کسانی  قانون  طبق  نظام؟  موافق  و  مخالف  تشخیص   
همکار  این  شاخص  باشند،  داشته  نظام  علیه  مسلحانه  اقدام  که 
خود  توهم  است،  ایشان  خود  نظر  به  نسبت  بودن  موافق  یا  مخالف 
باید  را  مخالف  صدای  می کند،  خفه  را  مخالف  صدای  پنداری  نظام 
معنی  به  بلکه  نیست  نظام  از  دفاع  معنی  به  برخوردها  اینگونه  شنید، 
است. نظام  براندازان  مواضع  تقویت  و  نظام  مخالفین  از  حمایت 

پارسایی ادامه داد: این ۵۰ درصد مدنظر ایشان عاوه بر نظام به این مردم 

و خاک و این سرزمین پایبند هستند، ایشان در دفاع از ملیت و نظام ایران 
کاسه داغ تر از آش شده اند، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان جلوی این 
آقای ظریف  از  همانگونه که  قضاییه  قوه  بگیرد،  را  بی دلیل  صحبت های 
شود. رسیدگی  آن  به  تا  کنند  ارائه  سندی  هم  ایشان  خواستند،  سند 

غذای  اعتصاب  و  زندانیان  خصوص  در  دیگر  موضوع  کرد:  اضافه  وی 
از دست  را  روز گذشته جان خود  در چند  زندانیان  از  یکی  است؛  آنها 
توجه شود. ها  بر سامت آن  نظارت  و  زندانیان  از  ویژه  مراقبت  به  داد، 

هیچ وقت آرامشی
 به خوبی وضع فعلی در دانشگاه ها نداشتیم!

بدعت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مجلس را تهدید می کند

رییس  اول  معاون  اصاحات،  صدای  خبرنگار 
نماد  دانشگاه ها  فعلی  وضع  این که  بیان  با  جمهوری 
وزارت غامی است، اظهار کرد: هیچ وقت آرامشی 
امروز  و  نداشتیم  دانشگاه ها  در  فعلی  وضع  خوبی  به 
مشاهده می کنیم که دانشگاه ها هم نشاط سیاسی دارند 
و هم به مسائل علمی خوب پرداخته می شود.اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، صبح یکشنبه 
در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده کشور که در سالن اجاس سران برگزار شد، 
با اشاره به خدمات و اقدامات انجام شده از سوی منصور 
غامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: غامی 
وزیری دلسوز، کم حرف و پرکار است و وضع فعلی 
به  آرامشی  وقت  اوست.هیچ  وزارت  نماد  دانشگاه ها 
خوبی وضع فعلی در دانشگاه ها نداشتیم و امروز مشاهده 
می کنیم که دانشگاه ها هم نشاط سیاسی دارند و هم در 
به مسائل علمی خوب پرداخته می شود و  دانشگاه ها 
روسای دانشگاه ها در صحنه حضور دارند.وی با تاکید 
بر این که غامی جزو شخصیت های علمی و خوب 
کشور و مورد اعتماد دولت و رییس جمهوری است، 
خاطرنشان کرد: از همه دستگاه ها در شرایط فعلی انتظار 
است که وزیر علوم را مورد حمایت قرار دهند تا او 
بتواند کار خود را انجام دهد.معاون اول رییس جمهوری 
همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به ضرورت های امروز کشور از منظر توسعه و شرایطی 
که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: به صورت طبیعی 
توسعه علمی یکی از عرصه های اساسی توسعه پایدار و 
همه جانبه کشور است و همواره نقطه امید تاریخی در 
مردم وجود داشته که از آغاز مواجهه با دنیای جدید 
بتوانیم به سطحی از توسعه دست یابیم تا مردم از اقتصاد، 
رفاه و شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب و متناسب با 
بیان  با  ظرفیت های کشور برخوردار باشد.جهانگیری 
اینکه هیچ اقدام توسعه ای در دو سده گذشته انجام نشده 
که در آن نگاه به توسعه علمی وجود نداشته باشد، اظهار 
کرد: در دو سده قبل ایرانیان همواره نگاهی به توسعه 
علمی داشته اند و امروز نیز که ما مسئولیت اداره کشور 
را بر عهده داریم به این نتیجه رسیده ایم که توسعه علمی 
یکی از اصول توسعه کشور است.وی با اشاره به برخی 
ضرورت  و  علمی  توسعه  به  توجه  درباره  دیدگاه ها 
آن، ادامه داد: گاهی گفته می شود توسعه علمی بیشتر 
شرایط  و  تنگناها  مشکات،  از  فراغت  دوران  برای 
بی مساله گی کشور است و حال که کشور با مشکاتی 
مواجه شده و وضعیت اقتصاد، آب و محیط زیست در 
شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت کردن درباره توسعه 
علمی و پیگیری فناوری های روز نیاز کشور نیست. این 
در حالی است که اتفاقا توسعه علمی دقیقا برای روزهای 
سخت و شرایطی است که کشور با چالش های بسیار 
مواجه می شود و زمانی که دشواری ها بیشتر می شود 

بیش از سایر ایام باید به توسعه علمی توجه کنیم.معاون 
مسائل  اقتصاد،  در  کرد:  اضافه  رییس جمهوری  اول 
اجتماعی و روابط بین المللی زمانی که با مسائل جدی 
و مشکات مواجه می شویم حتما توسعه علمی و توجه 
به فناوری های روز و پژوهش های کاربردی می تواند 
ما را در غلبه بر مشکات کمک کند. امروز شرایط 
کشور ایجاب می کند که به دنبال کشف فرصت ها و 
ظرفیت های جدید برای توسعه علم باشیم.جهانگیری 
با بیان این که اعمال تحریم های جدید از سوی دولت 
وقت آمریکا علیه جمهوری اسامی ایران خاطرنشان 
کرد: امروز در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم های 
ظالمانه دولت آمریکا بخش هایی از کشور با مشکاتی 
تحریم کننده،  برنامه  و  هدف  البته  شده اند،  مواجه 
اقتصاد  فروپاشی  اقتصادی،  بنگاه های  ناکارآمدکردن 
به  با مشکات جدی  کشور و مواجهه زندگی مردم 
گونه ای که به اعتقاد خودشان مردم دست به اعتراض 
علیه حکومت بزنند، است.وی با تاکید بر لزوم مستقل 
شدن بودجه کشور از درآمدهای نفتی، گفت: زمانی 
می گوییم درآمدهای اصلی کشور حداقل در بخش 
ارز متکی به نفت است یعنی با شرایطی مواجه هستیم 
که همواره هم می توانیم از آن درآمد کسب کنیم و 
هم اگر قدرت های جهان اراده کنند و به ما فشار آورند 
می توانند بر درآمدهای ارزی کشور تمرکز کنند و مانع 
صادرات نفت ما شوند؛ گرچه تاکنون توفیق چندانی در 
این زمینه نیافتند، اما موضوع را نیز رها نکردند و حتما 
مقداری از صادرات نفت ما را کاهش داده اند.معاون 
اول رییس جمهوری با بیان این که اقتصادی که قادر 
است منابع خود را از در معرض تهدید قرار دادن حفظ 
کند و خود را نگه دارد اقتصاد مقاومتی است، اظهار 
کرد: در اقتصاد مقاومتی پنج محور اصلی، درون زایی، 
بنیان محوری  دانش   عدالت محوری،  برون نگری، 
آن  اساس  بر  ما  و  است  توجه  مورد  مردمی بودن  و 
برابر تکانه های خارجی  تا در  هدف گذاری کرده ایم 
از خود مقاومت نشان دهیم. از میان این پنج رویکرد 
دانش بنیان بودن اقتصاد جهت گیری  اصلی است که باید 
به آن توجه داشته باشیم. از نظر من اگر گفته می شود 
کشور باید به دنبال اقتصادی حرکت کند که اتکایش را 
بر درآمدهای نفتی کم کند و در داخل منابع درآمدی 
ایجاد نماید، اقتصاد دانش بنیان است.امروز که قرار است 
اقدام ضروری دانش بنیان کردن اقتصاد در کشور شکل 
بگیرد، باید زنجیره دانش، فناوری و پژوهش به طور 
کامل تشکیل شود و این سه گانه نیز از تعامل صنعت، 
دانش و جامعه شکل می گیرد.وی با تاکید بر این که 
برنامه اقتصاد دانش بنیان باید به عنوان مهم ترین اولویت 
توسعه ای کشور در شرایط فعلی باشد، خاطرنشان کرد: 
این برنامه باید در دولت نیز مورد حمایت قرار بگیرد 
این حمایت باید در اشکال مختلف اعم از بودجه ای و 

صندوق های حمایتی و سایر شیوه های حمایتی انجام 
شود. همچنین ارتقای پژوهشگران و ظرفیت  دانشگاه ها 
رییس  اول  بگیرد.معاون  قرار  کار  اولویت  در  باید 
جمهوری با اشاره به ارائه  پیشنهادات مختلف از سوی 
برخی دانشگاه ها و مراکز علمی برای برون رفت کشور 
از وضع موجود، تاکید کرد: امروز اقتصاد دانش بنیان 
و حرکت به سمت آن باید سرلوحه کارها قرار بگیرد 
و چنانچه در این زمینه نیاز است باید اصاحات مورد 
توجه انجام شود؛ اگر امروز قصد حمایت از کارآفرینان 
را داریم باید کارآفرینانی در اولویت قرار گیرند که 
فعالیت شان در راستای اقتصاد دانش بنیان است. همچنین 
در توسعه دانشگاه ها نیز باید به این موضوع توجه کنیم؛ 
حتما باید به ظرفیت دانشگاه های نسل چهارم یا همان 
دانشگاه های کارآفرین توجه شود و این موضوع باید 
در همه شرایط در دستور کار وزارتخانه های علوم و 
بهداشت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری 
مراکز  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  بگیرد.جهانگیری  قرار 
علمی و شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی، 
و  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  در  امروز  گفت: 
معاونت علمی از شرکت های دانش بنیانی که در بازارها 
و نمایشگاه های بین المللی محصوات خود را بازاریابی 
و معرفی می کنند حمایت می شود. گرچه هنوز در این 
زمینه در ابتدای مسیر هستیم و گفته می شود که صادرات 
شرکت های دانش بنیان حدود ۴۰۰ میلیون دار است، 
این  تا  انجام شود  بیشتری  با شتاب  این روند  باید  اما 
شرکت ها بتوانند جایگزین صادرات نفت شوند.وی با 
بیان این که جایگزینی صادرات محصوات دانش بنیان 
به جای نفت اقدامی دور از دسترس نیست، خاطرنشان 
کرد: کشورهایی مشابه ما وجود دارند که این اقدام را 
در سال های گذشته آغاز کرده اند و در دوره ای حداکثر 
۲۵ ساله توانستند رشد علمی باایی کسب کنند و به 
اهداف خود دست یابند.معاون اول رییس جمهوری 
با تاکید بر این که حمایت از پارک های فناوری یکی 
دیگر از اولویت های دولت دوازدهم است، افزود: در 
اقتصاد مقاومتی حتما حمایت از مالکیت فیزیکی دیگر 
اصل نیست، بلکه حمایت از مالکیت فکری و ساماندهی 
و ثبت اختراعات از موضوعات مورد توجه است.زمانی 
که کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان 
کارهای  و  ساز  باید  مسئول  دستگاه های  همه  است، 
مناسب از جمله زیرساختی و قوانین و مقررات مورد 
نیاز را تهیه، تدوین و تصویب نمایند تا بتوانیم اقتصاد 
را از شرایط پیشرو به شرایط مطمئن تر حرکت دهیم.

اول رییس جمهوری،  معاون  از سوی  مراسم  این  در 
وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و همچنین معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری از تعدادی از پژوهشگران و فناوران 

برگزیده کشور تجلیل و تقدیر شد.

دوشنبه
 26 آذر 1397 

شماره 697

صدای اصاحات بررسی می کند

جهانگیری  پارسایی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار شد



قاچاق کتاب بیش از سرقت بانک سود دارد!

مراقب تبلیغات تلویزیون باشید!

مردم بیشترین نیازشان را مارموز در سینما چه کرد؟
با صداوسیما تامین می کنند!

نشود،  مدیریت  تلویزیون درست  تبلیغات  اگر  است که  معتقد  تلویزیون  و  منتقد سینما  یک 
به وضعیت  اشاره  با  اثر بگذارد.رضا درستکار  ممکن است روی جریان فرهنگ عمومی کشور 
پیشنهاد  تلویزیون  در  تصویری  فعالیت های  برای  همیشه  کرد:  اظهار  تلویزیون  در  تبلیغات 
این که محصول  از  بیشتر  تبلیغات  این  از  بهتر شدن شرایط و خاقیت وجود دارد. بخشی  برای 
دارند.  را  خود  سایق  که  است  بگیر  آگهی  یا  تبلیغات  سازمان های  محصول  باشد،  تلویزیون 
نمی کنند.  تبعیت  شفافی  و  روشن  چرخه  از  می دهند  شرکت ها  به  آگهی  سفارش  که  افرادی 
اداره  طبیعتاً  داد:  ادامه  است.او  ناشفاف  که  می افتد  اتفاق  مسائل  بسیاری  تبلیغات،  چرخه  در 
نقد وارد کرد  اینجا  هم می توان  این موضوع می شود. در  بازرگانی سازمان صداوسیما درگیر 
آگهی  پخش  چرخه ی  این  خروجی  و  هستند  کسانی  چه  تبلیغات  بر  ناظر  دستگاه  پرسید  و 
این  محتوای  اینکه  بیان  با  تلویزیون  و  سینما  منتقد  می شود.این   ... و  خوراکی  مواد  بانک، 

فراتر  را  ما  زندگی  این آگهی ها  نیستند، گفت:  ما  زندگی  اساس حقیقت  بر  بازرگانی  پیام های 
پایین  به  متوسط  یا  متوسط  جامعه  واقعیت  با  قرابت  و  می دهند  نشان  هست  که  چیزی  آن  از 
بزرگنمایی  تبلیغات  ذات  که  گفت  باید  البته  هستند؛  جامعه  مرفه  طبقه  نمایانگر  بیشتر  و  ندارند 
است  ممکن  که  کند  پیدا  را  تماشاگر  خواب  رگ  که  است  موثر  تبلیغاتی  حال  هر  به  و  است 
انتظار  و  سازی  فرهنگ  ذائقه سازی،  باعث  موارد  این  مجموعه  باشد.  آگهی ها  این  محتوای  در 
با  می زند.درستکار  دامن  هم  زیاد  مصرف  برای  تقاضا  روی  بر  تبلیغات  شاید  می شود.  آفرینی 
مدیریت  درست  تلویزیون  تبلیغات  اگر  کرد:  تصریح  تلویزیونی  تبلیغات  پیامدهای  به  اشاره 
به  صداوسیما  باید  نظرم  به  بگذارد.  اثر  کشور  عمومی  فرهنگ  جریان  روی  است  ممکن  نشود 
جامعه  وضعیت  با  و  نیست  به روز  سازمان  برنامه های  اینکه  دلیل  به  برود؛  چابک سازی  سمت 
صداوسیما  سازمان  اینکه  دلیل  به  دارد  بحث  جای  هم  کوچک سازی  البته   . ندارد  مطابقت  ما 

انحصار  در  صداوسیما  سازمان  هزینه های  پوشش  کرد:  اضافه  دارد.او  انحصاری  جریان  یک 
چند شرکت بزرگ است و بده و بستانی پشت پرده وجود دارد. درصدی از قرارداد آگهی ها 
صداوسیما  سازمان  شاید  و  ما  اختیار  در  که  است  مسائلی  تعیین کننده  که  می رود  سمتی  به 
آگهی  که  زمانی  دارد.  وجود  گرفتن  آگهی  در  بخصوص  جا  همه  در  مالی  چرخه  نباشد.  هم 
از  آگهی  که  وقتی  و  است  صداوسیما  سازمان  حساب  به  متعلق  آن  چک  می شود،  گرفته 
یا  آگهی  سفارش دهنده  به  را  شده  تعیین  که  درصدی  صداوسیما  می شود،  پخش  تلویزیون 
همچنین  نیست.  شفاف  درصد  این  نظرم  به  البته  برمی گرداند.  است،  حساب  طرف  که  شرکتی 
و  بازنگری  بهبود،  جای  نظرم  به  دارد.  وجود  تبلیغاتی  شرکت های  میان  هم  زیادی  رقابت 
به  منوط  بلکه  نیست  تبلیغ یک کاا  فقط  ارتباط آن  زیرا  است  تبلیغاتی  نوسازی در آگهی های 

است.  ... و  فراوانی  امنیت،  فرهنگ سازی، 

با اضافه شدن فیلم سینمایی »مارموز« ساخته کمال تبریزی به جمع فیلم های 
روی پرده و استقبال مخاطبان از آثار در حال اکران به نظر می رسد اکران پاییز 
تجربه ای متفاوت را پشت سر می گذارد.هفته گذشته سینماها در ادامه استقبالی که 
از یک هفته قبل تر از فیلم های جدیدی چون »بمب یک عاشقانه« و »کلمبوس« شده 
بود رونقی اساسی به خود دیدند و سهم نسبتا زیادی از این استقبال به جدیدترین 
لقب  که  فیلمی  برمی گردد،  تبریزی  کمال  »مارموز«  یعنی  شده  اکران  فیلم 
سیاسی ترین فیلم سینما را به دنبال خود یدک می کشد و از حضور بازیگران چهره  
و شناخته شده زیادی هم بهره برده است. استقبال از »میلیونر میامی« دیگر فیلمی که 
یک هفته زودتر از »مارموز« روی پرده آمد هم تا پایان هفته گذشته نسبتا خوب بود 
و به نظر می رسد این اثر نیز در دومین هفته اکرانش میلیاردی شود.از چهارشنبه هفته 
گذشته فیلم سینمایی »مارموز« به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی جواد 

نوروزبیگی اکرانش را در سینماها آغاز کرد تا مخاطبان بتوانند به زعم سازندگان 
این اثر به تماشای اثری سیاسی بنشینند. فیلمی که در زمانش ساخت و پس از آن به 
دلیل مضمونش با حاشیه هایی همراه بود و حاا در آغاز اکران هم با استقبال خوبی 
از سوی عاقه مندان به سینما مواجه شده است و در دو روز اول اکرانش ۴۰۰ میلیون 
تومان فروخته است. البته هنوز باید منتظر ماند و دید روند فروش خوب این فیلم در 
گیشه ادامه دار خواهد بود و این فیلم می تواند در سینماها شگفتی بیافریند یا خیر.این 
فیلم با مضمونی کمدی و سیاسی روایتگر داستان زندگی شخصی به نام قدرت با 
بازی حامد بهداد است که سودای رسیدن به قدرت را دارد.به غیر از بهداد، ویشکا 
آسایش، آزاده صمدی، رضا ناجی، مانی حقیقی، محمد بحرانی، عیسی یوسفی 
پور، سیاوش چراغی پور و .. نیز از بازیگران فیلم کمال تبریزی هستند که در ابتدا 

»خودسر« نام داشت و حاا با نام »مارموز« روی پرده رفته است.

معاون سیما معتقد است که مردم همچنان بیشترین نیاز رسانه ای خود را از 
سبد محصوات صداوسیما تامین می کنند.پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم 
با صدور و اهدای احکام اعضای شورای سیاست گذاری، دبیران کمیسیون ها و 
مسئوان کمیته های مربوطه آغاز به کار کرد.معاون سیما در این مراسم ضمن 
قدردانی از دبیر و دست اندرکاران جشنوراه دوره چهارم گفت: »رسانه ملی 
و تلویزیون نقش بسیار مهمی در فرهنگسازی جامعه دارد و در حوزه های 
هویت دینی و انقابی ملی، در زمینه ایجاد امیدواری در مردم و ایجاد فضای 
نشاط و شادابی و انسجام و همبستگی ملی نقش اساسی دارد.«رییس پنجمین 
جشنواره تلویزیونی جام جم افزود: »تلویزیون در ساختارهای مختلف تولیدات 

متنوعی دارد و جشنواره هایی از این دست همچون ویترینی، بهترین های سیما 
در طول یک سال را به مخاطبان معرفی می کنند.«میرباقری برگزاری جشنواره 
تلویزیونی جام جم را فرصتی برای سنجش دقیق نقاط ضعف و قوت برشمرد و 
اظهار کرد: »ظرفیت های هر بخش نظیر فیلم و سریال، مستند، دوباژ و بخش 
جدید بازرگانی این قابلیت را دارد که جشنواره ای را به صورت مستقل به خود 
اختصاص دهد. با وجود رقبای جدی تلویزیون، اما همچنان مردم بیشترین نیاز 
رسانه ای خود را از سبد محصوات رسانه ملی تامین می کنند و این وظیفه ما را 
سنگین تر می کند و باید تاش شود با برگزاری چنین جشنواره هایی تاش ها و 

توانمندی های شبکه های سیما بیشتر معرفی شود.«

مریم کاویانی: 

خود  فعالیت  میزان  و  فالوور  تعداد  اساس  بر  بازیگران  امروزه  متاسفانه  گفت:  کاویانی  مریم 
تلویزیونی  و  سینمایی  پیشنهادات  درباره   کاویانی  می شوند.مریم  انتخاب  مجازی  شبکه های  در 
نبوده  برایم  دلچسبی  پیشنهاد  نوعی  به  اما  داشتم  زیادی  پیشنهادات  مدت  این  طی  کرد:  اظهار 
نه  فیلمنامه  شامل  نبوده  دلچسب  پیشنهاد  می گویم  اینکه  نکنم.  بازی  آنها  در  دادم  ترجیح  و 
کنم. کار  آنها  با  نداشتم  دوست  که  شود  می  گروهی  طور  همین  و  کم  دستمزد  خوب،  چندان 

می دهم  ترجیح  را  سینما  همواره  من  کرد:  تاکید  سینما  فضای  از  خود  گرفتن  فاصله  درباره  او 
سینما  شدم.  دور  سینما  فضای  از  ناخودآگاه  طور  به  تلویزیون  در  مداومم  فعالیت  واسطه  به  اما 
تلویزیون  در  زیاد  بازی  واسطه  به  هم  من  و  است  شده  تفکیک  دنیا  جای  همه  در  تلویزیون  و 
حضور  درباره  بازیگر  کرد.این  دور  سینما  از  مرا  همین  و  شدم  تلقی  تلویزیون  بازیگر  نوعی  به 
ورود  اصلی  دلیل  کرد:  تصریح  بازیگر  عنوان  به  سینما  در  مجازی  های  شبکه  های  چهره  برخی 
البته  است.  گیشه  تنها  و  تنها  سینما  به  مجازی  شبکه های  در  باایی  فعالیت  که  بازیگرانی  پرتعداد 
است.وی  گیشه  سینمای  تماماً  ما  امروز  سینمای  زیرا  نمی زند  ضربه ای  هیچ  سینما  به  ورود  این 

خود  فعالیت  میزان  و  فالوور  تعداد  اساس  بر  بازیگران  امروزه  متاسفانه  افزود:  راستا  همین  در 
فروش  نسبت  که  کند  می  تصور  امروز  سینمای  انگار  می شوند.  انتخاب  مجازی  شبکه های  در 
ضربه ای  سینما  خود  به  حضور  این  گرچه  دارد.  بازیگر  یک  فالوور  تعداد  با  مستقیم  رابطه  بلیت 
سینما  امروز  وضعیت  من«  »ویای  سریال  می زند.بازیگر  لطمه  هنر  واقعی  معنای  اما  زند  نمی 
پارسال  از  دریغ  سال  هر  متاسفانه  امروز  سینمای  در  کیفیت  افزود:  و  خواند  کننده  ناراحت  را 
در  خصوص  به  سینما  سواد  است.  کرده  افول  شدت  به  سینما  در  بازی ها  و  فیلم ها  کیفیت  است. 
ضعیفی  شدت  به  آثار  شاهد  ما  و  است  آمده  پایین  شدت  به  اخیر  سالیان  طی  بازیگری  حیطه 
عرصه  به  پایین  بسیار  کیفیتی  با  بازیگران  این  متاسفانه  داد:  ادامه  هستیم.وی  اکران  چرخه  در 
از  بسیاری  که  بگویم  هم  را  این  البته  می شوند.  خارج  رده  از  زود  خیلی  و  شده  وارد  بازیگری 
که  شده  باعث  اتفاق  این  اند.  شده  گذاشته  کنار  راحتی  به  هم  ما  کارکرده  و  خوب  بازیگران 
گذاشته  کنار  به  اشاره  با  شوند.کاویانی  نشین  خانه  ما  خوب  و  پیشکسوت  بازیگران  اکثریت 
عرصه  وارد  تصادفا  حتی  کسی  اگر  بگویم  را  این  البته  کرد:  خاطرنشان  سینما  پیشکسوتان  شدن 

بسیار هم خوب  آید  بر  متفاوت  نقش های  عهده  از  و  دهد  انجام  را خوب  و کارش  بازیگری شود 
از  است.  رفته  بین  از  سینما  پیشکسوت  نسل های  به  احترام  که  آنجاست  اصلی  مشکل  اما  است 
بزرگان  احترام  عدم  بلکه  نیست  بد  آنچنان  غیره  و  مجازی  شبکه های  از  جوانان  حضور  من  نظر 

است. فاجعه  کار  تازه  برخی  توسط  سینما 
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یک ناشر:

می شوندفالوور انتخاب اساس تعداد بازیگران بر 

 زیاده روی هایی که در ممنوعیت ها وجود دارد مردم را حریص تر کرده است؛ وزارت ارشاد باید سخت گیری هایش را معقول تر کند 
تا در بازار کتاب اثر مثبت بگذارد. مسأله دوم ارزان قیمت بودن این کتاب هاست؛ کسی که کتاب را افست کرده، هزینه هایی را 

که من ناشر پرداخت می کنم ندارد، بنابراین کتاب را ارزان تر می فروشد

ناشر  یک  اصاحاتکشف  صدای 
سودآور  بخش  کتاب  قاچاقچیان  می گوید: 
داده اند  قرار  هدف  را  بزرگ  ناشران 
است. بانک  سرقت  از  بیشتر  سودش  که 

روزنه  انتشارات  مدیر   - بهشتی  علیرضا 
قاچاق  کرد:  اظهار  کتاب  قاچاق  درباره   ،  -
نشر  به  و  نیست  صحیحی  کار  قطعا  کتاب 
نظر  در  که  را  موفقی  ناشر  هر  می زند.  لطمه 
کتاب هایش  از  معدودی  تعداد  از  بگیرید، 
نشر  مثا  می برد؛  سود  شده،  پرفروش  که 
فروشش  از  درصد   ۰۵ است  ممکن  ققنوس 
یا  باشد،  کتاب هایش  از  تا  پنج   خاطر  به 
می گفت  من  به  نگاه  انتشارات  مرادی  آقای 
از  تا   ۰۱ دوش  بر  نشر  این  بار  عمده  قسمت 
کار  هم  کتاب  کردن  افست  نویسنده هاست. 
می دهند،  تایپ  هزینه  نه  زیرا  است،  راحتی 
تألیف  حق  نه  و  جلد  طرح  نه  ویراستاری،  نه 
از  را  ناشر   ۰۵ سودآور  قسمت  یک باره  به  و 
سودش  می کنم  فکر  که  می کنند  خود  آن 
برخی  طبعا  است.  بیشتر  هم  بانک  زدن  از 
بدهند،  انجام  را  کار  این  تا  می شوند  تحریک 
روی شان  نشود،  برخورد  آن ها  با  اگر  و 
می کنند. علنی  را  کارشان  و  شده  زیاد 

کتاب  قاچاقچیان  با  مقابله  درباره  او 
بخش  نزدیک ترین  از  باید  کرد:  بیان  نیز 
جمع   کرد؛  شروع  را  مقابله  مشتری،  به 

سختی  کار  خیابان،  کنار  بساطی های  کردن 
هم  را  این  از  سخت تر  کارهای  نیست. 
این  با  باید  که  کسانی  اما  داده اند؛  انجام 
ندارند.  انگیزه  کنند،  برخورد  و  مقابله  کار 
واکنش  کوچک ترین  با  هم  کتاب فروش ها 
می کنند  جمع  را  قاچاق  کتاب های  ارشاد 
به  ندارد  دوست  کتاب فروشی   هیچ  زیرا 
یا  شود  ابطال  پروانه اش  موضوع  این  خاطر 
ببندند. اگر کتاب فروشی  دو روز مغازه اش را 
کتاب  فروش  صورت  در  کند  احساس 
درگیر  ارشاد  وزارت  و  قضاییه  قوه  با  قاچاق 
می کند.  جمع  را  کتاب ها  این  قطعا  می شود، 
کتاب فروشی ها  در  می شنیدم  زیاد  قبا  البته 
موضوع  این  که  می فروشند  قاچاق  کتاب 
بساطی های  بیشتر  و  شده  کمرنگ تر 
می کنند. را  کار  این  مترو  و  خیابان  کنار 

بعضا  که  حمایت هایی  درباره  بهشتی 
قاچاقچیان  از  ارشاد  وزارت  می شود  گفته 
چنین  نمی کنم  فکر  کرد:  اظهار  دارد،  کتاب 
موضوع  این  باشد.  داشته  صحت  موضوعی 
از  بخواهد  که  دارد  ارشاد  برای  منفعتی  چه 
از چنین  بعید می دانم ارشاد  آن حمایت کند؟ 
برای  هم  انگیزه ای  البته  کند.  حمایت  کاری  
بساطی ها  کتاب های  به  اگر  ندارد.  کار  این 
کتاب های شان،  عمده  قسمت  کنید،  نگاه 
که  کتاب هایی  مثا  است؛  ممنوعه  کتاب های 
قبل از انقاب چاپ می شده و اان اجازه چاپ 

جمع آوری  دنبال  به  ارشاد  خوِد  مسلما  ندارد. 
باشد؟ حمایت  دنبال  چرا  کتاب هاست؛  این 

مردم  به  آگاهی بخشی  نحوه  درباره  او 
آن ها  گفت:  نیز  قاچاق  کتاب های  درباره 

استفاده  موضوع  دو  از  مشتری  کسب  برای 
ممنوعیت  و  سانسور  مسأله  یکی   می کنند؛ 
این  می کنند  احساس  مردم  کتاب هاست. 
نمی توانند  کتاب فروشی ها  از  را  کتاب ها 

ممنوعیت ها  در  که  زیاده روی هایی  بخرند. 
است؛  کرده  حریص تر  را  مردم  دارد  وجود 
سخت گیری هایش  باید  ارشاد  وزارت 
اثر  کتاب  بازار  در  تا  کند  معقول تر  را 

ارزان قیمت  دوم  مسأله  بگذارد.  مثبت 
کتاب  که  کسی  کتاب هاست؛  این  بودن 
ناشر  من  که  را  هزینه هایی  کرده،  افست  را 
را  کتاب  بنابراین  ندارد،  می کنم  پرداخت 
روی  بر  موضوع  این  می فروشد.  ارزان تر 
دارد. اثر  بخرد  کتاب  می خواهد  که  کسی 

انتشارات روزنه درباره متضرر شدن  مدیر 
این نشر از بحث قاچاق کتاب نیز توضیح داد: 
بحث قاچاق برای چندتا از کتاب های ما اتفاق 
بخواهند  که  نبوده  این گونه  و  است  افتاده 
گردن کلفتی  ناشران  مانند  را  ما  کتاب های 
آدم ها  این  کنند.  افست  نگاه  و  ققنوس  چون 
کتاب های  که  می کنند  افست  را  کتاب هایی 
رسیده اند. چندم  چاپ  به  و  بوده  پرفروشی 

به صورت شفاهی شنیدیم کتاب »مصالح   
و  کرده  افست  شهرستان ها  در  را  ساختمان« 
این  فروش  بر  موضوع  این  که  می فروشند 
پایین  فروشش  و  گذاشته  تأثیر  هم  ما  کتاب  
شخص  کردند  اعام  هم  بعدا  بود.  آمده 
زندانی اش  ماه  شش  و  گرفته  را  متخلف 
صادق  شدیم«  ما  چگونه  »ما  کتاب  کرده اند. 
دیده ایم. خیابان  کنار  در  هم  را  زیباکام 

اخیر  اقدام های  درباره  پایان  در  بهشتی   
خودم  گفت:  کتاب  قاچاقچیان  با  برخورد  در 
نمی توانم  و  نبوده ام  قاچاق  مسئله  درگیر  زیاد 
نه. یا  بوده  خوب  برخوردها  کنم  قضاوت 

 متاسفانه این بازیگران با کیفیتی 
بسیار پایین به عرصه بازیگری وارد 

شده و خیلی زود از رده خارج 
می شوند



اقتصاد4

برداشت ایران از پارس جنوبی تا پایان سال چقدر است؟ افزایش درخواست ساخت و ساز در تهران
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین میدان گازی که بین ایران و قطر مشترک است، در طرف 
ایرانی و به طور کلی در ۲۷ فاز برای توسعه تعریف شده است که ۲۱ فاز تا سال گذشته به مدار 
آمده و طبق برنامه ریزی ها تا پایان سال جاری، سه فاز دیگر در دریا و چهار فاز در خشکی به 
مدار خواهند آمد و سه میلیارد فوت مکعب )۸۵ میلیون مترمکعب( به تولید پارس جنوبی افزوده 
خواهد شد.ایران که در سال های قبل در زمینه برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی از قطر عقب 
مانده بود، مدت هاست در برداشت از این میدان، با قطر رقابتی تنگاتنگ دارد و آخرین آمار حاکی 
است هم اکنون به صورت میانگین روزانه ۵۸۰ میلیون مترمکعب گاز برداشت می کند که قرار است 
این رقم تا پایان سال جاری، به بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب افزایش  یابد.سه ردیف شیرین سازی 
گاز ترش، از هر یک از پاایشگاه های فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی در مدار تولید قرار دارد 
و پیش بینی می شود ردیف چهارم شیرین سازی فاز ۱۳ نیز تا پایان آذرماه به بهره برداری برسد.با 
بهره برداری از دو سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی، نخستین زنجیره تولید از این فاز، با برداشت 
روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش عملیاتی شده است. دستیابی به دومین زنجیره یک میلیارد 
فوت مکعب، نیازمند تکمیل عملیات راه اندازی دو سکوی دریایی فاز ۱۳ پارس جنوبی است.

هفته گذشته سکوی ۱۳  در موقعیت مخزنی خود در خلیج فارس نصب شد و تا یک ماه آینده، 
عملیات هوک آپ و راه اندازی آن به پایان خواهد رسید، هم چنین درصورت مساعد بودن شرایط 
آب و هوایی، دومین عرشه دریایی این فاز در هفته جاری نصب شده و بر اساس برنامه زمان بندی 
پیش بینی می شود هم زمان با تکمیل عملیات اتصال خطوط لوله فرعی این سکوی اقماری به سکوی 
اصلی، عرشه دریایی ۱۳  هم تا پایان دی ماه در مدار بهره برداری قرار بگیرد؛ بنابراین تولید روزانه 

یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز ۱۳ پارس جنوبی تا پایان دی ماه محقق خواهد شد.اما 
عرشه دریایی ۲۲ این فاز، پس از پایان عملیات حفاری چاه های موقعیت خود، نصب شده و در 
اواسط  تا  پایدار جوی  حال راه اندازی است و پیش بینی می شود درصورت فراهم بودن شرایط 
دی ماه با برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ارسال آن به پاایشگاه، فاز ۲۴-۲۲ 
به بهره برداری برسد .سکوی ۲۴، آخرین عرشه دریایی است که با هدف تکمیل زنجیره تولید 
یک میلیارد فوت مکعبی گاز در فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی تا پایان سال جاری نصب شده و به 
بهره برداری خواهد رسید.طبق اطاعات سایت شرکت نفت و گاز پارس، به گفته محمد مشکین فام 
- مدیرعامل این شرکت -، با بهره برداری از هر یک از فازهای پارس جنوبی، تولید ناخالص ملی 
به میزان یک درصد افزایش می یابد.بر اساس این گزارش، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از 
میان فازهای پارس جنوبی، فقط فاز ۱۱ باقی می ماند. فازی که قرارداد طرح توسعه آن تیرماه سال 
  CNPC ۱۳۹۶، با  کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم ۵۰.۱، شرکت چینی
با سهم ۳۰ درصد و شرکت ایران پتروپارس با سهم ۱۹.۹ درصد امضا شد. اما شرکت فرانسوی 
توتال با آغاز اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران از این قرارداد خارج شد و قرار بود طبق 
مفاد قرارداد شرکت CNPC جایگزین این شرکت فرانسوی شود.آخرین اخبار حاکی از آن است 
که این شرکت چینی نیز درصدد خروج از این قرارداد است. البته بیژن زنگنه - وزیر نفت - در 
آخرین اظهارنظر خود گفت: ایران برای این فاز برنامه ریزی کرده است. قرار بود در فاز ۱۱ سیستم 
تقویت فشار به کار گرفته شود تا این فاز الگوی سایر فازها شده و از افت فشار میدان پارس 

جنوبی جلوگیری شود.

حاکی  آمار  مرکز  از  شده  اعام  آمارهای 
مسکونی  واحدهای  درصدی   ۳۱,٦ افزایش  از 
برای  پروانه های صادر شده  پیش بینی شده در 
در  تهران  شهرداری  توسط  ساختمان  احداث 
پارسال  بهار  به فصل  امسال نسبت  بهار  فصل 
است.طبق اعام مرکز آمار، در فصل بهار سال 
۱۳۹۷ تعداد ۱۹ هزار و ٦۵۹ واحد مسکونی در 
پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از 
سوی شهرداری  تهران، پیش بینی شده است که 
و  درصد  گذشته حدود ۳۰,۱  فصل  به  نسبت 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٦.۳۱ 
درصد افزایش داشته است.متوسط تعداد واحد 
مسکونی برای هر یک از این پروانه های احداث 
اساس  این  است.بر  بوده  واحد   ٦.٤ ساختمان 
توسط  ساختمان  احداث  پروانه    ۳۰۵۵ تعداد 
شهرداری  تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ صادرشده 
 ٤۲,۱ گذشته حدود  فصل  به  نسبت  که  است 
گذشته  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  و  درصد 
حدود ۳٤.٤ درصد افزایش داشته است.مجموع 

مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان  
فصل  در  تهران  شهرداری   سوی  از  صادرشده 
بهار ۱۳۹۷ بالغ  بر ۳۵۳۷ هزار مترمربع بوده است 
که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۹,۲ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود۳۲.۳ 
مساحت  متوسط  است.  داشته  افزایش  درصد 
زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره ی مورد 
بررسی نیز حدود ۱۱۵۸ مترمربع بوده است.در 
نیمه  اول سال ۱۳۹٦ نیز تعداد ۳۳ هزار و ۷۰۳ 
برای  پروانه های صادرشده  در  واحد مسکونی 
تهران،  شهرداری   سوی  از  ساختمان  احداث 
پیش بینی شد که نسبت به نیمه  اول سال ۱۳۹۵ 
حدود ۲,۸ درصد افزایش داشت.   متوسط تعداد 
پروانه ها  این  از  یک  هر  برای  مسکونی  واحد 
٦.۹ واحد بوده است.همچنین در نیمه  اول سال 
ساختمان  احداث  پروانه    ٤۹۰٤ تعداد   ،۱۳۹٦
توسط شهرداری  تهران صادرشد که نسبت به 
نیمه  اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷,۹ درصد افزایش 

را تجربه کرد.

ساخت و ساز

صدای اصاحات/بانک مرکزی توانست با کنترل بازار ارز، آرامش را به این بازار برگرداند، اما در این 
میان با کاهش تقاضا صراف ها متضرر شده اند و آن طور که خودشان می گویند، مشتری چندانی ندارند.پس از 
ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های جدید به دنبال کنترل بازار و جلوگیری 
التهاب در این بازار بود که در نهایت توانست بازار را آرام کرده و رفته رفته قیمت ارز را کاهش دهد.یکی 
از مواردی که درست پس از کاهش نرخ دار مشاهده شد، کاهش قابل توجه میزان خرید و فروش ارز در 
بازار بود؛ به طوریکه به نظر می رسید بسیاری از مردم به دلیل کاهش یک باره قیمت ها ارز خود را نفروختند 
و تصمیم گرفتند آن را نگه دارند.با این حال با تداوم کاهش نرخ ارز، برخی نیز از ترس ضرر بیشتر، اقدام 
به فروش ارز کردند، اما به نظر می رسد که بسیاری از ارزهای خانگی هنوز فروخته نشده اند.اقدامات بانک 
مرکزی گرچه به آرامش بازار کمک کرد، اما خرید و فروش ارز در بازار با اندکی اختال مواجه شده و 
تقاضا برای ارز بسیار کاهش یافته است که این امر می تواند صرافی های فعال در بازار ارز را متضرر کند.یکی 
از مهم ترین مواردی که سبب شده تا مردم نتوانند ارز بخرند و صرافی ها نیز در فروش ارز مشکل پیدا کنند، 
شرایط سخت خرید ارز برای متقاضیان و ایجاد محدودیت برای آن هاست.در حال حاضر هر فردی می تواند 
با کدملی خود حداکثر تا ۲۰۰۰ دار در سال از صرافی ها خرید کند و بیش از آن امکان پذیر نیست.بانک 
مرکزی، امروز نیز بخش نامه ای را اباغ کرد که در آن موارد تکمیلی دستورالعمل خرید و فروش ارز توسط 
صرافی های مجاز را اعام کرده است.بر این اساس، عاوه بر دستورالعمل های قبلی مقرر شده که صرافی های 
مجاز باید هنگام ثبت خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه از محل صادرات را در سامانه سنا انتخاب کنند.

همچنین بر اساس این بخش نامه، فروش ارز به منظور واردات کاا و خدمات صرفا همانند گذشته از طریق 
سامانه نیما امکان پذیر است.از سوی دیگر، مصارف فروش حواله های ارزی به دو صورت فروش ارز بابت 
مصارف ۲۲ گانه خدماتی و همچنین بابت واردات کاا مطابق با قوانین آن بخش نامه امکان پذیر است.این در 
حالی است که صرافان معتقدند که بخش نامه های متعدد بانک مرکزی مشکاتی را برای آنان ایجاد کرده 
است.در این رابطه کامران سلطانی زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره تاش بانک مرکزی برای 
خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک ها، اظهار کرد: در حال حاضر، صراف ها به دلیل اینکه نمی توانند ارز 
را بفروشند، خرید چندانی هم نمی کنند.وی با اشاره به بخش نامه های متعدد ارزی دولت و بانک مرکزی در 
ماه های اخیر، گفت: البته قطعا پشت این تصمیمات، سیاستی وجود دارد که اصل سیاست، قابل قبول به نظر 
می رسد و آن  هم مدیریت مصرف ارز در شرایط فعلی است، اما مشکلی که برای صرافان پیش آمده این 
است که صرافی ها نمی توانند مثل قبل ارز را خرید و فروش کنند و این موضوع هزینه ها را برای آن ها افزایش 
داده است.سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه شرایط فروش ارز دشوار شده است، ادامه داد: حدود 

۶۵۰ صرافی ها در کشور مشغول به کار هستند که هر کدام از این صرافی ها اگر بخواهند روزانه چند دار 
ارز بفروشند، قطعا از پس هزینه های خود برنمی آیند.سلطانی زاده با اشاره به ایجاد محدودیت برای فروش ارز 
توسط صرافی ها، اظهار کرد: ایجاد محدودیت فروش ارز برای صرافی ها سبب می شود تا بار دیگر معامات 
زیرزمینی و غیرشفاف رونق گیرد که این موضوع به صاح اقتصاد شفاف کشور نیست.وی افزود: در هفته 
گذشته یکی از صادرکنندگان، قصد فروش ۵۰ هزار دار ارز را داشت که هیچ یک از صرافی هایی که با  آن ها 
تماس گرفته بودند، حاضر به خرید آن نشدند، چراکه قیمت ارز رو به کاهش بود و صرافان نمی توانستند ارز 
خریداری شده را در مدت زمان کوتاهی بفروشند و این باعث می شود که صراف از قیمت بازار جا بماند و 
ضرر کند.سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با تاکید بر اینکه ما مخالف نظارت دولت نیستیم، گفت: با این 
حال در مدت زمان کوتاهی یعنی کمتر از یک ماه بخش نامه های ارزی متعددی صادر شده که این کار ما 
را با مشکل مواجه می کند، هرچند که اگر در نهایت این مدیریت ادامه یابد و بدانیم که به مصلحت کشور 
است، تمام صرافان نیز حتی به قیمت ضرر مقطعی خودشان، همکاری می کنند.سلطانی زاده اضافه کرد: این در 
حالی است که در وضعیت فعلی بانک ها می توانند هر چقدر که می خواهند ارز بخرند و در سیستم بانکی خود 
بفروشند  تا حدودی رقابت برابر نبودهو تجربه ثابت کرده که هر گاه به بخش خصوصی توجه نشده است، 
برای مدت کوتاهی شاید اوضاع درست شود، اما در درازمدت امکان پذیر نخواهد بود.به گفته وی، در شرایط 
فعلی صرافی ها تقریبا کار خاصی انجام نمی دهند و صرافان با مشکل کاهش مشتری و تقاضا برای ارز در بازار 
ایرانیان ادامه  روبرو هستند که مشکات زیادی را برای آن ها ایجاد کرده است.سخنگوی کانون صرافان 
داد: برخی از صرافی ها حدود چهار میلیارد تومان و برخی دیگر مبالغی بیش از این مقدار را سرمایه گذاری 
کرده اند و اگر قرار باشد با این سرمایه بخواهندچند دار در روز بخرند و بفروشند، با مشکل مواجه خواهند 
شد.سلطانی زاده با بیان اینکه پیش از اینروزانه  ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دار ارز میانگین معامات روزانه صرافی ها بود، 
تصریح کرد: این باعث می شد که سرمایه ما به گردش بیفتد و از محل همین گردش سرمایه بتوانیم سود خود 
را کسب کنیم، اما با این آمار و ارقام جدید، عما صرافی ها ضرر می کنند.سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با 
اشاره به نقش پررنگ صرافی ها در اقتصاد کشور، گفت: صرافی ها رابطه نزدیکی با اقتصاد دارند و در دوران 
تحریم ها توانستند بسیاری از نقل و انتقاات ارزی را تسهیل کنند.سلطانی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
نیز کارگزاران بسیاری از صرافی بانک ها، صرافی های بزرگی هستند که بسیار به این سیستم کمک می کنند و 
نقش صرافی نباید نادیده گرفته شود.وی درباره عدم فروش ارزهای خانگی در بازار از سوی مردم نیز، گفت: 
شاید یکی از دایل این موضوع، کاهش ناگهانی نرخ ارز بوده که بسیاری از خریداران، ضررهای باایی را 

متحمل شده اند که ترجیح داده اند ارزهای خریداری شده را نگهداری کنند.

انتظارات تورمی 
نمی گذارد قیمت ها 

پایین بیاید
دار  قیمت  تومانی   ۸۰۰۰ حدود  کاهش 
همراهی  بدون  قیمتش،  اوج  دوران  به  نسبت 
هیئت  عضو  یک  که  مساله ای  قیمت هاست؛ 
علمی دانشگاه تهران علت آن را در چسبندگی 
بازار  در  تورمی  انتظارات  وجود  و  قیمت ها 

ارزیابی کرد.
عرضه  یا  واردکنندگان  از  بسیاری  بهانه   
کنندگان اقام مصرفی در بازارها برای افزایش 
قیمت محصوات خود افزایش جهشی نرخ ارز 
ماه  تا چند  ارزی که  بازار  است.  بوده  بازار  در 
تجربه  را هم  تومانی  هزار   ۱۸ قیمت دار  پیش 
اوج  دوران  با  روزها  این  اما  دار  قیمت  کرد. 
که  طوری  به  است؛  گرفته  زیادی  فاصله  خود 
 ۱۰ و   ۹ کانال  آزاد  بازارهای  در  آن  قیمت 
که  حالی  در  کرد  تجربه  هم  را  تومان  هزار 
قیمت ها متناسب با این کاهش نرخ ارز کاهش 

محسوسی در بازارها نداشته اند.
آنچه مسلم است این است که نمی توانیم انتظار 
کاهش  موازات  به  را  قیمت ها  لحظه ای  کاهش 
لحظه ای قیمت نرخ ارز در بازار داشته باشیم؛ با 
این حال کاهش ۸۰۰۰ تومانی قیمت ها در بازار 
آزاد ارز که افزایش آن علت یا بهانه بسیاری از 
جهش های قیمتی بوده است آنقدر عدد بزرگی 
نرخ  بر  آن  اثرگذاری  انتظار  بتوان  که  هست 

تورم را داشت.
علمی  هیئت  عضو  دیهیم،  حمید  باره  این  در 
دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اصطاح چسبندگی قیمت ها اظهار کرد: زمانی 
همان  به  می رود  باا  تورم  اثر  در  قیمت ها  که 
این قاعده در همه جای  پایین نمی آید.  سرعت 
به خاطر وجود  ایران  در  اما  می کند  دنیا صدق 

برخی از مسائل متفاوت است.
متاثر  قیمت ها  کاهش  عدم  در  اینکه  بیان  با  او 
تعاونی  فروشگاه های  بین  تفاوتی  ارز  نرخ  از 
بسا  چه  کرد:  اضافه  ندارد،  وجود  خصوصی  و 
بودن  دارا  دلیل  به  خصوصی  فروشگاه های  در 
انبارهای بزرگتر قیمت ها ارزان تر هم باشد کما 
هم  همینطور  اجناس  از  برخی  مورد  در  اینکه 

هست.
نرسیدن  به  اشاره  با  همچنین  اقتصاددان  این 
که  زمانی  کرد:  اظهار  تعادلی  قیمت  به  ارزها 
آن  روی  نمی تواند  بازار  ندارند،  ثبات  ارزها 
حساب کند و قیمت ها را متناسب با کاهش آن 
به سرعت کاهش دهد. ضمن اینکه ممکن است 
بسیاری از کااهایی که خریداری شده است با 
همین  به  و  باشد  بوده  فعلی  ارز  از  گران تر  ارز 
را  آن  که  نباشد  صرفه  به  فروشنده  برای  خاطر 

ارزان تر به فروش برساند.
روز  بانک ها  ارز  نرخ  کاهشی  روند  ادامه  در   
کاهش  را  ارز  خرید  نرخ  آذر(   ۲۴( گذشته 
آمریکا  دار  هر  امروز   ۱۳ ساعت  تا  و  دادند 
خرید  نرخ  خریدند.  تومان   ۹۳ و  هزار   ۱۰ را 
قبل  هفته  روز  آخرین  به  نسبت  نیز  یورو 
کاهشی بوده و ۱۱ هزار و ۴۱۵ تومان است. در 
پایانی هفته گذشته هر دار  صورتیکه روزهای 
و هر  تومان   ۱۱۱ و  هزار   ۱۰ قیمت  بانک ها  در 
تومان خریداری می شد.   ۱۲۲ و  هزار   ۱۲ یورو 
بازار  در  آمریکا  قیمت خرید هر دار  همچنین 
و  هزار   ۱۰ نیز  امروز  ملی  صرافی  توسط  آزاد 
نرخ  از  پایین تر  که  است  شده  اعام  تومان   ۱۵

بانک هاست. خرید 
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بانک مرکزی بازار صراف ها را کساد کرد

با تداوم کاهش نرخ ارز، برخی 
نیز از ترس ضرر بیشتر، اقدام 

به فروش ارز کردند، اما به نظر 
می رسد که بسیاری از ارزهای 
خانگی هنوز فروخته نشده اند

 معیشت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است!
لزوم  بر  مشهد  بازنشستگان  کانون  رئیس  نائب  اصاحات  صدای  گزارش  به 
خواست  مجلس  نمایندگان  از  و  کرد  تاکید  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان 
کنند.رحمت  ورود  بازنشستگان  و  کارگران  معیشت  و  دستمزد  موضوع  به  که 
بدتر  هم  کارگران  از  بازنشستگان  معیشت  وضع  امروز  کرد:  اظهار  پورموسی  اله 
متاسفانه  ولی  کنند  کار  نمی توانند  دیگر  و  گذشته  آنها  از  وسالی  سن  چون  است 
در  به  در  دارو  و  درمان  و  زندگی  کمرشکن  هزینه های  تامین  برای  بازنشستگان 
می دهند.وی  تن  هم  ساختمانها  در  نگهبانی  و  نظافت  به  حتی  و  می گردند  کار  دنبال 
همه  به  دولت  غذایی  حمایت  سبد  کرد:  اظهار  دولت  حمایتی  سبد  توزیع  به  اشاره  با 
بازنشستگان  و  کارگران  اا  شد  داده  دولتی  بازنشستگان  و  کارمندان  و  فرهنگیان 
کارگران  و  بازنشستگان  به  کاا  سبد  چرا  می پرسند  ما  از  مدام  و  اجتماعی  تامین 
گروه های  و  عده  یک  به  غذایی  حمایت  بسته های  بوده  قرار  اگر  است؟  نشده  داده 

تومان  میلیون  سه  زیر  افراد  و  کردند  همگانی  اعام  ابتدا  از  چرا  شود  داده  خاصی 
کارگران  که  آن  باوجود  افزود:  دانستند؟پورموسی  سبدکاا  دریافت  مشمول  را 
تکریم  و  احترام  مورد  همواره  بازنشستگان  و  هستند  مقاومتی  اقتصاد  پرچمدار 
مزایای  همین  از  و  می شوند  گرفته  نادیده  مواقعی  چنین  در  ولی  می گیرند  قرار 
دریافتی  با  بازنشستگان  می دهند  گزارش  ما  به  بعضا  می مانند.  محروم  هم  اندک 
به  و  نشده اند  غذایی  حمایت  بسته   دریافت  شامل  هم  تومان  هزار   ۱۰ و  میلیون  سه 
حقوق  در  را  رفتار  این  ایکاش  بگیرند،  کاا  سبد  نتوانسته اند  تومان  هزار   ۱۰ خاطر 
رعایت  آنجا  را  واقعی  عدالت  و  بدهیم  نشان  بازنشستگان  و  کارگران  دستمزد  و 
داریم  انتظار  کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  مشهد  بازنشستگان  کانون  کنیم.رییس 
حساب  به  است  قرار  که  این  و  غذایی  حمایت  بسته های  مبلغ  واریز  خصوص  در 
گیرد.وی  صورت  سازی  شفاف  نیز  شود  پرداخت  ماه  حقوق  با  یا  شود  واریز  یارانه 

بازنشستگان  و  کارگران  دستمزد  مبحث  به  تا  خواست  مجلس  نمایندگان  از  پایان  در 
را  کارگران  دستمزد  تعیین  ماک  صراحتا  کار  قانون   ۴۱ ماده  گفت:  و  شوند  وارد 
می دانیم  همه  و  نیستیم  است  چقدر  تورم  که  این  دبنال  به  ما  است.  کرده  مشخص 
است.  شده  چهاربرابر  و  گذشته  دوبرابر  از  دیگر  کااها  و  اجناس  از  بسیاری  که 
کارگری  خانوار  معیشت  سبد  بر  تاکید  که   ۴۱ ماده  دو  بند  داریم  انتظار  بنابراین 
تامین  قانون   ۹۶ ماده  داریم  تاکید  که  همچنان  گیرد؛  قرار  مدنظر  حتما  است 
کانون  رئیسه  هیات  عضو  شود.پیشتر  رعایت  بازنشستگان  خصوص   در  اجتماعی 
به  کارگران  خرید  قدرت  توجه  قابل  کاهش  از  کشور  کارگری  بازنشستگان  عالی 
خانوارهای  معیشت  به  کمک  راه  تنها  بود  گفته  و  کرده  یاد  اخیر  گرانی های  دنبال 
آن  کنار  در  و  است  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ میزان  به  آنها  حقوق  ترمیم  کارگری  بازنشسته 

شود.منبع:ایسنا پیگیری  جدیت  با  نیز  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  است  ازم 

خبر روز

گزارش

 تعداد یارانه  بگیران بیشتر شد!
به گزارش صدای اصاحات اجرای قانون هدفمندی  
یارانه ها در چند ماه اول امسال حکایت از آن دارد 
به  بلکه  نشده ،  کم  یارانه بگیران  تعداد  تنها  نه  که 
حاضر  حال  در  است.  شده  نیز  اضافه  آنها  تعداد 
بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند 
درآمدی  باای  دهک های  حذف  از  هم  خبری  و 
نیست.طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است 
با حذف سه دهک باای درآمدی، منابع ۳۰ هزار 
نقدی  توزیع  برای  شده  پیش بینی  تومانی  میلیارد 
سازمان  لیست  در  یارانه بگیران  باقی  مانده  به  را 
اجرای  اما  کند،  پرداخت  یارانه ها  هدفمندی 
نشانی  امسال  ابتدایی  ماه  پنج  در  هدفمندی  قانون 
در  انحراف  همچنان  و  ندارد  قانون  این  تحقق  از 
آن دیده می شود؛ همانطوری که از ابتدای اجرای 
کنون  تا   ۱۳۸۹ سال  از  یارانه ها  هدفمندی  قانون 
که  است  حالی  در  است.این  بوده  این گونه  نیز 
میلیارد  هزار   ۳۰ فقط  امسال  بودجه  قانون  طبق 
که  شد  گرفته  نظر  در  نقدی  پرداخت  برای  تومان 

پرداخت  امکان  دولت  ماه  هر  در  حالت  این  در 
۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را دارد و با ثابت ماندن 
به  می توانست  نفر  هر  برای  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵
کند. پرداخت  نقدی  یارانه  نفر  میلیون   ۵۴ حدود 

که  می دهد  نشان  مدت  این  در  قانون  عملکرد  اما 

در پنج ماه اول سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ 
پرداخت شده  نقدی  یارانه های  بابت  تومان  میلیارد 
هر  در  است که دولت  بیانگر آن  است. محاسبات 
نقدی  یارانه  برای  تومان  میلیارد   ۳۵۶۰ حدود  ماه 
۴۵ هزار  به  نسبت  این رقم  پرداخت کرده است و 

و ۵۰۰ تومانی که باید برای توزیع نقدی اختصاص 
نفر  هزار   ۲۴۰ و  میلیون   ۷۸ برای حدود  پیدا کند، 
جمعیت  با  مقایسه  در  که  است  شده  پرداخت 
اعام  گذشته  سال  در  که  نفری  میلیون   ۷۷ حدود 
شده بود یارانه دریافت می کنند، افزایش نشان می 
دهد. بخشی از این افزایش البته می تواند ناشی از 
جاری  سال  در  شده  متولد  کودکان  شدن  اضافه 
مشخص  آن  عملکرد  و  قانون  مقایسه  باشد.در 
در  تومان  میلیارد   ۱۰۶۰ حدود  دولت  که  می شود 
است  کرده  پرداخت  مصوب  رقم  بر  مازاد  ماه  هر 
که در طول پنج ماه به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
شده،  تامین  کجا  از  رقم  این  اینکه  البته  می رسد. 
آن هم در شرایطی که مسئوان مربوطه از نوبخت 
- رئیس سازمان برنامه و بودجه - گرفته تا ایزدی 
یارانه ها - تاکید دارند  - رئیس سازمان هدفمندی 
نکرده اند،  برداشت  آن  برای  خزانه  از  ریالی  حتی 
در  تا حدی  می توان  را  آن  پاسخ  که  است   سوالی 
ردیف های بودجه پیدا کرد.این در حالی است که 

سقف  تا  منابع  جابجایی  اجازه  دولت  به  قانون  در 
هدفمندی  تبصره  ردیف های  سایر  از  درصد   ۱۰
شده  داده  نقدی  غیر  و  نقدی  یارانه  اعطای  برای 
داده  دولت  به  مجوز  این  دیگر  سویی  از  است. 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۱ حدود  از  بخشی  که  شده 
دریافتی  منابع  سقف  بر  مازاد  برای  شده  پیش بینی 
در  مصوب  نفتی  فرآورده های  فروش  از  حاصل 
یارانه ها اختصاص  به پرداحت  تبصره هدفمندی را 
دست  نوعی  به  خود  قانونی،  مجوز  دو  دهد.این 
پرداخت های  در  منابع  جایی  جابه  برای  دولت 
دهک  سه  حذف  عدم  و  گذاشته  باز  را  نقدی 
پژوهش های  مرکز  است.البته  زده  رقم  را  باایی 
مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده که دولت 
درمورد  گزارشی  امسال  اول  ماه  پنج  برای  در 
حذف سه دهک باایی ارائه نکرده است، در عین 
حال که در مدت اخیر هم پاسخی در مورد نحوه 
مسئوان  سوی  از  آمد  در  پر  یارانه بگیران  حذف 

نشده است. مربوطه دریافت 



صدای اصاحات / نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسامی گفت: 
برخی مسئوان کشوری و استانی در زمانی که بنده در خصوص تخلف در واگذاری 
مجتمع آلومینیوم المهدی فریاد می زدم، در کارخانه در حال گرفتن عکس یادگاری 
و تعریف از مالک این مجتمع بودند.احمد مرادی  در خصوص فراخوان واگذاری 
به منظور وصول مطالبات خود از  سهام و دارایی از سوی سازمان خصوصی سازی 
خریدار قبلی نسبت  به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و 
دارایی های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب، افزود: فردی که 
خریدار آلومینیوم المهدی بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده و مشخص شده 
است که نحوه واگذاری آلومینیوم صحیح نبوده  و سازمان خصوصی سازی نیز از 
قانون تخطی کرده است.وی با بیان اینکه حال سازمان خصوصی بنا بر پیش بینی بندی 
در قرارداد در زمان عدم پرداخت مطالبات و عدم اجرای تعهدات به دنبال سهام و 
دارایی مجتمع آلومینیوم المهدی است، اضافه کرد: تا زمان مشخص شدن خریدار 
جدید سازمان خصوص خود مدیریت این مجتمع را بر عهده دارد و باید این بار دقت 
ازم را به خرج دهد تا بار دیگر شاهد چنین تخلفی نباشیم.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با اشاره به اینکه در پروژه واگذاری آلومینیوم المهدی شاهد تاراج سرمایه 
ملت توسط عده ای افراد سودجو بودیم، اظهار کرد: همان زمان بارها این موضوع را 
گوشزد شدم و حتی وزیر امور اقتصاد و دارایی را به مجلس کشاندم و به استاندار 
اما بارها شاهد تمجید این مسئوان از  وقت هرمزگان این موضوع را اعام کردم 
مالک مجتمع آلومینیوم المهدی بودیم و حتی برخی مسئوان در زمانی که بنده در 

خصوص این واگذاری فریاد می زدم در کارخانه در حال گرفتن عکس یادگاری و 
تعریف از مالک این مجتمع بودند.وی با بیان اینکه باید دستگاه قضایی به تخلفات 
مالک این مجتمع و مسئوانی که در این مسیر وی را همراهی می کردند، رسیدگی 
ببرد و  به یغما  بیت المال را  اموال  این  از  این فرد بیش  نباید  کند، خاطرنشان کرد: 
باید سازمان خصوصی سازی حواسش باشد در این مدت اموال باقیمانده توسط افراد 
وابسته به مالک، به بیرون از مجتمع برده نشود.سازمان خصوصی سازی در جدیدترین 
قبلی  از خریدار  مطالبات خود  به منظور وصول  دارایی  و  واگذاری سهام  فراخوان 
المهدی و دارایی های  انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم  به واگذاری و  نسبت  
طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب اقدام می کند . میزان سهام 
قابل  میزان دارایی  المهدی ۷۳.۶ درصد،  قابل واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم 
واگذاری دارایی های طرح آلومینیوم هرمزال ۱۰۰ درصد تعیین شده است. شرکت 
خالص  شمش  تولیدکننده  بزرگترین  حاضر  حال  در  هرمزال  المهدی  آلومینیوم 
آلومینیوم در کشور محسوب می شود و ظرفیت تولید آن حدود ۲۵۷ هزار تن در سال 
است.این در حالی است که طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی ۲۲ خرداد سال 
گذشته برای پاسخ به سئوال احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس درباره 
علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی در مجلس 
حاضر شد که در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن 
نیز تائید سامت و شفافیت در واگذاری مجتمع  این که رای نهایی هیات داوری 

آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی بوده است!منبع:ایسنا

نگاه

اینجا فقط سینما تعطیل می شود!

بی سوادی سفید؛ 
دامن گیر جامعه امروز 

اخبار منتشره در مورد
 کودک آزاری  نگران کننده است

با خاک سمنان خداحافظی کنید!

مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: سوء مدیریت ها در دهه گذشته عامل 
اصلی تعطیلی سینماهای استان است.مسعود یکانی با بیان اینکه ۱۲ سینما در سطح استان در 
شهرستان های ماکو، خوی، سلماس، نقده، شاهین دژ، اشنویه و ارومیه وجود دارد، افزود: از 
کل سالن های سینمای تحت مدیریت حوزه هنری آذربایجان غربی فقط ۳ سالن سینمای 
ایران، انقاب، آزادی در ارومیه فعال است.وی با اشاره به تعطیلی اکثر سینماهای استان در 
دهه۸۰ و با تاکید بر اینکه تصمیم گیری های غلط مدیریتی عامل اصلی تعطیلی های سینماهای 
استان در دهه اخیر بوده است خاطرنشان کرد: در پرونده های اکثر سینماهای غیرفعال استان، 
توجیه نداشتن اقتصادی و استقبال کم مردم به عنوان دلیل راکد بودن فعالیت این سینماها 
ذکر شده است.یکانی افزود: در حال حاضر شرایط سخت افزاری و نرم افزاری سینماها و 
کیفیت فیلم ها نسبت به گذشته تغییر کرده و می توان با بهسازی سینماها از ظرفیت فرهنگی 
این مکان ها استفاده کرد اما مسئوان شهرستانی عزم ازم برای احیای سینماهای غیرفعال در 
شهرستان ها را ندارند.مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه راه 
اندازی مجدد سینماهای غیرفعال استان به تنهایی از عهده حوزه هنری استان، خارج و نیازمند 
تامین اعتبار از شهرستان های مربوطه است، تصریح کرد:  برای راه اندازی مجدد سینماهای 
غیرفعال در شهرستان ها به همکاری و مساعدت نهادهای ذی ربط شهرستانی به ویژه مجموعه 

شهرداری و شورای شهر، ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان ها و نمایندگان آنان نیاز 
داریم اما مسئوان شهرستانی تاکنون هیچگاه برای احیای سینماهای شهرستان های خود پیش 
قدم نشده اند و نگاه کارسازی به مقوله فرهنگ ندارند.یکانی گفت: ۲۱۰۰ صندلی در کل 
سینماهای فعال استان داریم که پاسخگوی نیاز استان نیست و باید در احیای سینماهای غیرفعال 
استان اقدامات اساسی صورت گیرد.مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی، یکی 
از ملزومات حوزه فرهنگ و هنر استان را ساخت پردیس سینمایی ارومیه برشمرد و اظهار 
کرد: برای محقق شدن این طرح نیازمند تامین اعتبار و جذب سرمایه گذار هستیم و موضوع 
ساخت پردیس سینمایی ارومیه تنها در حد یک طرح است و برنامه اجرایی برای آن نداریم.

وی افزود: در روزهای گذشته تعدادی سرمایه گذار چینی از طرح پردیس سینمایی ارومیه 
بازدید داشته اند اما تاکنون پیشنهاد اجرایی از آنان دریافت نکرده ایم.یکانی با بیان اینکه نگاه 
مدیران باا دستی، مدیریت امور داخلی سینماها از طریق درآمد خود سینماها است افزود: 
در ۸ سال گذشته کوچکترین اعتبار عمرانی برای بازسازی و نگهداری سینماهای استان به 
امور سینمایی حوزه هنری تخصیص نیافته که نتیجه آن غیرفعال شدن سینماهای استان در دهه 
گذشته تاکنون بوده است.وی اظهار کرد: با پیگیری های بهادری، نماینده ارومیه در مجلس 
شورای اسامی از سوی سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۳میلیارد تومان برای بهسازی سینماهای 

فعال استان اباغ شده اما تاکنون هیچ اعتباری در این خصوص تخصیص نیافته است.مدیر 
امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی و محدودیت 
بودجه ای، دغدغه اصلی حوزه هنری استان تعمیر، ارتقای کیفی و نگهداری از سالن های 
فعال فعلی است، افزود: امیدواریم با تامین و تخصیص اعتبار از بودجه عمرانی بخش فرهنگ 
استان به امور سینمایی شاهد بهبود کیفیت سینماهای استان باشیم.وی ادامه داد: برای بهسازی 
فقط صندلی سینماهای فعال استان بیش از یک میلیارد اعتبار نیاز است.یکانی با بیان اینکه در 
سال جاری و تاکنون استقبال مردم از فیلم های اکران شده در سینماهای استان از رشد بیش 
از ۲۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته داشته است افزود: در سال جاری بیش از 
۱۰۰ هزار نفر از فیلم های اکران شده در سینماهای استان استقبال کرده اند.وی در خصوص 
بیشترین استقبال از فیلم های اکران شده اظهار کرد: بااترین استقبال مربوط به فیلم های به 
وقت شام با بیش از ۲۵هزار نفر، اتاری با ۱۹ هزارنفر و هزارپا با بیش از ۱۱هزار نفر بوده 
است.مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی، سینما را یکی از شاخص های مهم 
و تاثیر گذار بخش فرهنگ هر جامعه ای عنوان کرد و افزود: فیلمسازان ارزشی بسیاری در 
کشور داریم و باید با حمایت از  آنها نسبت به احیای ارزش های ایرانی اسامی در جامعه و 

از طریق حوزه سینما و فیلم گام برداریم.

ابهر گفت: مهم ترین  صد ای اصاحات /معاون فرماندار شهرستان 
ما بی سوادی سفید است.علی محمدیان  چالش های پیش روی جامعه 
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر با بیان اینکه جامعه 
ما با دو نوع بی سوادی سفید و سیاه دست و پنجه نرم می کند، اظهار 
کرد: بی سوادی سیاه ساده تر از سایر سطوح آن قابل تشخیص است و 
با سایر شکل های بی سوادی  با آن کمتر از هزینه مبارزه  هزینه مبارزه 
بی سوادی  را  نوشتن  و  خواندن  توانایی  عدم  دیگر  عبارتی  به  است. 
بی سوادی  از  دیگری  نوع  اینکه  بیان  با  ادامه  در  می گویند.وی  سیاه 
وجود دارد که از آن به عنوان بی سوادی سفید یاد می شود، ادامه  داد: 
علی رغم  کافی  اطاعات  و  آگاهی  نداشتن  معنی  به  سفید  بی سوادی 
بر  تاکید  با  است.محمدیان  دانشگاهی  مدارک  انواع  و  سواد  داشتن 
را  بیشترین رنج  بی سوادی  نوع  این  از  ما  اینکه در حال حاضر جامعه 
می برد، اظهار کرد: بی سوادی سفید کشور ما را در بسیاری از حوزه ها 
دچار مشکل کرده است که نمونه بارز آن جلساتی است که خروجی 
مطلوب را برای مردم ندارد.این مسئول با تاکید بر اینکه همه شهروندان 
حق دارند در حوزه مطالعاتی خود اظهارنظر کنند، ادامه داد: متاسفانه 
درک  و  برخوردارند  سفید  بی سوادی  از  عمدتا  که  افراد  از  عده ای 
درستی از امور ندارند با اظهارنظرهای غیرکارشناسی خود در بسیاری 
از مواقع زمینه بروز مشکات در کشور را فراهم می کنند.این مسئول 
و  آموزش  نرم افزاری  و  سخت افزاری  مشکات  به  اشاره  با  ادامه  در 
پرورش شهرستان ابهر، گفت: آموزش و پرورش ابهر از کمبود فضای 
بیشتر  اینکه  بیان  با  می برد.محمدیان  رنج  انسانی  نیروی  و  آموزشی 
فضاهای آموزشی شهرستان ابهر، عمر باای ۳۰ سال دارند، یادآور شد: 
باید از همه ظرفیت های درون و برون سازمانی شهرستان به ویژه خیرین 
برای نوسازی مدارس ابهر استفاده شود.وی با تاکید بر لزوم پرهیز از 
دخالت افراد غیرمتخصص و غیرحرفه ای در حوزه آموزش و پرورش، 

از  بسیاری  پرورش و واگذاری  و  بدنه آموزش  به  اعتماد  اظهار کرد: 
ارتقای  موجب  حوزه  این  نخبگان  و  فرهیختگان  به  تصمیم گیری ها 
جایگاه این نهاد و پیشبرد بهتر امور می شود.معاون فرماندار شهرستان 
کشورها،  توسعه یافتگی  در  پرورش  و  آموزش  نقش  بر  تاکید  با  ابهر 
افزود: توجه به نظام تعلیم و تربیت باید اولویت اول نظام باشد؛ چرا که 
است. نهاد  این  بر عهده  پرورش سرمایه های کشور  مستقیم  مسئولیت 

محمدیان، بهره مندی از ظرفیت توسعه مشارکت های مردمی و مدارس 
فضاهای  کمبود  رفع  جهت  مهم  راهکارهای  از  یکی  را  غیردولتی 
آموزشی در شهرستان عنوان کرد.وی با بیان اینکه شعارهای خوبی در 
حوزه آموزش و پرورش داده شده اما به آن عمل نشده است، تصریح 
کرد: به جای شعارگرا بودن باید عملگرا بود.معاون فرماندار شهرستان 
ابهر با اشاره به اینکه کشور در جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می برد، 
و  توانمندی ها  از  باید  اقتصادی  جنگ  در  پیروزی  برای  کرد:  عنوان 
با  استفاده شود.این مسئول  بهترین شکل ممکن  به  ظرفیت های کشور 
اشاره به اینکه مباحث غیرحرفه ای و غیرفنی در آموزش و پرورش نباید 
ورود کند، یادآور شد: از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه تربیت 
نسل های آینده کشور را به عهده دارد باید از افراد متخصص و کاردان 
استفاده شود.در ادامه این جلسه، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان 
ابهر نیز با اشاره به پیش بینی رشد آمار ورودی دانش آموزان به کاس 
اول در سال های آینده، افزود: مهم ترین راه برون رفت از مشکل کمبود 
فضای آموزشی در آموزش و پرورش توجه ملی به این موضوع است.

کریم مسگرجماعت افزود: پیش نیاز تحقق این امر تغییر دیدگاه برخی 
از مسئوان است که همچنان به آموزش و پرورش نگاه هزینه ای دارند، 
ببینند.وی  سرمایه ای  نهادهای  زمره  در  را  نهاد  این  باید  که  حالی  در 
برای  فراگیر  نهادی مردمی و  به عنوان  اظهار کرد: آموزش و پرورش 

رفع مشکات، نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه ها است.

کرمان  استان  بهزیستی  /مدیرکل  اصاحات  ای  صد 
شرایط  در  اجتماعی  مسایل  حوزه  در  جامعه  اینکه  بیان 
مورد  در  دریافت شده  اخبار  اظهار کرد:  دارد،  قرار  ویژه ای 

کودک آزاری های پیش آمده نگران کننده است.
با  اجتماعی  اورژانس  فعالیت  فرآیند  تخصصی  نشست   
امور  معاون  مدیرکل،  حضور  با  آزاری  کودک  موضوع 
و  روانشناسان  مددکاران،  کرمان  استان  بهزیستی  اجتماعی 
کل  اداره  نشاط  اجتماعات  سالن  محل  در  اجتماعی  فعاان 

بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان مداخات 
ضروری  را  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  موثر  و  علمی 
دانش  افزایش  و  مردم  به  بخشی  آگاهی  گفت:  و  دانست 
کاهش  در  موثر  مداخله  یک  عنوان  به  می تواند  اجتماعی 

آسیبب و پدیده کودک آزاری نقش اساسی داشته باشد.
اورژانس   گفت:  اجتماعی  اورژانس  فعالیت  تشریح  با  وی 
که  باشد  داشته  اثرگذار  مداخات  می تواند  وقتی  اجتماعی 
برقرار  جامعه  مختلف  ایه های  و  حلقه ها  با  همکاری  دامنه 
خط  شامل  خط   دو  کرمان  استان  بهزیستی  شود.مدیرکل 
را  بهزیستی  سازمان   ۱۲۳ مداخله ای  و   ۱۴۸۰ مشاوره ای 
بحران های  در  مداخله  و  مردم  به  تلفنی  مشاوره  وظیفه   که 
بهزیستی  موثر  اقدامات  از  دارند  عهده  بر  را  اجتماعی 
شده  انجام  مداخله های  و  مشاوره ها  کرد:  اظهار  و  دانست 
و  خودکشی  چون  پدیده هایی  کاهش  در  موثری  نقش 
محمود  گزارش  این  است.براساس  داشته  آزاری  کودک 
نیز  کرمان  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون   منصوری
با تشریح شاخص های سامت در یک جامعه گفت: بی شک 

فراهم  برای  ابزار  ضروری ترین  بخشی  بین  همکاری های 
و  آسیب ها  کاهش  و  اجتماعی  سامت  زمینه های  کردن 
اینکه رفاه  بیان  با  پدیده هایی چون کودک آزاری است .وی 
در  افزود:  است،  مهم سامت  از شاخص های  یکی  کودکان 
در  شده  تعریف  ارزش های  و  فرهنگ  اساس  بر  جامعه  هر 
کودک  اما  می شود  آسیب  از  مختلفی  تعاریف  جامعه  آن 
مختلف  فرهنگ های   و  ادیان  در  که  است  پدیده ای  آزاری 
به ویژه در دین اسام نفی شده ، بنابراین تامین رفاه کودکان 
امور  گیرد.معاون  قرار  توجه  مورد  باید  مختلف  ابعاد  در 
اجتماعی بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه بعد از همسر 
آزاری، کودک آزاری شایع ترین آسیب است، گفت: بیش 
حمایتی،  پوشش های  از  مستقیم  طور  به  کودک  هزار   ۱۲ از 

آموزشی و مراقبتی بهزیستی برخوردار هستند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان 
سمنان گفت: آئین نامه اجرایی قانون جامع خاک در استان سمنان تدوین 
شود.حسین شاهینی در کارگاه تخصصی کیفیت خاک اراضی استان 
و بهره وری آب اظهار کرد: امروز ازم است تا مدیران استان سمنان به 
حفاظت و مدیریت پایدار خاک ها و حوضه های آبی این استان توجه 
بیشتری کنند.وی، تهیه آیین نامه اجرایی قانون جامع خاک در استان 
سمنان را خواستار شد و افزود: این آئین نامه باید پس از اباغ با همه توان 

بخش خصوصی و دولتی اجرایی شود .مدیر آب و خاک و امور فنی 
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: خاک پیکره ای 
طبیعی و پویاست که بر اثر فرآیندها و عوامل خاک ساز تشکیل شده و در 
برگیرنده مواد معدنی و آلی است که پوسته خارجی زمین را می پوشاند و 
گیاهان قادر به روئیدن در آن بوده و پوشش های آبرفتی و سنگی سطح 
زمین را نیز در بر می گیرد .شاهینی با بیان اینکه خاک برخاف آب 
تجدید پذیر نیست افزود: به طور متوسط هر سانتی متر خاک ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

سال زمان می برد تا از سنگ مادر تشکیل شود. با توجه به غیر قابل تجدید 
بودن و نقش های متعدد و حیاتی خاک در طبیعت، حفظ آن برای آینده 
پایدار و امنیت غذایی ضروری است .مدیر آب و خاک و امور فنی 
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه توسعه پایدار 
هیچ کشوری بدون توجه به منابع خاک دست یافتنی نیست بر لزوم حفظ 
و حراست از این سرمایه خدادادی برای بهره برداری پایدار و حفظ امانت 
برای نسل های آینده تأکید کرد .شاهینی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز 

آثار زیانبار عدم توجه به سنت های الهی و سوء مدیریت در بهره برداری 
از منابع خاک و اراضی پدیدار شده و زنگ خطر جدی را در مورد رفاه 
سامت و حتی ادامه حیات بشر به صدا درآورده است .وی با بیان اینکه 
از دست دادن خاک سبب به خطر افتادن سایر برنامه های مدیریتی بخش 
کشاورزی از جمله مدیریت آب و مدیریت تولید می شود بر ضرورت 
حفظ، احیا و بهره برداری بهینه از منابع خاک کشاورزی براساس اصول 

توسعه پایدار تأکید کرد.
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سرمایه بیت المال به تاراج رفت
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برخی افراد دور میز شورای اداری مانع توسعه مازندران هستند، گفت: استاندار مازندران موانع توسعه را بردارد.حجت ااسام محمدعلی تقوی فرد در جلسه شورای اداری استان مازندران که در استانداری این استان برگزار شد با اشاره 
به اینکه اخیرا براساس حکم رهبری صاحیت رفع موانع تولید و فضای کسب و کار به قوه قضاییه اضافه شده است، اظهارکرد: در توسعه مازندران عملکرد مانع نیست بلکه صاحب عمل به مثابه یک سد است.وی با اشاره به اینکه برخی افراد به عنوان مانع باید رفع شوند، تصریح کرد: 
برخی افراد دور این میز مانع توسعه مازندران هستند که استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در این استان باید به رفع این موانع اقدام کند.رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مسئوان خوبی در مازندران داریم اما انسجام نداریم و اینکه ادارات نمی توانند پاسخگوی مردم باشند هم 

به همین دلیل است.تقوی فرد با اشاره به اینکه همدلی ازم در دستگاه های اجرایی وجود ندارد، خاطرنشان کرد:استاندار به عنوان هرم اجرایی در راس مسائل باید به صورت ویژه این کار را انجام داده و مورد حمایت قرار گیرد و اگر حمایت ازم صورت نگرفت در کارگروه های 
رفع موانع باید این کار صورت گیرد. اگر انسجام در ارگان ها و نهادهای دولتی به وجود بیاید قطعا تمامی مشکات مازندران رفع خواهد شد.رئیس کل دادگستری مازندران در موضوع سرمایه گذاری و اقتصاد اظهار کرد: در مازندران نه برای سرمایه و نه سرمایه گذار به درستی 

برنامه ریزی نشده است و همین امر باعث شده اقتصاد استان لنگ بزند.جلسه شورای اداری مازندران به ریاست استاندار جدید این استان در سالن اجتماعات استانداری مازندران برگزار شد و نماینده نوشهر و چالوس در مجلس با اولتیماتوم به استاندار جدید، از وی خواست کرد خود 
را درگیر موضوع انتقال آب به سمنان نکند.

پشت میز نشین ها مانع توسعه مازندران می شوند



جامعه6

افزایش قطع درختان در غرب کشور؛
 قوانینی که اجرا نمی شوند

طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
کشور  از  خاک  و  چوب  قاچاق  خصوص  در  هشدار  با  مجلس 
جنگل های  از  برداشت  گذشته  ماه  چند  در  متاسفانه  گفت: 
زاگرس و جنگل های غرب کشور به شدت افزایش پیدا کرده و 
شاهد قطع درختان بسیاری در این منطقه هستیم.جال محمودزاده 
با  اینکه  بیان  با  اسامی(  مهاباد در مجلس شورای  مردم  )نماینده 
دو معضل قاچاق خاک و قاچاق چوب در کشور مواجه هستیم، 
گفت: قاچاق چوب به این معنا نیست که چوب ها فقط به خارج 
از کشور ارسال می شود، بلکه بیشتر به کارخانه های داخل کشور 
جنگلی  درختان  بردن  بین  از  اینکه  بیان  با  می شود.وی  فروخته 
اخیرا شدت فراوانی پیدا کرده است، ادامه داد: بعد از اینکه قرار 
شد، طرح تنفس در جنگل های شمال اجرا شود و مقرر شد؛ دو 
الی سه سال کسی حق بهره برداری از درختان جنگلهای شمال را 
جنگلهای  از  برداشت  گذشته  ماه  چند  در  متاسفانه  باشد،  نداشته 
کرده  پیدا  افزایش  شدت  به  کشور  غرب  جنگلهای  و  زاگرس 
هستیم.این  کشور  غرب  در  بسیاری  درختان  قطع  شاهد  و  است 
نماینده مردم در مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: متاسفانه 
درختان جنگل های زاگرس را قطع و به کارخانجات کاغذسازی 
و یا به کشورهای همجوار حمل می کنند. این موضوع جنگلهای 
زاگرس و غرب کشور را در معرض خطر تهدید قرار داده است.

محمودزاده تاکید کرد: متاسفانه نه سازمان حفاظت محیط زیست 
نمی دهند،  نشان  باره  این  در  طبیعی هیچ عکس العملی  منابع  نه  و 
خطر  این  و  می برند  نفع  موضوع  این  از  بسیاری  دال های 
می کند. تهدید  را  زاگرس  و  غرب  جنگل های  که  است  جدی 

قاچاق  درباره  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  محمودزاده 
وجود  گذشته  سال   ۱۶ الی   ۱۵ طی  خاک  قاچاق  گفت:  خاک 
بوده  کم  سال هایی  در  و  گرفته  شدت  سال هایی  در  البته  داشته، 
این  مقصد  قاچاق گفت:  مقصد خاک های  به  اشاره  با  است.وی 
این  از  و  است  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  نیز  قاچاق 
خاک بیشتر برای خشک کردن سطح دریا، افزایش سطح مناطق 
مسکونی در دریا و اراضی کشاورزی استفاده می شود.این نماینده 

مردم در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه قاچاق خاک بیشتر 
می شود،  انجام  دارند،  مرغوبی  کشاورزی  خاک  که  مناطقی  در 
چراکه  می شود،  قاچاق  رسی  خاک های  بیشتر  کرد:  تصریح 
رسی  خاک های  طالب  بیشتر  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
است،  شن  جنس  از  بیشتر  کشور  این  خاک های  زیرا  هستند، 
منابع  از بخش های  نیز  قاچاق می شوند  البته همه خاک هایی که 
اراضی  و  بیشتر خاک های کشاورزی هستند  بلکه  نیستند،  طبیعی 
شدن  خشک  بارش،  کاهش  اقلیم،  تغییر  دلیل  به  که  کشاورزی 
شده  خارج  تولید  از  زیرزمینی  آب های  سطح  کاهش  و  چاه ها 
می شود.محمودزاده  قاچاق  و  خریداری  قاچاقچیان  توسط  و 
سال  هزاران  خاک  متر  سانتی  یک  تولید  برای  کرد:  خاطرنشان 
از  و  دارد  بسیاری  اهمیت  خاک  حفظ  بنابراین  است،  نیاز  زمان 
بین رفتن خاک باعث کاهش تولید و کاهش درآمد کشاورزان 
کشاورزی،  کمیسیون  رییس  می شود.نائب  کشور  در  اشتغال  و 
از خاک  حفاظت  قانون  تصویب  به  اشاره  با  طبیعی  منابع  و  آب 
این  اجرای  به  موظف  دولت  کرد:  خاطرنشان  گذشته،  سال  در 
قانون است و باید نظارت بیشتری در خصوص اجرای این قوانین 
توسط دستگاههای مربوطه داشته باشد. متاسفانه در اجرای قوانین 
کمی با مشکل مواجه هستیم به طور مثال تنها ۱۰ درصد از قانون 
برنامه ششم توسعه که دو سال از تصویب آن می گذرد، اجرایی 
دولت  پایان  تا  کند  پیدا  ادامه  روال  همین  با  اگر  و  است  شده 
اینکه  بیان  با  اجرایی می شود.محمودزاده  ۲۵ درصد آن  از  کمتر 
نمی شود،  اجرا  مختلف  بهانه های  به  دولت  توسط  مجلس  قوانین 
گفت: اگر دولت نخواهد قانونی را اجرا کند، آیین نامه ای را در 
قانون قرار می دهد و عما اجرای قانون را با مشکل مواجه  کنار 
اجرای  بر  مجلس  نظارت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  می کند.وی 
با قاچاق خاک چگونه است، تصریح کرد: مجلس  قانون مبارزه 
باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد و وظیفه نظارتی 
مجلس نیز سنگین است. دولت نیز باید جدیت بیشتری بر اجرای 
مسئوان  و  کند  جلوگیری  قانون گریزی  از  و  باشد  داشته  قونین 

ذیربط را بر اجرای قانون هدایت کند.

فروش  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
بخش شمالی پارک جمشیدیه را تکذیب کرد.

فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  مختاری،  علی محمد 
تهران در حاشیه صدوهفتمین جلسه شورای شهر و در جمع  سبز 
متر   ۱۸۰۰ باای  ارتفاعات  در  ساز  و  ساخت  گفت:  خبرنگاران 

ممنوع است و باید تبدیل به فضای سبز شود.
ملی  اراضی  جزو  جمشیدیه  پارک  شمالی  بخش  افزود:  وی 
است و قابل تصرف و فروش نیست. بر اساس قانون ارتفاعات باای 

۱۸۰۰ متر قابل فروش نیست و قسمت شمالی پارک جمشیدیه نیز 
در ارتفاعات باای ۱۸۰۰ متر قرار دارد و باید تبدیل به فضای سبز 

شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران ادامه 
داد: توسعه فضای سبز را در دامنه جنوبی البرز در دستور کار قرار 

داده ایم و به زودی اقدامات مرتبط انجام می شود.
مختاری تاکید کرد: هیچ فرد و ارگانی نمی تواند در ارتفاعات 
باای ۱۸۰۰ متر نسبت به ساخت و ساز یا فروش اراضی اقدام کند.

صدای اصاحات/خبرنگار پریسا عبادی: 
آخرین روز های پاییز در حال گذر و چیزی تا بلندترین شب 
سال و قدیمی ترین آیین ایرانی ها باقی نمانده است. اما با نگاهی به 
وضعیت بازار و قیمت اقامی که در شب یلدا مورد نیاز است این 
روز فقط به اسمی در تقویم ایرانی ها تبدیل می شود و برگزاری 
آن را برای بسیاری از خانواده ها سخت و یا در مواردی غیر ممکن 

می سازد. 
شب یلدای امسال کمی با سال های گذشته متفاوت تر است. 
باا رفتن قیمت دار و افزایش بیش از اندازه قیمت کاا ها یکی از 
بارز ترین دایل آن می باشد. شاید سال های گذشته هم برگزاری 
این مراسم برای برخی سخت بود اما امسال برای شهروندانی که 
کمی دستشان به دهانشان می رسید هم در اولویت دوم قرار می 

گیرد. 
*قیمت ها در اوج خود قرار دارند

در بازار تهران، قیمت آجیل حدود ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان 
است. در کنار این نوع آجیل، قیمت آجیل چهار مغز کیلویی ۱۸۰ 
تا ۲۱۵ هزار تومان و آجیل چهار فصل )آجیل با پوست( ۱۶۰ تا 
۲۰۰ هزار تومان است. قیمت هر کیلو بادام هندی در محدوده ۱۸۰ 
هزار تومان، بادام محبی ۹۰ هزار تومان، بادام مغز ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار 
تومان، پسته ۱۳۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، مغز پسته ۳۲۰ هزار تومان و 
خال پسته ۴۲۰ هزار تومان تعیین شده است. حاا در کنار این 
قیمت ها و تهیه آجیل، میوه و شیرینی را هم قرار دهید! قیمت هر 
کیلو نارنگی در سطح شهر ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، انار ۶۰۰۰ تا ۱۰ 
هزار تومان، موز ۱۲ هزار تومان، لیمو شیرین ۳۵۰۰ تومان، سیب 
۷۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان، پرتقال ۳۳۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان و هندوانه 
۳۵۰۰ تومان است و هر کیلو شیرینی تر ۲۶ هزار تومان و شیرینی 

دانمارکی کیلویی ۲۱ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
*مردم فقط ناظر بازار شده اند!

با این که قیمت ها به بااترین نقطه خود رسیده است و برخی 
به طنز آن را به دار و طا تشبیه می کنند با نگاهی به بازار متوجه 
می شوید که حال و هوای یلدا کم کم وارد آن شده اما حجم 
خرید نسبت به سال های گذشته کاما افت کرده است و مردم 
فقط به ناظرانی تبدیل شده اند که ترجیح می دهند با کمرین اقام 

شب یلدا را به صبح برسانند. 
*شب یلدا هم خاطره مشترک عید نوروز می شود!

دیگر بازار شاهد خرید های کیلویی نیست و کسی توان خرید 
آن را ندارد و تقلیل آن یکی از بازر ترین دایل کاهش قدرت 
خرید مردم است. خرید از کیلویی به گرمی تبدیل و سفره شب 
یلدا امسال اغر تر از پارسال شده است. اما به نظر می رسد که با 
توجه به افزایش قیمت های شدید در بازار ، عید نوروز هم برای 

مردم به نوعی به یک خاطره مشترک با شب یلدا تبدیل شود! 

*آیین های سنتی انحصاری شده اند 
اگر بتوان کوچک شدن سفره شب یلدا و نخریدن برخی اقام 
را مهم ترین تاثیر گرانی ها در وهله اول دانست، بعد از آن دور 
شدن مردم از چنین آیین ها و سنت هایی می تواند دومین تاثیر 
گرانی ها باشد. با کاهش قدرت اقتصادی مردم، توانایی ترتیب 
مراسم های سنتی هم از زندگی ایرانی ها رخت می بندد و به 
تدریج به فراموشی سپرده می شود و برگزاری چنین آیین هایی 
فقط به خانواده هایی محدود می شود که دارای قدرت اقتصادی 
هستند. همین می تواند بزرگ ترین ضربه ممکن باشد. انحصاری 
شدن شب یلدا و آیین های دیگر نتیجه ای است که با توجه به 

وضعیت موجود می توان آن را مشاهده کرد.  
*مدرنیته کم بود بی پولی هم اضافه شد!

همیشه جوامع در عبور از سنت و رسیدن به مدرنیته با موانع و 
مشکاتی مواجه بوده اند اما حاا شرایط با تورم و گرانی ها پیچیده 
تر هم شده است. تا سال های گذشته تجمل گرایی و دور شدن از 
سنت های اصلی شب یلدا و آسیبی که تلفن های همراه و فضای 
مجازی به این رسم دیرینه زده بود، مطرح بودند اما امسال تورم، 
آسیبی که این موارد نزده بود را چندین برابر جبران  کرد! نداشتن 
توانایی مالی، شب یلدا را برای خانواده ها کمرنگ و کمرنگ تر 
می کند و تنها دارایی آن ها برای چنین شبی به چند عکس در زمان 

ارزانی محدود می شود!
*چرا می خریم؟!

ماند،  ایرانی ها غریبه  با  از فرهنگ هایی که همیشه  یکی 
فرهنگ نخریدن در زمان گرانی ها است. فرهنگی که تعداد کمی 

یا در مواردی هیچ کس به پیوستن به آن فکر نکرد و آن را راهی 
برای بیرون رفتن از وضعیت موجود ندانست. ساده برگزار کردن 
مراسم یلدا هم می تواند یکی از راه هایی باشد که در وضع فعلی 
نجات دهنده است در واقع ساده برگزار کردن یلدا چه بسا بهتر از 

خالی بودن سفره و به فراموشی سپرده شدن آن باشد. 
*کاری که نمی کنیم را از مسئوان انتظار داریم!

زخمی که گرانی این روز ها به بدنه جامعه ایرانی وارد شده 
است چیری نیست که قابل گذر باشد و حتی حرف آن به مرفحین 
بی درد هم رسیده است این روز ها بحث دیگر بر سر زندگی و 
گذران آن نیست بلکه تمرکز بیشتر بر روی چگونه زندگی کردن 
و زنده ماندن است! یک روز نوبت گرانی آجیل است و یک روز 
دیگر نوبت شیرینی! یک روز مرغ گران می شود و روز دیگر 
گوشت و این سفره ایرانی است که مدام در معرض تهدید از 
سوی گرانی ها قرار دارد. همدردی و نزدیک شدن هر چه بیشتر 
افراد جامعه به یکدیگر شاید روزنه نوری در این بحبوحه باشد. اگر 
میانگین هزینه ای که یک خانواده ۴ نفری برای شب یلدا خرج می 
کند را ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، با نصف کردن هزینه ها 
و تقسیم آن میان نیازمندان و دستگیری از آن ها می توان یلدایی 
را پشت سر گذاشت که به جای بلند بودن شب آن بلندی همت 
را هم تجربه کرد. در جامعه ای که همه از دستگیری و کمک به 
نیازمندان و کم توانان دوری می کنند و یا حتی به آن فکر هم نمی 
کند چگونه می توان از مسئوان انتظار داشت به فکری برای مردم 

و گرانی ها بکنند؟! 

شب یلدا چند؟!

نگاه

وزیر آموزش و پرورش گفت: اجازه ورود صاحبنظران را به دایل مختلف به مدرسه 
نمی دهیم و نتیجه این می شــود که دیوار بلندی دور مدرسه کشیدیم که صاحبنظران 
حــوزه تعلیــم و تربیت اجازه ورود به آن را ندارند.ســید محمد بطحایی در روز ملی 
پژوهــش در آموزش و پرورش گفت: امیدوارم بتوانیم در آموزش و پرورش روز به 
روز و ســال به سال گســترش فرهنگ پژوهش و برنامه ریزی برای پژوهش را شاهد 
باشیم.وی با اشاره به اهمیت پژوهش در حوزه تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: مدرسه 
به عنوان رکن اساســی در تحول در حوزه پژوهش باید بیش از گذشــته مورد توجه 
باشد اگر قوی ترین مراکز پژوهشی در آموزش و پرورش را داشته باشیم اما دامنه اثر 
آن به مدرســه نرسد و مدرســه با پژوهش بیگانه باشد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد محور 
اصلی در پژوهش باید مدرســه باشد و مدرسه به یک سازمان پژوهنده تبدیل شود و 
تا زمانی که مدرســه به این جایگاه نرســد اگر ده ها میلیارد هم برای پژوهش هزینه 
کنیــم باز هم بی فایده خواهد بود.وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به پیام اصلی در 
بزرگداشت هفته پژوهش گفت: روش های تعلیم و تربیت و یادگیری باید با پژوهش 
عجین شــود به این معنی که تفکر پژوهشــی و برنامه های آن باید در مدرسه مخاطب 
اصلی باشــد.بطحایی با اشاره به پیشینه پژوهش در آموزش و پرورش گفت: از حیث 
ســاختار اتفاقات بســیاری رخ داده و افت و خیزهای بســیاری در چهل سال گذشته 
داشــتیم امــا یکی از مهمترین دایلی کــه با پژوهش بیگانه بودیم به دلیل این اســت 
که مخاطب اصلی یعنی مدرســه از جلوی چشــم ما کنار رفته است.تا وقتی پژوهش 
در مدرســه ورود نکند موفقیت در آینده با تردید مواجه اســت.وی ادامه داد: تاش 
هایی در طی یک الی دوســال اخیر شــروع شــده که تعامل بیشــتر شود اما کمرنگ 
اســت. ما اجازه ورود صاحبنظران را به دایل مختلف به مدرســه نمی دهیم و نتیجه 
این می شــود که دیوار بلندی دور مدرســه کشــیدیم که صاحبنظران حوزه تعلیم و 
تربیــت اجازه ورود به آن را ندارند.وی ادامــه داد: متقابا هم یک جور جدا بودن و 
برتری نســبت به آموزش و پرورش در بیــن صاحبنظران وجود دارد و از باا به پایین 
بــا معلمان صحبت می کنند، گویی ما از تعلیم و تربیت چیزی ســرمان نمی شــود و 
فقط آنها متخصص تعلیم و تربیت هســتند. این موانع بین مدرسه و حوزه های علمی 
فاصله ایجاد کرده است.بسیاری از پژوهش هایی که در دانشگاه علوم تربیتی و حوزه 
علمیه انجام می شود، کاما غریبه با فضای مدرسه است و مانند دانه های غباری است 
که در فضا پخش شــده و در آینده نظام تعلیم و تربیت تاثیرگذار نیســت.بطحایی با 
تاکید بر اینکه روش های ما در مدارس مربوط به ۰۷ ســال پیش اســت و به عبارتی 
ما ۰۷ ســال از تعلیم و تربیت عقب هســتیم، تصریح کرد: تــا زمانی که غریبگی بین 
حوزه های پژوهشــی و مدرســه وجود دارد این معضل برطرف نمی شــود. از همین 
رو اولویت اصلی برقراری ارتباط با مراجع علمی و مراکز پژوهشــی با مدرسه است. 
صدها پژوهش در پژوهشــگاه ها در حال انجام اســت و پژوهشــگاه ها در آموزش و 

پــرورش باید پل ارتباطــی برقرار کنند نه اینکه خود پژوهــش کنند، چراکه اولویت 
امروز آموزش و پرورش این است که واحدهای پژوهشی در آموزش و پرورش بین 
پژوهشــگاه ها و مدارس پل ارتباطی برقرار کنند.وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان 
کرد: در مدرســه تاش های بسیاری صورت می گیرد، اما امتیاز موفقیت پژوهشگاه ها 
و واحدهای پژوهشــی در آموزش و پرورش در این اســت که صاحبنظران زیادی به 
مدرســه آمد و شد داشــته باشــند و در مقابل مدیران و معلمان در کارگاهها شرکت 
کنند و این نشــانه موفقیت اســت و باید کاری کنیم آمد و شد بین این دو نهاد بیشتر 
شــود.او تصریح کرد: وقتی صحبت از تکالیف بچه ها می کنیم، منظور این اســت که 
بچه هــا باید در خانه آن بخش از تکالیفی را که انجام دهند که منجر به تقویت تفکر 
و تنظیم تفکر آنها شــود. ما به دانش آموزان باید ســوال کردن را بیاموزیم نه پاسخ به 
سوال را.وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این ماموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت 
عمومی اســت. بچه ها باید بیاموزند که چگونه ســوال طرح کنند و پاسخ به سوال را 
خــود بیاموزند. تکالیف ما در دوره آموزشــی باید با این تغییــر رویکرد به تدریج به 
ســمتی برود که نظم تفکر را در یافتن مســائل در بچه ها ایجاد کند و مهارت آنها را 
در این زمینه باا ببریم. رویکردهای پژوهشــی ما نیز باید به این ســمت بروند.وی با 
اشــاره به رویکردهای آموزش و پرورش در یک سال و اندی پیش گفت: این تغییر 
رویکرد برگرفته از این پارادایم است که نظام تعلیم و تربیت و آموزش عمومی ما را 
زمین گیر کرده اســت. واقعاً اینکه گردن زرافه چند متر است و یا پاهای واقعی هزارپا 
چند عدد اســت چه ربطی به آموزش عمومی دارد که ما مدام این موارد را به بچه ها 
آموزش می دهیم و از آنها می خواهیم این مســائل را حفظ کنند. این بچه ها باید نوع 
تفکرشان را در مدرسه تمرین کنند و انتظامی که برای حل مسائل در آینده نیاز دارند 
در مدرسه بیاموزند. دانش آموزان باید مهارت هایی را که در زندگی بیرون از کاس 
نیاز دارند در مدرســه بیاموزند.وی با اشــاره به صحبت هایش در بین خیرین مدرســه 
ساز گفت: چندی پیش در جمع خیرین مدرسه ساز گفتم ویژگی های فضای مجازی 
بــا رویکردهایی جدید تغییر کند و مثالی را زدند که در برخی کشــورها در معماری 
فضاهای آموزشی امروز طوری طراحی شده است که در برخی اوقات دانش آموزان 
می توانند نیمکت ها را برداشــته و به صورت دایره ای روی زمین بنشینند تا گفت وگو 
کــردن و دیالوگ کردن را به صــورت چهره به چهره بیاموزند امــا بعد اینطور بیان 
شــد که وزیر آمــوزش و پرورش گفته اند می خواهیم نیمکت ها را از مدرســه بیرون 
بیاوریم و بچه ها روی زمین بنشــینند درس بیاموزند.وی ادامه داد: آموزش و پرورش 
ما با همان نگاه و رویکرد بســیار ســنتی خود یعنی همان برپا و برجا و دســت به سینه 
نشســتن پیش می رود و تا تغییر رویکرد در مدارس نداشــته باشیم پله های دادگستری 
ما همچنان مملــو از جمعیت خواهد بود و خلوت نخواهد شــد، نزاع های خیابانی ما 
کاهش نمی یابد و باور کنید اقتصاد و تولید ما به ســامان نخواهد رسید و حرس و آز 

مردم در جمع کردن مایحتاجشــان کم نخواهد شــد.وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به مدال آوری دانش آموزان نخبــه در المپیادهای بین المللی گفت: یکی از افتخارات 
ما این است که دانش آموزان بیشترین مدال ها را در المپیادها کسب می کنند و همیشه 
ممتاز بوده اند البته خدا را برای این امر شــاکریم اما بســیاری از کشورهای دیگر که 
تعداد مدال های المپیادشــان از ما کمتر اســت ناهنجاری های اجتماعی شان یک دهم 
ما هم نیست، آســیب های اجتماعی شان بسیار کمتر از آسیب های اجتماعی کشور ما 
است و با معضاتی که ما روبرو هستیم روبرو نیستند و اینها سوااتی است که شما باید 
به آن بیندیشــید و فکر کنید و برای آن راه حل پیدا کنید، نکند ما ســرگرم مدال های 
رنگارنگی شدیم که در المپیادها به دست می آوریم و از چیزهای دیگر غافل شویم.

وی با اشــاره به کتاب های کمک درســی گفت:  کتاب های کمک درســی دمار از 

نظام آموزشــی ما در آورده است. من دشمنی با هیچ ناشری ندارم و با هیچ فردی که 
آزمون برگزار می کند دشــمن نیســتم اما این را یک سم می دانم برای رویکردی که 
باید آن را اصاح کنیم. ســمی که آثار خود را برجای گذاشــته و باید تاش کنیم تا 
به تدریج از نظام تعلیم و تربیت ما خارج شــود. افتخار ما این اســت که پیشــینه نظام 
تعلیم و تربیت ما بر آموزه های دینی است؛ آموزه هایی که مملو از نکات تربیتی دقیق 
و اثربخش است اما ما همه را کنار گذاشته ایم و بچه ها را در یک سطح نگه می داریم 
و با شــلیک یک تیر می گوییم بدوید و هرکس در این مســابقه اول نشود و نتواند به 
خط پایان برســد آدم ناتوانی اســت و از همه جا رانده و مانده است. بچه ها این چنین 
از کاس اول ابتدایــی مورد حقارت قرار می گیرند و آن وقت توقع داریم این آدمی 
که به ۵۲ ســالگی رســیده بااترین فضائل اخاقی را از خود در جامعه نشــان دهد.
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کتاب های کمک درسی دمار از نظام آموزشی در آورده است

وزیر بهداشت: 

وزیر بهداشــت گفــت: مجلس و دولــت گاهی در کار دانشــگاه ها 
دخالت می کنند که این آســیب زننده است.قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشــت در نوزدهمین جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران و فناوران 
برگزیده کشــور که در سالن اجاس ســران برگزار شد، گفت: این 
موضوع یکی از نقاط افتخارآمیز در کشــور ما اســت که شاهد رشد 
بســیار خوبی در آن بوده ایم. تولیدات علمی ما درســت است که در 
ســال ۱۰۰۲ خیلی ناچیز بود، اما در طی ۰۱ سال شــتاب چشمگیری 
داشــته ایم. بــه طوری که مــا در ســال ۱۱۰۲  موقعیــت ممتازی را 
کســب کرده ایم و از آن موقع رشــد کندی را داشــتیم اما در ســال 
۴۱۰۲ اقداماتــی کــه در دولت تدبیر و امید شــکل گرفت شــرایط 
خوبــی بود.وی ادامــه داد: امیدوارم در برنامه چشــم انداز توســعه 
۴۰۴۱ بتوانیم به این توفیق دســت پیدا کنیم کــه رتبه اول تولید علم 

در منطقه باشــیم. دوســت می داشــتیم که در حوزه فنــاوری نیز رتبه 
خوبی داشــته باشــیم اما مسیر طوانی اســت و مشکاتی وجود دارد 
کــه بازگویی این مســائل خوب نیســت و  در کشــور باید اطاعات 
و انعــکاس اخبار به نحوی باشــد که بار منفــی اخبار را کاهش دهد 
و باعث مســرت کســانی شــود که در این حوزه تاش می کنند.او با 
اشــاره به سیاســتمداران و سیاســتگذاران گفت: بااخره جمع حاضر 
همه دانشــمند و محقق هســتند اما نکته این اســت که بااخره شــاید 
حدود هزار ســال پیش ابوالقاسم فردوســی گفت که توانا بود هرکه 
دانــا بود زدانش دل پیر برنا بود بخش دوم این شــعر را کســانی که 
در حــوزه علم و دانــش کار می کنــد قبول دارند ولــی بخش اول 
مربوط به سیاســتمداران می شــود مــن فکر می کنم طی هزار ســال 
کمتر سیاســت گذاری را داشته باشــیم که در عمل باور داشته باشد. 

در حــرف همــه، همه چیز می گوینــد ولی در عمل باید نــگاه کنیم 
ببینیم چه کاری شــده است.او افزود: همه جا که انقابی صادر شده 
از طریــق علم بــوده، بهتر است.سیاســتگذاران ما این را بــاور کنند 
کــه همه چیز از طریــق علم و دانش صورت می گیــرد. باید دخالت 
ها در دانشــگاه کم شــود. مجلــس و دولت گاهی در کار دانشــگاه 
ها دخالت می کنند که آســیب زننده اســت.وزیر بهداشــت با اشاره 
بــه اینکه بخش عمــده ای از تحقیقات ما به درد مــردم نمی خورد، 
گفت: امروز دانشــگاه نســل چهارم به درد مــردم می خورد زیرا در 
حوزه هــای مشــکات گرفتاریهای مــردم خواهد بــود. همچنین نیاز 
اســت که شایســته گزینی باید در مدیریت کشــور شــاه بیت انتخاب 
باشــد. ما باید مشــکات مــردم را حل کنیــم و ببینیــم در تحقیقات 
مــا چقــدر به حل مشــکات مردم پرداخته شــده اســت.  متاســفانه 

تحقیقات ما در راســتای حل مشکات مردم نیســت مشکات محیط 
زیســتی دردهــای امروز جامعه اســت که باید بــه آن فکر کرد و ما 
هرچه بیشــتر بتوانیم با مردم معاشــرت داشــته باشــیم بهتــر می توانیم 
پیــش برویم.وزیــر بهداشــت در پایــان گفت: مــا دانشــگاهی ها با 
متــن مردم فاصلــه داریم حتی دانشــجویی را در شهرســتان داشــته 
ایــم که تاکنون اتوبوس ســوار نشــده بــود ما باید بــرای مردم کار 
کنیم تا برای دیده شــدن در ســطح بیــن المللی.این مســئله نه تنها از 
مــدارس بلکه باید از مهدکودک شــروع شــود و تربیت انســان های 
مســئولیت پذیر و توانا می تواند آینده ایــران را رقم بزند. امیدوارم 
هم دانشــگاهیان و هم سیاســتگذاران ما مســیر را تغییر دهند و برون 
داد هــا و خروجی های دانشــگاه های ما که در آن اســتعداد موج می 
زند به ســمتی رهنمون شــوند که مشــکات کمتری را داشته باشیم.

تحقیقات به درد مردم نمی خورد!

آخرین جزئیات فروش 
پارک جمشیدیه



گزارش

محمدبن سلمان قهرمان صلح می شود!

آغاز آتش بس در الحدیده

تمامی  تیتر  که  خبری  شد  بیدار  خواب  از   ۲۰۱۵ ژانویه   ۲۳ روز  صبح  جهان  که  زمانی 
رسانه های جهان شده بود، این بود: سلمان بن عبدالعزیز، تاج پادشاهی عربستان را بر سر 
گذاشته و تصمیمات مهمی را گرفته است که از جمله آن تعیین پسر ۲۹ ساله اش به عنوان 
وزیر دفاع بود.شبکه الجزیره در گزارشی درباره محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با این 
مقدمه نوشت: در آن زمان محمد بن سلمان هنوز یک تازه وارد به جهان سیاست بود. او 
مدرک حقوق داشت و در شرکت های تجاری فعالیت کرده بود و تنها چند ماه از پیوستنش 
به دفتر پادشاهی می گذشت.درحالی که تصمیم گیرندگان بین المللی دنبال اطاعاتی درباره 
وزیر دفاع جوان بودند، محمد بن سلمان این گونه ظاهر شد که کبریت به دست هنوز یک 

منطقه را به آتش نکشیده آتش بزرگتری را در منطقه دیگر به پا می کند.
۲۶ مارس ۲۰۱۵ بن سلمان عملیات طوفان قاطع را علیه جنبش انصاراه در یمن به راه 
انداخت؛ عملیاتی که به جنگی ویرانگر تبدیل شد که به زندگی هزاران تن خاتمه داد و 
شهرهایی را نابود کرد که قدمت صدها ساله داشتند.صبح ۲۹ آوریل همان سال این شاهزاده 
جوان سفرش را با قطار قدرت آغاز کرد و به سمت تخت سلطنتی خیز برداشت. پادشاه 
عربستان او را جانشین ولیعهد کرد.براساس اطاعات درز یافته، بن سلمان بنا به توصیه های 
محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در پست جدیدش در آن واحد دو جنگ را اداره می کرد؛ 
ثبات عربستان.زمانی که دونالد ترامپ در  جنگ خارجی علیه یمن و جنگ داخلی علیه 
ابتدای ۲۰۱۷ رئیس جمهوری آمریکا شد این شاهزاده جوان به آینده سیاسی خود مطمئن تر 
شد و به خودش گفت که ریختن پول به خزانه  واشنگتن به او این قدرت را خواهد داد که 

آتش های بیشتری به پا کند و تمامی کسانی که در مسیرش برای رسیدن به تخت پادشاهی 
قرار دارند را نیست و نابود کند؛ آن هم تخت پادشاهی کشوری که روزانه ۱۱ میلیون بشکه 
نفت تولید می کند.بن سلمان همچنان به برافروختن آتش جهنم در یمن ادامه داد. بعد از 
از  تا  شد  سودانی ها  دامن  به  دست  کند  بیرون  صنعا  از  را  انصاراه  گرفت  تصمیم  اینکه 
به  بودند و موشک هایشان  را موشک باران کرده  نجران  برابر حوثی هایی که  عربستان در 
ریاض نیز رسیده بود، حفاظت کنند.پنجم ژوئن ۲۰۱۷، شاهزاده محمد آتش را در شورای 
همکاری خلیج فارس برافروخت و روابط را با قطر قطع و این کشور را از زمین، دریا و هوا 
گذاشتند. عربستان  رکاب  در  پا  مسیر  این  در  نیز  امارات  و  بحرین  مصر،  کرد.  محاصره 

همزمان با جبهه های قطر و یمن، او ۲۱ همان ماه تیشه به ریشه عربستان زد و علیه پسرعمویش 
محمد بن نایف که هم ولیعهد و هم وزیر کشور بود، کودتا کرد.بعد از اینکه ولیعهد شد 
کمپینی با عنوان مبارزه با فساد علیه تعدادی از شاهزادگان و وزرای سابق و کنونی به راه 
انداخت و آن ها را بازداشت کرد. برخی گزارش ها حاکی از این است که هدف اصلی وی 
کنار زدن شاهزادگانی بوده که تهدیدی برای رسیدن او به تخت پادشاهی  هستند.این اتفاق 
اوایل نوامبر ۲۰۱۷ رخ داد. در همان تاریخ سعد حریری، نخست وزیر لبنان که گفته شده 
در معرض شکنجه قرار گرفته و استعفا کرده، بازداشت شد و همین مساله عربستان را وارد 
ماکرون،  امانوئل  که  رسید  پایان  به  زمانی  تنها  بحران  کرد.این  لبنان  با  بزرگ  بحرانی 
رئیس جمهوری فرانسه خشمگین شد و با هواپیمایش به ریاض رفت. بعد از آن محمد بن 
سلمان حریری را آزاد و حدود ۱۰۰ میلیون دار به نیروهای ساحل که پاریس نظارت 

به اوضاع داخلی  بر آن ها را برعهده دارد، کمک کرد.بن سلمان برای تقویت نفوذ خود 
پرداخت و مأموریت موشک باران یمن را به نیروهایش و تأمین امنیت مرزهای عربستان در 
را  یمن  عربستان  که  سالی  سه  از  سپرد.بیش  سودانی ها  به  را  انصاراه  موشک های  برابر 
که  منجر شده  تن  مرگ ۳۰۰۰  به  تنهایی  به  وبا  و  یافته  افزایش  محاصره کرد، گرسنگی 
ناخرسندند  سیاست هایش  از  عربستانی ها  دید  که  هستند.زمانی  کودک  و  زن  بیشترشان 
تصمیم گرفت مهم ترین فعاان و متفکرین را از صحنه کنار بزند. او این افراد را زندانی کرد 
از ترس اینکه مبادا آنها شهروندان عربستان را در این باره که این شاهزاده سبکسر است و 
کم مانده که کشور را به آتش بکشد،  روشن کنند.براساس گزارش های غربی و عربی، بن 
سلمان با تکیه بر سه ضمانت ریسک تمامی این اقدامات را به جان خرید: نزدیکی اش به 
اسرائیل، دست و دلبازی اش در برابر ترامپ و اقدامات اصاحی در عربستان از قبیل گشودن 
درهای سینما به روی خانواده ها و دادن اجازه رانندگی به زنان و اجازه برگزاری و حضور 
در کنسرت ها و وزرشگاه ها.در چندین مناسبت عربستان توانست به رغم تلفات کودکان 
زیر پنج سال در اثر جنگ و گرسنگی قطعنامه های سازمان ملل برای محکومیت حمات 
ائتاف عربی در یمن را ناکام گذاشته و منطق خود را بر فرستاده های سازمان ملل تحمیل 
کند.مارس گذشته بن سلمان به پایتخت های کشورهای غربی سفر کرد. پاریس و لندن به 
گرمی او را به حضور پذیرفتند. بعد او مهمان واشنگتن شد. تصویر او در قاب دوربین ها به 
مثابه فردی شکست خورده بود، ارباب کاخ سفید او را با قیمت برخی ساح ها غافلگیر کرده 
و او را اینگونه مورد خطاب قرار داد: شما بسیار ثروتمند هستید. برای شما این پول زیادی 
نیست.در این سفر شاهزاده جوان با رهبران ابی یهودی دیدار و بر تقویت روابط با اسرائیل 
قتل  به  را  فلسطینی ها  روز  هر  و  کرده  غصب  را  عربی  اراضی  که  اسرائیلی  کرد؛  تأکید 
می رساند و غذا و دارویشان را از آن ها سلب می کند.براساس گزارش های فاش شده، بن 
سلمان رهبران یهودی در نیویورک را اینگونه مورد خطاب قرار داد: اولویت ما ایران است 
نه مساله فلسطین. فلسطینی ها فرصت های زیادی را از دست داده اند، یا باید پیشنهادات را 
آمریکا  به  سفرش  جریان  بردارند.در  شکایت  از  دست  و  شوند  ساکت  یا  کنند  قبول 
شرکت های تبلیغاتی برای کم رنگ کردن موضوع یمن دست به کار شدند و سعی کردن 
وجهه او را با موضوع افتتاح سینماها و برگزاری کنسرت ها بهبود ببخشند.اما این به اصطاح 
رتوش هم نتوانست مانع از افشای چهره واقعی بن سلمان شود و این زمانی بود که او 
آتش جدیدی در ترکیه برافروخت و غرور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را 
جمال  اکتبر  شد.دوم  واشنگتن پست  روزنامه  با  ابدی  خصومت  وارد  و  کرد  جریحه دار 
که  ترکیه ای  زنی  با  ازدواجش  سند  گرفتن  برای  عربستانی  منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی، 
رفت.  استانبول  در  عربستان  کنسولگری  به  بود  منتظرش  کنسولگری  ساختمان  از  خارج 
جمال ناگهان تیم امنیتی از دوستان محمد بن سلمان را مقابلش دید. آن ها بعد از اینکه جمال 
به موسیقی گوش می دادند  را کشتند و درحالی که  او  دادند  قرار  را مورد ضرب و شتم 
جسدش را قطعه قطعه و بعد ناپدیدش کردند.بعد از چند هفته انکار عربستان به این جنایت 
اذعان کرد اما دست داشتن محمد بن سلمان را در این پرونده انکار کرد. عربستان افرادی 
را بازداشت و اعام کرد که این افراد با خاشقجی در مقر کنسولگری وارد مشاجره شده 
بودند و در پی این مشاجره او کشته شده است.به دلیل اینکه انکار ریاض و دفاع ترامپ 
کنگره را قانع نکرد و غرور اردوغان را به او برنگرداند، ضمانت کنندگان بن سلمان به این 
نتیجه رسیدند که اقدامات صورت داده شده برای بهبود وجهه او مفید نبوده اند و باید بن 
سلمان مانند یک عمل جراحی زیبایی به طور کلی تغییر کند تا از یک جنایتکار جنگی به 

یک قهرمان صلح تبدیل شود.به سرعت بن سلمان دنبال راه خروجی از جنگ یمن رفت تا 
تبعات  و  الحدیده، صنعا، صعده و دیگر شهرها  از خون کودکان در مدارس  را  دستانش 
گذشته  کند.پنجشنبه  پاک  عروسی  مراسم  و  عزاداری  سالن های  و  بیمارستان ها  بمباران 
طرف های درگیر یمنی بعد از حدود یک هفته مذاکره در سوئد با نظارت سازمان ملل به 
توافق آتش بس در الحدیده دست یافتند.فرحان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل در واکنش به این توافق گفت: گوترش می داند که ولیعهد عربستان نقش مهمی 
در این توافق داشت و عبدربه منصورهادی )رئیس جمهور مستعفی یمن( نیز نقش مهمی در 
این راستا ایفا کرد.به سرعت عربستانی ها تاش کردند که توافق را به پیروزی برای محمد 
همچنان  که  است  درحالی  این  دهند.  جلوه  صلح  قهرمان  را  او  و  کنند  تبدیل  سلمان  بن 
رهبران  و  می شود  مطرح  فعال  به صورت  رسانه ها  در  مثله شدن جسد خاشقجی  موضوع 
جهان نگران آینده بزرگترین کشور صادرکننده نفت در سطح جهان هستند.عادل الجبیر، 
وزیر خارجه عربستان در صفحه خود در توییتر نوشت: عربستان با رهبری ملک سلمان و 
محمد بن سلمان برای رسیدن به حل سیاسی برای بحران یمن براساس اصول سه گانه و در 
رأس آن قطعنامه ۲۲۱۶ تاش زیادی کرد.همچنین عبدالرحمان الراشد، نویسنده عربستانی 
گفت که دستاوردهای میدانی نیروهای مورد حمایت عربستان و امارات حوثی ها را مجبور 
النفیسی، متفکر کویتی به سرعت این  به قبول مذاکره و امضای آتش بس کرد.اما عبداه 
کنار  را  غرورشان  هم  انگشت  بند  یک  حتی  حوثی ها  گفت:  و  کرد  تکذیب  را  مساله 
 کودتایشان نگذاشته اند و می گویند که فرودگاه صنعا و بندر الحدیده برای آن هاست و
این گمراهی  به خاطر مذاکرات سوئد چه دلیلی دارد؟  این خوشحالی  مشروع است پس 
است نه مذاکرات.اما عبدالرحمان ابوطالب، متفکر یمنی گفت: عربستانی ها به بیرون کردن 
و  پیروزی در مذاکرات فخرفروشی می کنند  این  با  نهایت  و در  متعهد می شوند  حوثی ها 
نیز جلوه دادن  فعاان دیگر  الحدیده را آزاد خواهیم کرد.برخی  یا زود  می گوینددیر 
سوی  به  صفحه  دادند.  قرار  تمسخر  مورد  را  صلح  قهرمان  عنوان  به  سلمان  بن  محمد 
آزادی که به مسائل مربوط به امور حقوقی در عربستان می پردازد، نوشت: نظام عربستان 
خون یمنی ها را می ریزد، برادران قطری را محاصره می کند، علیه آزادگان در تونس توطئه 
می کند، بحران در لبنان می سازد و از سیسی که غزه را محاصره کرده، حمایت می کند بعد 
با بی شرمی تمام می گوید که صلح را برقرار کرده است.تحلیلگران معتقدند که امکان ندارد 
نهادهای حقوقی ولیعهد عربستان را صرفا به خاطر قبول آتش بس در شهری که بعد از ماه ها 
محاصره و بمباران نتوانسته کنترل آن را در دست بگیرد، ببخشند.به رغم تاش های جارد 
طرف های  اما  سلمان  بن  محمد  چهره  تغییر  برای  آمریکا  رئیس جمهوری  داماد  کوشنر، 
زیادی هستند که به محو شدن اشتباهات وی و تبدیلش به کبوتر صلح در یک چشم به هم 
زدن قانع نیستند.روز جمعه اردوغان لحن خود علیه ریاض را تندتر کرد و در اشاره واضحی 
به متهم بودن محمد بن سلمان در قتل خاشقجی گفت که عربستانی ها می دانند چه کسی 
دستور قتل خاشقجی را داده است و با تحویل متهمان مخالفت می کنند تا راز این پرونده 
برما نشود.در کنگره آمریکا نیز سناتورها دو قانون تصویب کردند: یکی از آن ها درباره 
مسؤول بودن محمد بن سلمان در قتل خاشقجی و قانون دوم درباره پایان حمایت آمریکا از 
جنگ یمن است.لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز 
را ترک  ولیعهد، عربستان  به دستور  دارند  قتل خاشقجی دست  در  افرادی که  نیز گفت: 

کرده و مرتکب این جنایت شدند.

دفتر  اصاحات/عضو  صدای 
سیاسی جنبش انصار اه یمن اعام 
کرد که آتش بس در الحدیده از ۱۸ 
دسامبر)۲۷ آذر( وارد مرحله اجرایی 
خواهد شد.سلیم المغلس، عضو دفتر 
سیاسی انصاراه یمن در مصاحبه با 
الجزیره گفت: آتش بس در الحدیده 
اجرایی  مرحله  وارد  دسامبر   ۱۸
خواهد شد و ما امیدواریم کشورهای 
پایبند  آتش بس  به  عربی  ائتاف 
رئیس  الحوثی  علی  باشند.محمد 
کمیته عالی انقاب یمن نیز در توئیتر 
گریفیث،  مارتین  که  کرد  اعام 
فرستاده سازمان ملل به یمن نامه ای 
را به رئیس هیأت انصار اه درباره 
موعد آتش بس در الحدیده براساس 
مذاکرات  در  شده  حاصل  توافق 
سوئد تحویل داده است. وی گفت: 
ما امیدواریم نیروهای ائتاف عربی 
و هم پیمانانشان به این موعد پایبند 
که یک  است  حالی  در  باشند.این 
ملل  سازمان  فرستاده  دفتر  در  منبع 
آتش بس  موعد  درباره  سوالی  به 
جواب نداد اما گفت: موعد عقب 
نشینی نیروها از بنادر بعد از دو هفته 
از امضای توافق انجام خواهد شد. 
نیروهای  از آن  بعد  افزود  منبع  این 

دو طرف ظرف ۲۱ روز از امضای 
توافق از شهر عقب نشینی خواهند 
گریفیث  مارتین  این  از  کرد.پیش 
اعام کرده بود که طرف های درگیر 
یمنی موافقتشان را با نظارت سازمان 
ملل بر بندر الحدیده اعام کرده اند. 
امنیت  شورای  به  گزارشی  در  وی 
درباره نتایج مذاکرات یمن در سوئد 
نیروها  نشینی  اعام کرد که عقب 
برآورده کردن  بر  ابتدا  الحدیده  از 
نیازهای انسانی متمرکز خواهد بود و 
مسئله اصلی در مرحله کنونی ایجاد 
الحدیده و  انسانی در  گذرگاه های 
تعز است. این در حالی است که روز 
نیروهای  میان  درگیری هایی  شنبه 

دولت مستعفی یمن و انصاراه در 
منطقه الدریهمی در استان الحدیده 
رخ داد.از زمان امضای توافق سوئد 
این  در  که  است  باری  دومین  این 
می دهد.  رخ  درگیری هایی  استان 
توافق الحدیده شامل توقف فوری 
بنادر  و  استان  این  در  درگیری ها 
عیسی  راس  و  الصلیف  الحدیده، 
میان  مذاکرات  پنجشنبه  است.روز 
پایان  به  یمنی در سوئد  طرف های 
رسید و در این مذاکرات دو طرف 
الحدیده  درباره پرونده اسرا، استان 
و تعز به توافق رسیدند اما نتوانستد 
درباره پرونده اقتصاد و بانک مرکزی 
و فرودگاه صنعا به توافق دست یابند.

7 بین الملل
دوشنبه
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مهاجر  هزاران   / اصاحات  صدای 
آن  از  ملل  سازمان  که  اقدامی  در  ونزوئایی 
مدرن  تاریخ  در  مهاجرت  زرگترین  عنوان  با 
ترک  به  تصمیم  می کند،  یاد  جنوبی  آمریکای 
امید  به  زادگاهشان بدون فرزندان خود گرفتند، 

آنکه روزی دوباره به آنها ملحق شوند.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
که  است  مهاجرانی  آن  از  یکی  اسپینوزا  امیلی 
تصمیم گرفت شش ماه پیش بدون سه فرزندش 
پول  او  کند.  ترک  کلمبیا  مقصد  به  را  ونزوئا 
کافی نداشت تا فرزندانش را ببرد و نمی دانست 
شد.  خواهد  مواجه  شرایطی  چه  با  کلمبیا  در 
بنابراین او فرزندانش را نزد برادرش برد. او پس 
از مدت ها با یکی از فرزندانش تلفنی گفت وگو 
نمی آورد.این  یاد  به  را  مادرش  او  اما  کرد 
سراسر  از  مهاجران  سایر  که  است  الگویی 
آسیا  و  کارائیت  مرکزی،  آمریکای  از  جهان، 
اول ترک  انجام می دهند: سرپرستان خانوار  هم 
خانواده هایشان  که  دارند  امید  و  می کنند  دیار 

نتیجه  می شوند.  جمع  هم  دور  زودی  به  دوباره 
گاهی  و  خانواده هاست  در  عمیق  تغییر  یک  آن 
براساس  می گذارد.   جای  بر  ویرانگری  تبعات 
میلیون   ۳.۲ حدود  متحد،  ملل  سازمان  آمار 
نجومی،  تورم  از  در سه سال گذشته  ونزوئایی 
کمبود غذا و دارو از کشورشان فراری شده اند. 
خودشان  زمینی  مسیر  از  تن  میلیون  یک  حدود 
نظرسنجی  یک  براساس  رساندند.  کلمبیا  به  را 
 ۰۵۲ از  بیش  از  درصد  کلمبیایی، ۳۷  مقام های 
را  نزدیکانشان  که  گفته اند  مهاجر  خانواده  هزار 
نجات  کمیته  نظرسنجی  گذاشته اند.  ونزوئا  در 
بشردوستانه(  امدادرسانی  گروه  )یک  بین المللی 
ونزوئایی   ۲۱۳ از  درصد   ۲۵ می دهد،  نشان 
یک  دست کم  از  شدند  کلمبیا  وارد  اخیرا  که 
می کردند،  زندگی  آن  با  معموا  که  فرزندشان 
جدا شدند.به گفته رئیس این گروه امدادرسانی، 
از  والدین  جدایی  و  خانواده ها  جدایی  آمار 
مردمانی  اینها  است.  سرسام آور  واقعا  کودکان 
هستند که ایه های متعددی از آسیب ها را دارند 

است.    دیگر  ضربه  یک  کودکان  شدن  جدا  و 
خانواده های  جدایی  روی  که  کارشناسانی 
تردید  معموا  می گویند  دارند،  مطالعه  مهاجر 
شغلی  آینده  درباره  نگرانی   سفر،  این  درباره 
در کشوری جدید و این ایده که جدایی موقتی 

خانواده های  تا  می شود  موجب  بود،  خواهد 
مهاجرت  به  دست  کودکانشان  بدون  مهاجر 
اخیر  دهه های  در  زنان  مهاجرت  افزایش  بزنند. 
مادرانشان  از  شده  جدا  کودکان  تعداد  به  هم 

افزوده است.

گزارش

مهاجرت؛ این بار بدون فرزند!

آمریکا: علیه تهاجم  روسیه با اتحادیه اروپا همکاری می کنیم
 تهاجم وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای درباره حادثه تنگه کرچ اظهار کرد، آمریکا به همکاری با اتحادیه اروپا به عنوان جبهه ای متحد علیه
به همکاری  اقداماتش خواهد دانست و  اظهار کرد: آمریکا همچنان روسیه را مسئول  بیانیه  این  امور خارجه آمریکا در  ادامه خواهد داد.وزارت  روسیه 
تصمیم  از  همچنین  می افزاید:  ادامه  در  بیانیه  داد.این  خواهد  ادامه  کرملین  تهاجم  علیه  متحد  جبهه ای  تشکیل  برای  خود  متحدان  و  اروپایی  شرکای  با 
نوامبر   ۲۵ حمله  اینکه  بر  مبنی  اروپا  اتحادیه  موضع  از  ما  می کنیم.  استقبال  روسیه  علیه  اقتصادی  تحریم های  گسترش  برای  اروپا  شورای  یک پارچه 
در  اوکراین  از  حمایت  برای  اروپا  اتحادیه  اقدامات  از  و  کرده  پشتیبانی  است  بین المللی  قوانین  نقض  سیاه  دریای  در  اوکراینی  کشتی های  به  روسیه 
نوامبر   ۲۵ تاریخ  در  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  می کنیم.به  استقبال  گرفته،  قرار  آزوف  دریای  در  روسیه  تهاجم  منفی  تاثیر  تحت  که  حوزه هایی 
این  که  داشته  تاکید  بازداشت کرد.مسکو  را  آنها  را  ملوان   ۲۴ و  تنگه کرچ کرده  نزدیکی  در  اوکراین  دریایی  نیروی  ۳ کشتی  توقیف  به  اقدام  روسیه 
از  آمریکا  کرد،  اظهار  همچنین  آمریکا  خارجه  امور  داشته اند.وزارت  کریمه  منطقه  نزدیکی  در  روسیه  سرزمینی  آبهای  به  غیرقانونی  ورود  کشتی ها 
آمریکا  است:  آمده  بیانیه  این  باشد.در  داشته  نظر  در   ۲ استریم  نورد  پروژه  مساله  در  را  خود  همسایه   کشورهای  های  نگرانی  که  می خواهد  آلمان 
اروپا  پارلمان  دسامبر   ۱۲ قطعنامه  می کند.  استقبال  اوکراین  علیه  تهاجمش  در  روسیه  دانستن  مسئول  برای  آن  اعضای  و  اروپا  اتحادیه  اخیر  اقدامات  از 
سیاسی  پروژه  یک  را  روسیه  حمایت  با   ۲ استریم  نورد  گاز  انتقال  لوله  خط  پروژه  و  دارد  تاکید  اروپا  انرژی  تامین  شبکه  در  اوکراین  نقش  اهمیت  بر 

باشد. داشته  نظر  در  می افتد،  به خطر  لوله  این خط  با  امنیتشن  را که  از همسایگان خود  بسیاری  نگرانی های  داریم که  آلمان درخواست  از  ما  می داند. 

انتشار فراخوان هایی برای برگزاری اعتراضاتی در ترکیه مشابه اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه موجب ترس و نگرانی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شده است.کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه فراخوانی را برای آغاز اعتراضاتی در این کشور مشابه اعتراضات جلیقه زردها در 
فرانسه به راه انداخت که موجب ترس و نگرانی اردوغان شد و او نسبت انتقال این اعتراضات به ترکیه هشدار داد.سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی به نقل از اردوغان اعام کرد، کارهای مقدماتی برای برگزاری این تظاهرات در دست انجام هستند اما کسانی که ترتیب برگزاری این اعتراضات را می دهند، هیچ 
نتیجه ای نخواهند گرفت و هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد.رئیس جمهور ترکیه افزود: آنها مردم را دعوت می کنند تا به خیابان ها بیایند، ننگ آور است، یکی از آنها مردی بی حیا و احمق)قلیچداراوغلو( است که این کار را از طریق شبکه های تلویزیونی انجام می دهد اما دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد و 
تبعا قوه قضاییه به آن پاسخ خواهد داد، آیا فکر می کنید که اینجا پاریس است؟فاتح برتاکال، روزنامه نگار ترکیه ای که پس از انتقاد از دولت اردوغان و صحبت درباره حق مردم در اعتراضات، هدف یک حمله قرار گرفت، گفت: کار در ترکیه در سایه ترس مردم از سرکوب مسئوان دشوار است.دولت باغچلی، 

رهبر جنبش ملی گرای ترکیه همپیمان اردوغان به کسانی که تمایل به شرکت در تظاهرات را دارند، هشدار داد: تمامی کسانی که در ترکیه همانند جلیقه زردها دست به اعتراضات بزنند، هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد.

اعتراضات مشابه  جلیقه زردها به ترکیه می رسد

بررسی



ماهواره اشیا جای 
اینترنت اشیا را گرفت

احساسات، راه تقویت 
سیستم ایمنی را 

باز می کند

مسئول توسعه کسب و کار سازمان فضایی ایران 
نقش  ماهواره ای  منظومه های  و  اپراتورها  گفت: 
مهمی در ارتقا اینترنت اشیا ایفا می کنند و در آینده 
ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا می شود. به نقل 
بیان  با  زاده  ایران، زهرا رسول  از سازمان فضایی 
این خبر گفت: اینترنت اشیا مفهومی است که در 
به این معنا شکل گرفت که کاربرها  سال ۱۹۹۹ 
می توانند اشیا مختلف را از طریق بستر اینترنت با 
با استفاده از این ارتباط،  یکدیگر مرتبط کنند و 
ادامه  زاده  باشند.رسول  داشته  را  خود  وری  بهره 
داد: تعداد اشیا متصل به اینترنت با رشد روزافزونی 
همراه شده تا جایی که در سال ۲۰۰۳ تعداد اشیا 
متصل به اینترنت که مردم از آن استفاده می کردند 
از تعداد جمعیت زمین کمتر بود. اما این آمار در 
تعداد  و  شد  مواجه  تساعدی  روند  با  سال ۲۰۰۸ 
اشیا متصل به اینترنت بسیار بیشتر از جمعیت کره 
زمین شد و طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۰ پنجاه 
میلیارد اشیا متصل به اینترنت در دنیا وجود خواهد 
اینترنت  داشت.مسئول توسعه کسب وکار حوزه 
به  متصل  اشیا  افزود:  ایران  فضایی  سازمان  اشیا 
اینترنت براساس ماموریتی که برای آن ها تعریف 
فرستند که  می  فضایی  به  را  اطاعات  می شود، 
داده  گیرد،  می  صورت  ابری  یارانش  آن  روی 
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و به یک 
کاربر  که  شوند  می  تبدیل  اپلیکیشنی  یا  دستور 
می تواند از آنها استفاده کند.رسول زاده با اشاره به 
اینکه اینترنت اشیا در حوزه های گوناگونی مانند 
دارد،  ای  گسترده  کاربرد  هوشمند،  کشاورزی 
اینترنت  از  استفاده  با  خاطرنشان کرد: کشاورزان 
اشیا می توانند ماشین آات خود را هدایت کرده، 
دام های خود را ردیابی کنند و میزان حاصلخیزی 
زمین را با سنسور هایی که داخل خاک قرار می 
و کار حوزه  توسعه کسب  بسنجند.مسئول  دهند 
کرد:  عنوان  ایران  فضایی  سازمان  اشیا  اینترنت 
نیز  بیمه  مثل  زمینه های دیگری  اشیا در  اینترنت 
جای  به  فرد  که  کند  ایفا  مهمی  نقش  تواند  می 
اعام خسارت به شرکت بیمه از طریق اپلیکیشنی 
موقعیت  شده،  نصب  همراهش  تلفن  روی  که 
به  رجوع  بدون  و  داده  گزارش  را  خود  مکانی 
اداره بیمه اطاعات منتقل می شود.وی گفت: در 
آنها  در  که  شده  ایجاد  هوشمندی  شهرهای  دنیا 
از مسئله ترافیک تا جمع آوری زباله به صورت 
هوشمند انجام می شود و در کشور ما نیز کانونی 
 ۳۰ حدود  که  شده  دایر  اشیا  اینترنت  عنوان  با 
شرکت در آن عضو هستند و در حوزه هوشمند 
ادامه داد: در  سازی فعالیت می کنند.رسول زاده 
کشور ما طرحی شکل گرفت که طی آن ۱۰ هزار 
کنتور هوشمند گاز به صورت آزمایشی نصب شد 
که قرائت کنتورها به شکل هوشمند است و در 
مصرف انرژی نیز بهینه سازی شد.مسئول کسب و 
کار حوزه اینترنت اشیا سازمان فضایی ایران افزود: 
چند  در  که  ها  منظومه  و  ماهواره ای  اپراتورهای 
سال اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، 
نقش مهمی در صنعت اینترنت اشیا ایفا می کنند تا 
جایی که در چند سال آینده به جای اینترنت اشیا 
استفاده خواهد شد که در مکان  اشیا  ماهواره  از 
هایی که خطوط مخابراتی و یا شبکه اینترنت فعال 
نیست، ماهواره اشیا می تواند نقش مهمی ایفا کند.

 طبق نتایج تحقیقات، نوجوانانی که مایل به سرکوب 
در  مسئله  این  هستند،  شان  استرس  یا  هیجانات 
گذارد. می  تاثیر  شان  بدن  ایمنی  میزان  بر  آینده 

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در این مطالعه دریافتند 
سرکوب و ممانعت از ابراز احساسات و هیجانات در 
واکنش به عوامل استرس زا بر فرآیندهای گوناگون 
متابولیکی و سیستم ایمنی بدن تاثیر می گذارند.

آنها دریافتند نوجوانانی که احساسات شان را سرکوب می 
کردند سلول های ایمنی شان در زمان قرارگیری در معرض 
محرک های باکتریایی در ابراتوار، حتی در حضور 
سیگنال های ضدالتهابی، دچار التهاب بیشتری شدند.

استفاده  شناختی  بازیابی  از  که  افرادی  بالعکس، 
نظیر  بهتر  متابولیکی  معیارهای  دارای  کردند 
بودند. باسن  به  کمر  دور  اندازه  نسبت  و  فشارخون 

»امیلی جونز«، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»نتایج می تواند از این نظریه دفاع کند که بازنگری مجدد 
یک موقعیت در طول استرس می تواند سودمند باشد.«

وی در ادامه می افزاید: »به عنوان مثال در مواقع استرس، 
چالش  یک  عنوان  به  آن  به  فکرکردن  با  توان  می 
یا موقعیت، آن شرایط بد را مجددا بازسازی نمود.«

در  نوجوان   ۲۶۱ تحقق  تیم  مطالعه،  این  در 
کردند. بررسی  را  سال   ۱۶ تا   ۱۳ سنی  رده 

باشگاه استقال از صبح امروز نقل و انتقاات زمستانی اش را با فسخ قرارداد با دو بازیکن خارجی کلید زد تا در اولین 
گام برای شجاعیان و آقاخان در لیست نفرات بزرگسالش جا باز کند.

نیم فصل دوم و در لیگ قهرمانان آسیا حضوری پر قدرت داشته  مدیریت مجموعه باشگاه استقال که قصد دارد در 
باشد، به زودی از اولین خرید جدیدش رونمایی خواهد کرد. 

این  در  بودند که  آغاز کرده  ستاره فصل گذشته خود  با سرور جباروف  را  اولیه  مذاکرات  پیش  مدتها  از  استقالی ها 
بعنوان  به صورت رسمی سرور جباروف  و  به زودی  این که  احتمال  است.  پیشرفت خوبی هم حاصل شده  مذاکرات 

خرید جدید استقال در نقل و انتقاات زمستانی معرفی شود زیاد است.

یک دست اندرکار صنعت داروسازی کشور، 
صادرات  روی  پیش  مشکات  به  نسبت 
کرد. انتقاد  و  گایه  داخل،  تولید  داروهای 

در  که  مشکاتی  به  توجه  با  ترحمی،  پیمان 
زمینه صادرات دارو ایجاد شده است، گفت: 
کشور،  در  دارو  تولیدکنندگان  متاسفانه 
غیر  شرایط  در  چه  و  تحریم  شرایط  در  چه 
تحریم، دائما گرفتار مشکات و چالش های 
اغلب  که  اند  بوده  معمولی  غیر  و  سردرگم 
به  خودشان  مجموعه  و  سازمان  از  خارج  از 
معضات،  و  مسائل  این  و  شده  تحمیل  آنها 
مشغول  خود  به  آنچنان  را  ها  مجموعه  توان 
برای  ازم  شرایط  اند  نتوانسته  که  داشته 
فراهم کنند. را  بر صادرات  جهش و تمرکز 

این داروساز ادامه داد: این موضوع تا جایی 
کشورهایی  بازارهای  حتی  که  رفته  پیش 
در  زمانی  که  افغانستان  و  عراق  همچون 
به  بود،  ایرانی  داروی  تولیدکنندگان  اختیار 
شکل کاما محسوس و جدی از دست داده 
نقدینگی،  فشار  کرد:  تصریح  ایم.ترحمی 
و  دارو  و  غذا  سازمان  گانه  چند  رفتارهای 
سایر سازمان های مرتبط با تجارت خارجی، 
پر  و  مبهم  بروکراسی  مدیریتی،  تغییرات 
دست انداز، سبب شده که حمایت هایی هم 
که گاهی اوقات دولت از صنعت دارو داشته، 
صادرکنندگان  بطوریکه  شود،  ابتر  و  اثر  بی 
دارو را خسته و فرسوده ساخته است.به گفته 
خوارزمی،  داروسازی  شرکت  مدیرعامل 
یابد  کاهش  باید  دولت  های  گری  تصدی 
و امور به تشکل ها واگذار شود و عاوه بر 
این، بسیار مهم است که دولت برای صادرات 
دارو، اهمیت و اولویت قائل شود.این دست 
اندرکار صنعت داروسازی کشور، ادامه داد: 

فعلی  های  گرفتاری  ترین  بزرگ  از  یکی 
و  شده  محتاط  دولتی  مدیران  که  است  این 
ریسک،  پر  سخت،  های  تصمیم  حوصله 
بزرگ و تنش آفرین را ندارند. این درحالی 
در  خصوصا  مدیریت،  هرحال  به  که  است 
از  عرصه کااهای استراتژیک، مجموعه ای 
آور  مسئولیت  و  ساز  سرنوشت  تصمیمات 
های  دستورالعمل  به  اشاره  با  است.ترحمی 
بارها  داروسازی،  صنایع  کرد:  اضافه  ارزی، 
و بارها از گروه بندی های ارزی و جابه جا 
کردن سرفصل های ارزی، آسیب دیده اند و 
متاسفانه کسی نیست که در این روابط سرعت 
عمل به خرج دهد و مشکات داروسازان را 
خصوصا آنهایی که برنامه صادراتی دارند یا 
شده  متعهد  خارجی  های  مناقصه  در  اینکه 
به  اشاره  با  دهد.وی  قرار  اولویت  در  را  اند 
داشت:  اظهار  داروسازان،  فعلی  مشکات 
هزینه های بسته بندی دارو به شدت افزایش 
خریدهای  اینکه  ضمن  است،  کرده  پیدا 
ها  هزینه  از  بسیاری  و  شده  حذف  اعتباری 
باید به صورت نقدی انجام شود. این درحالی 
نقدینگی شرکت  از  بزرگی  بخش  که  است 
های  سازمان  و  دولت  نزد  داروسازی  های 
بلوکه شده و بخش دیگری که در  بیمه گر 
گردونه صادرات است نیز گرفتار باز و بسته 
بودن روزنه های نقل و انتقال پول و نوسانات 
نرخ ارز است.ترحمی در پایان تصریح کرد: 
یک  ایران،  مردم  برای  داروسازی  صنعت 
این  صنعت غرور آفرین است و قطعا هرچه 
تقویت شود و صادرات دارو توسعه  صنعت 
امنیت  و  ملی  احساس غرور  مردم  پیدا کند، 
ذهنی بیشتری داشته و به دولت و صنعت خود 

خواهند بالید.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، هزینه هر درصد سوختگی برای 
نظام سامت کشور مان را ۵ میلیون تومان اعام کرد.محمد هادی 
ایازی، در نشست خبری روز ملی پیشگیری از سوختگی)اول دی(، 
که در بیمارستان حضرت فاطمه)س(، برگزار شد، گفت: سهم وزارت 
بهداشت از مسئولیت های اجتماعی در حوزه سامت فقط ۲۵ درصد 
است و متاسفانه ۷۵ درصد باقی مانده، مغفول مانده است.وی با عنوان 
این مطلب که هر درصد سوختگی ۵ میلیون تومان هزینه برای نظام 
سامت کشور دارد، افزود: هزینه های باای سوختگی باعث می شود 
افراد سوخته فقیر شوند.رئیس کمیته ملی پیشگیری از سوختگی، از 
کودکان و نوجوانان و سالمندان به عنوان دو گروه سنی نام برد که بیشتر 
در معرض سوختگی هستند.ایازی بر اصاح رفتار مردم در پیشگیری 
اثر سوختگی  بر  نفر  تاکید کرد و گفت: ساانه ۱۳۰۰  از سوختگی 
الکتریکی دچار قطع عضو می شوند. رئیس انجمن حمایت از بیماران 
سوخته با عنوان این مطلب که آمار سوختگی در ایران هشت برابر 
متوسط جهانی است گفت: متاسفانه درمان های سوختگی در کشور 
سنتی و تاریخ گذشته است. محمدجواد فاطمی، اظهار داشت: ایران 
جزو کشورهایی است که سوختگی در آن بسیار شایع است به طوری 
که در میان کشورهای همسطح خودمان شیوع سوختگی بااتر است. 
وی با عنوان این مطلب حرف زده می شود بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر 
به طور جدی دچار سوختگی می شوند، افزود: از این تعداد ۲۲ تا ۲۸ 
هزار نفر بستری شده و دو هزار نفر فوت می کنند. وی با اعام اینکه 
اغلب بیمه ها پانسمان ها را پوشش نمی دهند افزود: به همین دلیل ما 
از درمان های سنتی و تاریخ گذشته در سوختگی استفاده می کنیم و 
باعث می شود میزان مرگ و میر بااتر از حل معمول باشد.فاطمی با 
اعام اینکه ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه ناشی سوختگی الکتریکی به 
تدریج بر کشور تحمیل می شود اظهار داشت: هزینه یک سوخته بالغ 

بر ۲۸ هزار دار است.

عوارض  بدون  را  حافظه  تقویت  داروی  دارویی،  گیاهان  با  تا  هستند  درصدد  کشور  محققان 
گوارشی به تولید برسانند.نازیا جعفری یکی از مجریان طرح »مکمل دارویی و گیاهی تقویت 
کننده حافظه و بهبود فراموشی«  اظهار داشت: آلزایمر بیماری پیش رونده و برگشت ناپذیری 
است که باعث تخریب نورون های دستگاه عصبی مرکزی و به دنبال آن موجب از دست رفتن 
حافظه و توانایی های ادراکی و شناختی در فرد می شود.وی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش 
انجمن جهانی آلزایمر هر سه ثانیه یک نفر در جهان به زوال عقل مبتا می شود، افزود: اما اکثر 
این افراد تشخیص داده نمی شوند و مورد حمایت قرار نمی گیرند. بر اساس مطالعات انجام شده 
حدود ۱۱ درصد افراد باای ۶۵ سال و ۵۰ درصد افراد باای ۸۵ سال به بیماری آلزایمر مبتا 
بیمار  بینی می شود حدود ۷۰۰ هزار  پیش  ایران،  آلزایمر  انجمن  اعام  می شوند.همچنین طبق 
اخیرا کمیاب شده  بیماران  این  داروهای  باشد.متاسفانه  داشته  در کشور وجود  آلزایمر  به  مبتا 
و بیمه ها نیز داروهای خارجی را پوشش نمی دهند و در حال حاضر دو گروه از داروها برای 
بهبود شرایط بیماران مبتا تایید شده اند.این داروها فقط پیشرفت بیماری را به تعویق می اندازند، 
همچنین دارای عوارض نامطلوبی مانند اسهال، بی اشتهایی، استفراغ، سردرد و خواب آلودگی 
هستند عاوه بر این مهمترین چالش در دارورسانی به مغز، محدودیت ورود دارو به مغز به دلیل 
وجود سد خونی مغزی است.وی با بیان اینکه از این رو درصدد برآمدیم تا داروی گیاهی تقویت 
حافظه را تولید کنیم، عنوان کرد: در این محصول با بهره گیری از فناوری نانو، سامانه ای نانو 
مقیاس و هدفمند طراحی و ساخته شده و عصاره گیاهی موثر در بهبود حافظه و کاهش اضطراب 
و افسردگی در آن بارگذاری شده است.جعفری با بیان اینکه از ترکیبات گیاهی در تولید این 
دارو بهره برده ایم، افزود: مصرف عصاره گل محمدی باعث بهبود حافظه، کاهش رفتارهای شبه 
افسردگی و بهبود در عائم آلزایمر می شود.ترکیبات استخراج شده از عصاره گل محمدی با 
تاثیر بر تولید برخی پروتئین های  دخیل در نورون زایی موجب افزایش رشد نورون ها شده، با 
مهار فعالیت آنزیم »استیل کولین استراز« باعث افزایش انتقال دهنده عصبی استیل کولین در مغز 
خواهند شد و با کاهش اکسیداسیون ترکیبات درون سلول ها نیز موجب کاهش التهابات نورون 
ها می شوند. جعفری با اشاره به مزایای محصول گفت: فرمواسیون گیاهی و سامانه ساخته شده 
برای  ویژه  لیگاند  دارای  مغزی،  از سد خونی  عبور آسان  و  نانومتری  ابعاد  طبیعی،  ترکیبات  از 
پایین، بدون عوارض گوارشی، کاهش هزینه  به مغز )دارورسانی هدفمند(، دوز مصرف  ورود 
های درمانی بیمار و ... از مزایای این محصول به شمار می رود.این محقق با اشاره به ویژگی های 
محصول گفت: مسئله مهم در دارورسانی به مغز، طراحی سامانه دارویی کارامد با اندازه مناسب 
جهت عبور از سد خونی مغزی است که در تولید محصول این طرح، از نانو ذرات لیپیدی جامد 
لیپیدی کره  ذرات  نانو  تاکید کرد:  است.جعفری  استفاده شده  محمدی  و عصاره گل  هدفمند 
هایی با اندازه نانومتری هستند. ویژگی چربی دوست بودن این ذرات موجب تسهیل عبور آنها 
از میان سد خونی مغزی برای ورود به مغز می شود. با توجه به اندازه و ترکیبات به کار رفته در 
تولید این ذرات، مزایایی جهت انتقال دارو به مغز دارند که نهایتا سبب افزایش جریان دارو به 
مغز و کاهش ورود آن به سایر اندام ها می شود.وی با بیان اینکه این دارو نقش تقویت کنندگی 
در مغز دارد، گفت: تست های حیوانی روی ۲۰۰ »رت« انجام شده و حافظه کوتاه مدت و بلند 
مدت سطح افسردگی و استرس حیوان را بررسی کردیم.این محقق افزود: در این کپسول هیچ 
نوع ماده شیمیایی استفاده نشده و هیچ ضرری ندارد.طرح »مکمل دارویی و گیاهی تقویت کننده 
حافظه و بهبود فراموشی« با همکاری دکتر بهمن ابراهیمی، دکتر اشرف السادات حاتمیان اعضای 
هیئت علمی دانشگاه تهران و مولود جلیلی شاه منصوری فارغ التحصیان نانو بیوتک در دانشگاه 

تهران به نتیجه رسیده است.

ایران بازار دارویی عراق 
و افغانستان را هم از دست داد!

۵ میلیون تومان هزینه
 هر درصد سوختگی 

در ایران!
تولید داروی تقویت حافظه 
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