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آیت اه شاهرودی 
نماد بارز اعتدال بود

هاشــمی  آیــت اه  یــاد  زنــده   
نمادهــای  از  یکــی  شــاهرودی 
و  ایــران  در  اعتــدال  برجســته 
جهــان اســام بود و ایــن امر در 
افــکار و ســیره عملی ایشــان به 

وضوح مشاهده می شد.
فقهــای  از  یکــی  ایشــان 
برجســته ای بودنــد کــه در فقــه 
دارای  و  صاحبنظــر  اصــول  و 
ســبک اجتهادی خاص خویش 
بــود و بر همیــن اســاس در حوزه های علمیــه قم و 
نجــف و ســایر محافل علمــی به عنوان دانشــمند و 
اسام شناســی برجسته شــناخته می شــدند. ایشان 
دارای آثار متعددی هستند که خاقیت و نوآوری در 
آنها مشــهود بوده و مجموعه دروس و تألیفاتشــان 

بــه  گرانبهــا  میراثــی 
شمار می رود.

یادداشت

سیدضیاء 
هاشمی
مدیرعامل ایرنا

ادامه در صفحه 2

 مثلث معاش، شفافیت 

و اشتغال در بودجه
رئیس جمهــوری در هنگام تقدیم 
مجلــس،  بــه   98 بودجــه  ایحــه 
»شفافیت، معاش و اشتغال« را سه 
شــاخصه ایحه بودجه سال آینده 
عنوان کردند، این ســه شاخص در 
یک اقتصاد سالم قابل جمع است 
چرا که اساســاً مســأله معیشت در 
گرو ایجاد فضای اشــتغال اســت و 
از ســوی دیگــر یــک اقتصاد ســالم 
نمی توانــد بدون شــفافیت تحقق 
یابــد. اما توجه کنیــم که اقتصاد ما در حال حاضر با ســه 
چالش جدی در این باره روبه روست: اول از همه بیکاری 
به صورت گســترده بویژه هرم سنی جوانان تحصیلکرده 
را تحت تأثیر قرار داده است و ما با چالش های معیشتی 

بخش اعظمــی از مردم 
روبه رو هستیم. 

یادداشت

غامرضا 
مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

ادامه در صفحه 4

 شفافیت بیشتر 

یعنی رانت کمتر
ایحــه بودجــه ســال 98 قطعــاً 
محاســن  و  معایــب  شــامل 
زیادی اســت اما شاید مهم ترین 
می توانــد  کــه  آن  شــاخصه 
مهم ترین حســن ایــن ایحه نیز 
اســت.  شــفافیت  بحــث  باشــد 
چیــزی کــه تاکنــون از مهم تریــن 
و  ســاختارها  آشــیل  پاشــنه های 
تصمیمات کشور طی چهار دهه 
اخیــر بــوده اســت. دموکراســی و 
حکومت مردم بر مردم دارای دو جنبه بنیادین است؛ 
اول امکان انتخاب توســط مردم و دوم امکان نظارت 
از طــرف مــردم. هیچ دموکراســی و مردمســااری در 
دنیــا بــدون تامیــن ایــن دو جنبــه نمی توانــد مفهوم 
واقعی و حقیقی داشــته باشد و در واقع تنها یک بدل 

از دموکراسی است.
هیــچ ســاختاری در دنیــا نیســت که کامل باشــد و 
بتواند به طور مســتمر بدون تغییر در ساختارها، اجزا 
و فرآیندها، کارآمدی مطلوبی را تأمین کند. کارآمدی 
مطلوب تنها با اصاحات مداوم و منطبق با شــرایط 
محقــق خواهد شــد و ازمــه چنیــن اصاحاتی وجود 
شفافیت کامل در سیستم است. شفافیت بااتر یعنی 
رانت کمتر، اعتماد عمومی بیشتر، امکان پاسخگویی 
گســترده تر و کشــف و برخــورد بــا فســاد بــه صــورت 
ســریع تر و قاطع تر. در یک کام شفافیت اصلی ترین 

زمینه ساز باا بردن هزینه تخلفات و فسادها است.
بدون شــک در ســاختاری که چون ساختار اداری و 
برنامه ریزی کشور ما موضوع شفافیت به اندازه چهار 
دهــه مغفــول مانده اســت حرکــت کردن به ســمت 
تحقــق ایــن مفهــوم نیازمنــد طراحــی گام بــه گام و 
برداشتن قدم هایی است که تکمیل کننده هم باشند. 
این ویژگی را خوشبختانه خصوصاً در بودجه دو سال 
اخیــر می تــوان دید کــه قدم های بعــدی آن در ایحه 
بودجه سال 98 به چشم می خورد. ثابت قدم ماندن 
دولــت در این مســیر و البته تأکید بر اجرای درســت و 
غیرشــعاری آن می توانــد در پایــان دولــت دوازدهم 
وضعیــت مــا را بــه لحــاظ شــاخص شــفافیت بهبود 
جدی ببخشــد که البتــه در این راه بی شــک همکاری 
و همراهــی دیگر بخش های حاکمیت نیز ضروری به 

نظر می رسد.
در کنار این شــاخص هم مسائلی چون تخصیص 
اعتبــار بــر مبنــای عملکــرد می توانــد یک مشــخصه 
مثبــت دیگر باشــد. ایــن مشــخصه هــم می تواند در 
گام هــای مختلــف و مســتمر، موقعیــت تخصیــص 
بودجــه بــر اثر فشــارها و ابی ها یا اعمــال قدرت های 
خــاص را تضعیــف کــرده و بــه توزیــع منصفانه تــر 
اعتبارات کمک کند. البته باید توجه کرد ازمه رسیدن 
به شفافیت و همین طور عبور از وضعیت تخصیص 
بودجــه زیر فشــارهای مختلف، اســتمرار تأکید لوایح 
بودجــه و همین طــور قوانین دیگر بر چنیــن مواردی 
است. چرا که این موارد، موضوعاتی نیستند که بتوان 

آنهــا را در یــک مرحله 
محقق نمود.

یادداشت

علی قربانی
عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه 
مجلس

ادامه در صفحه 4

 رئیس جمهوری ایحه بودجه ۹۸ را با سه هدف 
معیشت مردم، تحرک تولید و رونق اشتغال به مجلس  تقدیم کرد 

گــــزارش
گـروه ســـیاسی

صفحه 6 را بخوانید

روحانی: ملت باید بداند
- چه کسی و برای چه بودجه می گیرد
- کدام بنگاه ها مالیات نمی دهند

- حرکت های مخفی بودجه آشکار شود
- اموال و دارایی هایمان را مولد کنیم نه منجمد

- هر که درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری بدهد
- ثروت های فراوانی که در دستگاه ها حبس شده اند رها شوند

- دریافتی حقوق بگیران ثابت 20 درصد افزایش خواهد یافت
- بنگاه های بزرگ اقتصادی به بازار عرضه خواهد شد، بویژه شستا

- برداشت غلط امریکا از حوادث دی ۹۶، زمینه ساز تحریم های ظالمانه شد
- اخیراً در شورای عالی امنیت ملی کار تمام ایرانی های دو تابعیتی را تسهیل کردیم

 ظهر دیروز اتوبوس
 حامل دانشجویان  دانشگاه 

علوم تحقیقات واژگون شد

ایحــه بودجــه ســال آینده دیــروز از ســوی رئیس جمهــوری تقدیم مجلس شــد؛ 
ایحــه ای کــه ارائه آن به مجلس بــرای گنجاندن اصاحــات مدنظر رهبر معظم 
انقاب چند روزی به تأخیر افتاده بود. رئیس جمهوری در سخنان مفصل خود در 
جمع نمایندگان مجلس ضمن تشریح کلیات بودجه نگاهی هم داشت به ریشه ها و عوامل برخی مشکات 
موجود در کشور که برخی از آنها به گفته وی از دی ماه سال گذشته تشدید شده است. روحانی تحریم خارجی، 

ساختارهای غلط اقتصادی، جنگ روانی و تبلیغاتی و شرایط روابط خارجی را 4 عامل ایجاد التهاب در کشور 
خواند که بخشی از آن متوجه اعمال فشارهای امریکایی ها به منظور به  زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری 
اسامی بود. با این حال رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بودجه 98 متناسب با تحریم های ظالمانه امریکا 

تدوین شده و با بیان اینکه تحریم ها فشارهایی را به کشور و مردم وارد کرده 
تأکید کرد که امریکایی ها به هدف خود نخواهند رسید.

تراژدی 
دانشگاه

 آخرین اخبار از واژگونی  
اتوبوس دانشجویان

- ۸ دانشجو و راننده اتوبوس جان 
باختند

- دادستان تهران خبر داد: 2 نفر از 
پیمانکاران و مسئول تأسیسات برای 

بررسی ابعاد حادثه تصادف اتوبوس 
دانشجویان دانشگاه آزاد بازداشت 

شدند
- اظهارات یکی از دانشجویان 

نجات یافته: اتوبوس ترمز بریده بود
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 پیام تسلیت رهبرمعظم انقاب 

 در پی حادثه درگذشت 

دانشجویان دانشگاه آزاد
 در پــی وقــوع حادثــه  بــرای اتوبــوس حامل دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران 
کــه به جــان باختــن و جراحــت تعــدادی از دانشــجویان 
انجامید، حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی این حادثه 

مصیبت بار و دردآور را تسلیت گفتند.
بــــه گــــزارش دفتــــر حفــــظ و نشــــر آثــــار حضــــرت 
آیت اه العظمــی خامنــه ای، متــن پیــام رهبــر انقــاب 

اسامی به این شرح است:
بسمه تعالی

حادثــه مصیبت بــار امــروز کــه به درگذشــت هشــت 
نفــر از دانشــجویان عزیز و زخمی شــدن تعــدادی دیگر 
اینجانــب  اســت.  تأســف بار  و  انجامیــد، بســیار دردآور 
بــا مصیبت دیــدگان و عمــوم  ابــراز همــدردی  ضمــن 
جامعــه دانشــگاهی، بــه همه بازمانــدگان ایــن عزیزان 
تسلیت عرض می کنم و شــفای مجروحان را از خداوند 
متعال مســألت می نمایــم و از خداوند صبر و اجر برای 

خانواده های داغدار طلب می کنم. 
سیدعلی خامنه ای
۹۷/۱0/0۴

2 4 1 1 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

5وقایع دی ماه ۹۶؛  اعتراض اقتصادی یا انتقام سیاسی؟
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رهبر معظم انقاب:آیت  اه مکارم شیرازی؛

گروهی برای تضعیف مرجعیت 
و حوزه  ها تاش می کنند

 آیت اه هاشمی شاهرودی کارگزاری
 باوفا در مهمترین تشکیات نظام بود

کرمان تشنه تر از اصفهان، اما...

ران
/ای

ئی 
نسا

ضل 
والف

: اب
س 

عک

گزارش تحقیقی و مشاهدات میدانی خبرنگار »ایران« از تنش آبی در کرمان
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پرونده ای برای خشکسالی

کشاورزی پیشکش آبی برای نوشیدن نداریمتحلیل مسئوان و صاحبنظران درباره ورشکستگی آبی کرمان

طرح هایی که برآب می شودگایه مجریان پروژه های بی سرانجام

در دشت رفسنجان چه خبر است؟
ابرهایی از دود زغال

رد خشکسالی روی چهره باغداراناز زنگی آباد تا زرند؛ دریغ از قطره ای آب

دشت سیرجان ، کفه نمک

زیســت پرونــده بررســی تنش آبــی و تأثیر  و  اقتصــادی  ویژه نامــه ای اجتماعــی،  بــا  آن،  آبــی محیطــی  منابــع  وضعیــت  دز دربــاره  زاینــده رود،  چهارمحــال سرچشــمه های  اســتان  در  کارون  در و  کــه  شــد  گشــوده  بختیــاری  بــا عنــوان »رودخانه هــا کجــا گــم تاریــخ نوزدهم تیرماه ســال جاری و 
مــا دومیــن پرونــده، یازدهم شــهریور می شوند«، خواندید.  و  کاشــتند  »دیگــران  تیتــر  تشنه خمینی شــهر و نجف آباد و... دشــت های ســوخته شــرق، باغ ها بــه وضعیت منابع آبــی اصفهان، خشکاندیم« منتشــر شد که در آن بــا 

ایــن مناطق، درگیــری خاص خود پهناور کرمان اســت کــه هرکدام از در مناطق شــمالی و جنوبی استان می خوانید بررسی عمق تنش آبی شــما قــرار گرفــت و آنچــه امــروز تاریخ ســی ام مهرماه، پیش چشم »دشــت در خــود فرومی ریــزد« در کــه ایــن ویژه نامــه نیــز بــا عنــوان  پــس از آن بــه یــزد ســفر کردیــم پرداختیم.
تــک کشــیدن منابع آب شــرب است. رفســنجان، زرنــد و ســیرجان، ته شــهرهای بزرگــی مثــل کرمــان، مشــکل اصلــی شــمال اســتان و را دارد. مناطــق  ایــن  رفتــن محصولــی و وابســته بــه باغ های همچنیــن  بیــن  از  بــا  کــه  اقتصــادی پســته اند  نظــر  از  آب،  ادی روبه رو کیفیــت 

کاف سردرگم کرمان
دریـــچه

گزارش نویسمحمد مطلق 

بچه هــام از تشــنگی مردند، رحم کنید؛ بیســت چه خاکی به سرم بریزم؟ رفتم بخشداری گفتم نخــل بی ســر! دوازده خانواریــم، روزگار نداریم، داشــتم حاا 7 تا هم نمانده. نگاه کن این همه  ای بــه قــرآن نتوانســتم بخــرم. 500 تــا درخت صغیــر یتیم. گازوئیل شــد بشــکه ای 800 هزار؛ پــدر بچه هام از بین رفــت، من ماندم و هفت تا آب بود حاا تکیده؛ از بی سوختی، بی گازوئیلی. اوقات خاله نبات تلخ است: »سی سال باغم به 
راحــت می رویــم توی چاه، خاک بریزید روی ســرمان به مــاه رمضــان راحــت می شــویم. زن و بچه می گویــد: »ببندید بــه خدا راحت می شــویم. گازوئیــل کــه هیــچ، باید این چاه بســته شــود. پروانــه نــدارد، زمین تــان هــم پروانــه نــدارد، می گویم خاله نبات چاه »دشــت مهران« لیتر به من گازوئیل داد.« همــه  خیــال  کنیــد،  صــاف  از فایده ندارد.«آفتاب نزده با مهندس حســین نمانند. هرکجا هم می رویم التماس می کنیم، بشــکه گازوئیــل بخریــم ااقــل بچه هــا تشــنه همیــن چــاه اســت؛ آن هــم پــول نداریم یک هــاک شــدیم. آب کشــاورزی و خوردن مــان طرف دنبال بدبختی. به خدا امسال از تشنگی بنــدر کارگری، می روند چابهار، این طرف و آن وقــت روز؟ خالــه کلثــوم می گویــد: »رفته انــد می شود.«می پرســم مردهــا کجا هســتند این قشــنگ  زیرزمینــی  آب هــای  متخصــص  نم و با معیشت جنــوب کرمــان دیــده ام و حــاا می خواهــم از فیلم های دردناکی از پلمب چاه های غیرمجاز مثل سینی مسین بزرگی می لرزد. پیش از این آفتاب پشت کوه های پلوار در حاشیه کویر لوت، میان ســپیدارهای بلند از خــواب برمی خیزد. برف گرفته و ســفید اســت. رو به رو، ماهان در می افتیم. قله های ســه شــاخ کوهستان جوپار کرمــان بــه ســمت جیرفــت و رودبــار بــه راه زراعتــکار 

می گویند سد جیرفت، حقابه ما را گرفته و حاا وسط حقابه دارهای قدیم هلیل هم هستند که می گویند بعضی جاها 40 متر یا حتی کمتر. این خیلــی از چاه های غیرمجاز 60 یــا 70 متری اند؛ شــمال، خبــری از چاه های 380 متری نیســت. و مثل ســیرجان و رفســنجان و زرند و کرمان در بیرون آمده اند. اینجا سطح سنگ بستر بااست نخل های پراکنده و گزهایی که انگار از زیر سیاب می گیرند و زمین ســربی و سنگاخی می شود با برســیم.نزدیک جیرفــت کوه هــا از هــم فاصله پاییــن برویم تا بــه طبیعتی شــبیه بندرعباس که گوش هایم درد می گیرد. هزار و 200 متر باید هواپیمایــی که درحال فرود آمدن باشــد، آنقدر قرمز به خواب رفته اند. ارتفاع کم می کنیم، مثل خــوش آب و رنگ کــه زیر چتر برگ هــای زرد و شــمال ندارد. دو ســوی دره پر اســت از ویاهای سپیدارها و کاج های بلند چیزی کم از جاده های »دلفارد« با درختان سردســیری  بــادام و گردو و شد، به جاده هراز می رسیم. باور کردنی نیست همه جا هســت.«طبیعت کردســتان کــه تمام استان و هلیل جیرفت در جنوب زیاد می بینید. حبس می کنند؛ طرف های ســیرجان در شمال بگذرد: »با این کار سرشــاخه رودهــا را در دره ها خشــکی مثل کرمان چنین خیالی از ســر کســی دیــده ام. اما فکــرش را نمی کردم که در اســتان آن را در ارتفاعــات چهارمحــال و بختیاری زیاد تا دور و برش باغ و ویا بســازند. چیزی که شبیه آبخیزداری، جلوی سرچشــمه ها بند می کشند زراعتــکار توضیــح می دهد که چگونــه به بهانه مسیل خشک رودخانه »تهرودی« بم هستیم. خاری پوشــیده از پنبه اســت. نزدیک سرشاخه و پراکنــده در دامنه هــا و بوته های جاز که شــبیه شبیه کردستان می بینم، با درختچه های کوچک 
جیرفــت چرا در حاشیه اش چاه نزنیم؟ آب  منابــع  اداره  در  را  ســتا به روســتا می خوریــم و حمیــد آذربیــک مدیر ایــن اداره، صبحانــه 

وضعیت چــاه را بــرای تعیین تکلیــف نهایی از باغ هایــی کــه بــا آن آبیــاری می شــود، می توانند کارشناســان بــا ارزیابــی قدمــت چــاه و اراضی و دایلی که گفتم با فرم پنجی ها قاطی شــد. حاا آذربیک می گوید خیلــی از فرم یکی ها به همان آن فرم پنج محســوب می شــوند امــا آن طور که قانــون چاه هــای پیــش از 85 فــرم یــک و پس از اســتقبالی برای گرفتن مجــوز نکردند. طبق این روستایی یا مشــکوک بودن به این طرح، چندان کرمان یــا به دلیل صعــب العبور بــودن مناطق برق کشاورزی استفاده کنند. اما روستاییان جنوب 
از از تهیــه گازوئیل برای تأمین آب شــرب و آبیاری عمًا بســیاری از کشــاورزان جنوب کرمان ناتوان با گران شدن سوخت و همین طور رونق قاچاق، غیرمجاز آبدهی ســابق را ندارند و از ســوی دیگر ســفره  های زیرزمینــی، نــه چاه هــای مجــاز و نــه موضــوع مهــم دیگــر اینکــه به دلیــل افــت قرمز به زرد تغییر دهند. »می توانیــد  می گویــد:  آذربیــک  چاه هــای غیرمجاز دقیق نیســت. هرچــاه ااقل این نظر می شود گفت آمارهای مربوط به تعداد نزدیــک ببینید که خیلی از چاه ها غیرفعالند و از اراضی انــد. 

ســت کســی ساخته نیست. و بخشــداری و ادارات مختلف مراجعه می کنند به مشکل سوخت خورده اند، هر روز به شهرداری معیشت 5 یا 6 خانوار را تأمین می کند و حاا که 

که چشــمت را ببندی و باز کنی، خــودت را جای است با بی نهایت باغ؛ شمالی در دل کویر. هربار و بهاری. عنبرآباد در دوردست، خط سبز وسیعی در خواب زمستانی اند و اینجا گلخانه و باغ، زنده است، درختان پسته مثل بوته های بی برگ و بار و مرکبــات. در شــمال اســتان که تــک محصولی گلخانه ای و ســمت راســت نخلستان های وسیع چپ پر اســت از ســوله های نایلونی و کشت و کار جنوبی تر را ببینیم؛ مقصد، رودبار جنوب. سمت کرده است.دوباره به جاده برمی گردیم تا مناطق شــده و کــود و ســموم کشــاورزی هــم آن را آلوده و پتاسیم باایی دارد. کناره های سفره، شور و تلخ شــهری هم با کاهش جدی آبدهی رو به روست مخــزن مواجــه اســت. 30 حلقه چاه آب شــرب اســت، ســاانه با 45میلیون مترمکعب کســری جیرفت که یکی از پرآب ترین دشت های کرمان از سفره های زیرزمینی تحت کنترل باشد.دشت خدمات دولتی برخوردار شــوند و هم برداشــت می توان چاه ها را تجمیع کرد تا هم کشــاورزان از باادستی برای ساماندهی چنین وضعیتی باشد، نادرست اســت. مســئوان می گویند اگر اراده ای آمــار چاه های غیرمجاز را باا می بــرد که درواقع 

ه کشــاورز رودبار می گوید حقیقت دارد و کدامش ساختگی است؟گاهــی در بیابان های یــزد... و نمی دانی کدامش جنــوب، گاه در باغ های پرتقال و لیموی شــمال، دیگــری از کشــور می یابی؛ گاه در نخلســتان های 

اینجــا هیــچ انــدازه در فقــر غوطه می خورنــد؟ یافته هایم باغ و این همه تنوع محصول، چرا مردم تا این این همه اراضی ملی بدون پروانه، با این همه از کسی می پرسم؛ با این همه چاه غیرمجاز، با سر و روی مردم می بارد. هربار همین سؤال را دو صف بلند توزیع سبد کاا ایستاده اند. فقر از اســت، مردم با چهره های بلوچی بندری، در  مدیــر ببندی، باید منتظر عواقبش هم باشی.مدیریتی می شود. اینجا اگر بخواهی چاهی را می کنــد یا باعث ناکامی در برخی برنامه های موضع جاذبــه آن را برای ســرمایه گذاران کم از شــرق و جنوب محســوب می شــود و همین قاچاق مــواد مخــدر و هرنوع قاچــاق دیگری نقطه طایی قاچاق ســوخت، قاچاق انسان، و بختیــاری هم دیده ام.از ســوی دیگــر رودبار را در دشــت های اصفهان و یزد و چهارمحال استانی دیگر کوچ می کنند. چیزی که نظیرش تحویل صاحبش می دهند و به دشتی دیگر در اجــاره می کننــد و شــیره زمین را کــه مکیدند، غیربومــی، زمین را بــه بهایی انــدک از اهالی و مهمتــر از همــه اینکــه کشــاورز – بازرگانــان بســته بندی نیســت، حتی بســته بندی یونجه فعالیــت نمی کنــد، اینجا هیچ واحــدی برای اینجــا هیچ شــرکت بازرگانــی بــرای بازاریابی برای تبدیل و فرآوری محصوات وجود ندارد، ســردخانه ای نیســت، اینجا هیــچ کارخانه ای را در چنــد جملــه می نویســم؛  میرشــکاری  عبدالحمیــد  وســتاهای رودبار خیلی ها تانکر. می ماند 30 درصد که تا حاا نتوانسته ایم طریق شــبکه انجــام می شــود و 20 درصد هم با پیشــرفت کرده ایــم و اان 50 درصد آبرســانی از پرونده تشکیل نداده اند. در زمینه آب شرب البته اســت و می بایســت پروانه می گرفتند اما بموقع حلقه چــاه داریم که متعلق به قبل از ســال 85 کــه وضعیــت  آنها هم مشــخص نیســت. 825 مجــاز داریــم و هــزار و 448 حلقــه بــدون پروانه تعییــن تکلیف نشــده. 3 هــزار و 602 حلقه چاه اراضــی ایــن شــهر، اراضــی ملــی اســت و هنــوز آبیــاری شهرســتان رودبار می گویــد: »75درصد مهنــدس 

کشاورزی هم آن را آلوده کرده استدارد. کناره های سفره، شور و تلخ شده و کود و سموم کاهش جدی آبدهی رو به روست و پتاسیم باایی مواجه است. 30 حلقه چاه آب شرب شهری هم با است، ساانه با 45 میلیون مترمکعب کسری مخزن دشت جیرفت که یکی از پرآب ترین دشت های کرمان 

گزارش تحقیقی »ایران« 
ازتنش آبی کرمان

منافع و امنیت ملی درگرو ایران دوستان
تکــرار حمایــت اصاح طلبــان از دولــت 
روحانی از ابتدا هم مشخص بود که یک 

استراتژی است تا تاکتیک.
گونــه ای  بــه  کشــور  خــاص  شــرایط 
اســت که متعهــدان ودلســوزان به هیچ 
وجــه موقعیــت را بــرای کســب منافــع 
خاص جناحــی و سیاســی و رقابت های 
موضعــی مناســب نمی بیننــد و فعــًا 
همه اراده هــا و توان ها باید صرف حفظ 
کشــور و اعتای جامعه شــود. تا شــرایط 
موجود و تهدید های بالفعل وبالقوه از درون و برون کشور وجود 
دارد اتحــاد و ائتاف میــان همه نیروها و جریان هــا و گروه های 
معتــدل و وفادار به ثبــات و امنیت همه جانبه از اصاح طلبان 
و اصولگرایان تا اعتدالیون یک ضرورت غیرقابل انکار اســت و 
اگر کســی برخاف این مسیر بگوید وحرکت کند صاح و سام 

جامعه را نمی داند یا به آن معتقد نیست.
همانگونــه که دولــت به اصاح طلبــان و پایــگاه اجتماعی 
آنان نیازمند است، اصاح طلبان هم نیازمند به حضور دولتی 
قانونمدار ومعتدل و وفاداربه منافع ملی هستند واصولگرایان 
میانه رو وخرد گرا هم ضرورت نقش آفرینی این هردو را خوب 
می دانند و این همه در ایجاد ثبات و استمرار امنیت ملی اثری 
تعیین کننده دارد. امروز تقویت دولت حتی از ســوی منتقدین 
ومخالفــان منصف از چالش های عمیق موجود می کاهد و به 
رفع مشــکات مردم کمک می رساند. می شــود منتقد و حتی 
مخالف بسیاری از عملکردها و مدیریت ها بود و در عین حال 

از عمیق کردن اختاف ها و به بن بست رساندن اداره امور جداً 
خود داری کرد. تفاوت میان کســی که برنامه ای را نقد می کند و 
راه رســیدن بهتر به اهداف مشترک را نشان می دهد وخواستار 
حرکت ها و تصمیم های متقن واصولی می شــود با دیگری که 
عیبــی را بزرگ می کند و آن را نشــانه بطــان بنیان ها می داند 
و جــز حذف و طــرد و واژگونــی برنامه ای ندارد و هدفی نشــان 

نمی دهد از زمین تا آسمان است.
کشــور ما با تحریم های جدید امریکا در شــرایط سختی قرار 
گرفته است. نتیجه بســیاری از سیاست ها و تصمیم های غلط 
که پیش از این از طریق دارهای نفتی قابل پوشش بودند یکی 
پــس از دیگری نمایان می شــوند و خســارت های خود را نشــان 
می دهنــد. برای نمونه صندوق های بازنشســتگی با ثروت های 
عظیمی که داشته اند و می توانسته اند مولد و کارآفرین و درآمدزا 
باشــند اغلــب بــا بی مســئولیتی و بی برنامگــی مصرف کننــده 
سرمایه های خویش بوده اند و اکنون حتی برای پرداخت حقوق 
عائلــه خود با مشــکل جدی مواجــه شــده اند. در مقابل چنین 
معضلی دلسوزان وکارشناسان راه اصاح و درآمد زایی را نشان 
می دهند وغرض ورزان، مستمری بگیران را تحریک می کنند که 
بر مدیران بشــورند و به اصطاح حق خود را بگیرند. آیا روشن 
نیست که با این تحریک ها نه تنها گشایشی حاصل نمی آید که 
منافع بازنشستگان به طور کلی با خطر جدی مواجه می شود و 

آیا تفاوت این دو روش مبرهن نیست؟
اگر گفته می شود که امروز واقعاً هنگام اختاف و کشمکش 
سیاســی و ســهم خواهی و افزون طلبی نیســت دقیقــاً ناظر بر 
چنین شرایط دشواری است که موضوع بحران در صندوق های 

بازنشستگی تنها یک نمونه از آن است و در دیگر زمینه ها هم 
انواع مشکات از جمله نقص و نوسان در خط تولید کارخانه ها 
و شــرکت های بزرگ و کوچک که پرداخت حقوق کارگران را با 

تأخیر مواجه می سازد از دیگر نمونه های آن است.
در فضای سیاســی کشــور با احســاس مســئولیتی که از سوی 
چهره ها و شــخصیت های دلســوز وجــود دارد همچنــان اتحاد 
میان نیروهای میانه رو در جناح های مختلف نیازی مبرم است. 
خوشــبختانه اغلب سیاســیون راه درمان درد هــا و بیماری های 
مختلف اقتصادی و ساختاری وغلبه بر مشکات و عبور از موانع 
را در صبــر و حوصله و پشــتکار و پرهیز از تنــدروی و ماجرا جویی 
می دانند. این فضای مثبت و امیدوار کننده در صورتی مســتدام 
و اثر بخش می ماند که مؤثرین در جناح ها با گفته های نسنجیده 
آتش اختاف را شعله ور نسازند و بی مسئولیتی را برای افراطیون 
واگذارند. افراطیونی که نشان داده اند احساس مسئولیتی ندارند 
ومترصد به دست آوردن کوچکترین بهانه هستند تا ارکان قانونی 
کشــور را تضعیــف کنند و فضــا را برای بی قانونــی وحتی هرج و 
مرج مهیا ســازند. آنها بشــدت بر بیگانگان و براندازان می تازند 
ولی عجیب آنکه قول و فعلشــان بعضاً با آنان همراستاســت! 
براندازانی که ازهر عیب و نقص و اختاف و بی تدبیری و خطایی 
قویاً اســتقبال می کنند و برهم خوردن نظم وآرامش را مطلوب 
نهایی خود می دانند. دولت که فعال ومیداندار است می تواند از 
ظرفیت های مثبت و تجربه های مفصل جناح های سیاسی سود 
جوید و محور انسجام سیاسی در کشور شود. انسجامی که قطعاً 
ثمرات فراوان خواهد داشــت و عبور با کمترین هزینه از شرایط 

ویژه کنونی را میسر می سازد.
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آیــت اه هاشــمی شــاهرودی، رئیس 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  فقیــد 
نظام بعد از یک دوره بیماری دوشنبه 
شــب جان به جان آفرین تســلیم کرد. 
به گزارش ایسنا، مراسم تشییع و اقامه 
نمــاز بــر پیکــر آیــت اه ســیدمحمود 
امــروز  صبــح  شــاهرودی  هاشــمی 
چهارشنبه به امامت حضرت آیت اه 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 

در مصای تهران برگزار می شود.
ضمــن  پیامــی،  در  دولــت  هیــأت 
تســلیت بــه مناســبت ارتحــال رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حضــرت آیــت اه شــاهرودی، امــروز 
پنجم دی ماه را در سراســر کشور عزای 

عمومی اعام کرد.
براســاس اطاعیــه ســتاد برگــزاری 
هاشــمی  آیــت اه  ارتحــال  مراســم 
شاهرودی  مراســم اقامه نماز و بدرقه 
 5( چهارشــنبه  صبــح   8 ســاعت  از 
دی ماه( در مصــای امام خمینی)ره( 
و  تشــییع  مراســم  و  می شــود  برگــزار 
تدفیــن در قــم، عصــر روز چهارشــنبه 
محــل  در   14 ســاعت  از  دی مــاه(   5(
مســجد امــام حســن عســگری)ع( به 
ســمت حــرم مطهــر حضــرت فاطمه 

معصومه)س( انجام می شود. 
ایــن ســتاد همچنین از مــردم عزیز 
باشــکوه  حضــور  بــرای  قدرشــناس  و 
و  تشــییع  آیین هــای  در  تاریخ ســاز  و 
خاکســپاری آن عالــم وارســته و مرجع 

عالیقدر دعوت کرده است.
شــامگاه دیروز نیز   مراســم وداع با 

پیکــر آیــت اه شــاهرودی در مســجد 
میــدان  در  واقــع  )ع(  صــادق  امــام 
فلســطین تهــران با حضــور مقامات و 
مســئوان و قشــرهای مختلف مردمی 

برگزار شد.

ë  تسلیت رؤسای سه قوه 
و برخی مقامات کشوری و لشگری

از  جمعــی  و  قــوه  ســه  رؤســای 
مقامــات کشــوری و لشــگری و ارگان  ها 
و نهادهــا با صــدور پیام  هــای جداگانه 
رحلت آیت  اه ســیدمحمود هاشمی 
شــاهرودی رئیــس مجمــع تشــخیص 

مصلحت نظام را تسلیت گفتند.
بــا  پیامــی  در  جمهــوری  رئیــس 
تسلیت ارتحال عالم مجاهد حضرت 
هاشــمی  ســیدمحمود  آیــت اه 
مجمــع  فقیــد  رئیــس  شــاهرودی 
تشــخیص مصلحــت نظــام، از درگاه 
خداوند متعال برای آن عالم پرهیزگار 
علــو درجــات و همجــواری بــا اجــداد 
مطهرشــان و برای عمــوم بازماندگان 

صبر و اجر مسألت کرد. 
در بخشــی از پیــام حجت ااســام 
حسن روحانی آمده است: »این استاد 
برجســته حــوزه و فقاهــت کــه افتخــار 
درس  آموزی در محضر استادان بزرگی 
همچون شــهید صدر را داشــت، تمام 
عمر پربرکت خود را با مشــی اعتدالی 
همگرایــی،  و  خــردورزی  ترویــج  و 
وقــف گســترش معــارف عالــی دینــی 
و ســیره اهــل بیــت علیهــم الســام و 
تربیــت شــاگردانی مبــرز نمــود؛ و نیــز 

طی چهار دهه گذشــته در خطیرترین 
نظیــر  مســئولیت ها  تأثیرگذارتریــن  و 
عضویت در شــورای نگهبان، ریاســت 
مجلــس  در  عضویــت  قضائیــه،  قــوه 
خبــرگان رهبــری و ســرانجام ریاســت 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 

منشأ تحوات و خدمات ارزنده بود.«
آیت اه آملی اریجانی رئیس قوه 
قضائیه هم با صدور پیامی درگذشــت 
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام را تســلیت گفــت. در ایــن پیــام 
آمده است: »ضایعه مولمه درگذشت 
ایــن فقیــه عرصــه جهــاد و اجتهــاد را 
قضائیــه  قــوه  ریاســت  دوران  در  کــه 
دســتگاه  در  بســیاری  تحــوات  منشــأ 

شــورای  ســنگر  در  و  بودنــد  قضایــی 
نگهبــان، مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام و مجلــس خبــرگان رهبــری در 
ســامت  و  انســجام  وحــدت،  مســیر 
نظام مقــدس جمهوری اســامی گام 
برمی داشــتند و در حوزه هــای علمیــه 
منشــأ خدمــات علمی بســیاری بودند 
را به محضر حضرت ولی عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
حوزه های علمیه و بیت معظم ایشان 
و  درجــات  علــو  و  می گویــم  تســلیت 
رحمــت واســعه الهــی بــرای آن فقید 
سعید و صبر جمیل و اجر جزیل برای 
بازمانــدگان را از درگاه حضــرت حــق 

مسئلت دارم.«

علــی اریجانــی رئیــس قــوه مقننه 
نیز در پیام خود به مناسبت درگذشت 
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت 
هاشــمی  »آیــت اه  نوشــت:  نظــام 
شــاهرودی به دلیــل هــوش سرشــار و 
کوشش فراوان در فراگیری علوم دینی 
در حلقــه درس آیــات عظــام خویی و 
شهید سیدمحمدباقر صدر قرار گرفت 
و در محضــر ایــن اســتادان بــه تحکیم 
مبانی اجتهادی خود پرداخت. ایشان 
عــاوه بر اینکه از چهره های درخشــان 
در علــوم اســامی بودنــد، در شــورای 
نگهبــان و قوه قضائیه، منشــأ خدمات 

فراوانی شدند.«
اول  معــاون  جهانگیــری  اســحاق 

واعظــی  محمــود  جمهــوری،  رئیــس  
رئیس دفتر رئیس جمهوری، آیت اه 
جنتــی دبیــر شــورای نگهبــان، ســردار 
سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح، محسن رضایی دبیر 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
ابراهیم رئیســی تولیت آستان مقدس 
رضــوی، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
وزیر کشــور، امیر ســرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
منصور غامی، وزیــر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری، مســعود ســلطانی فــر وزیر 
هاشــمی  محســن  جوانــان،  و  ورزش 
رئیس شــورای شــهر تهران، همچنین 
هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری 
و نیــروی انتظامــی جمهوری اســامی 
جداگانــه ای  پیام  هــای  در  و...  ایــران 
رحلت آیت  اه هاشــمی شاهرودی را 

تسلیت گفتند.
 جمعیــت علمــای عــراق هــم در 
مجمــع  رئیــس  درگذشــت  بیانیــه ای 
تشــخیص مصلحت نظام را تســلیت 
گفــت. در بخشــی از ایــن بیانیــه تأکید 
شده که ایشــان عالمی بود که علمش 
را در راه کمــک بــه مردم و گســترش و 

علو امت اسامی به کار برد. 
همچنین جمعیت علمای بحرین 
درگذشــت رئیــس مجمــع تشــخیص 
را تســلیت گفــت و  مصلحــت نظــام 
تصریــح کــرد که ملت بحریــن مدیون 
ایــن مرجــع ربانی و مواضع مشــهور او 
در حمایــت از ملــت و مســأله عدالت 

است.

وداع آخر با آیت اه هاشمی شاهرودی 
 هیأت دولت امروز را عزای عمومی اعام کرد

رهبر معظم انقاب بر پیکر رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام اقامه نماز می کنند

 دستور روحانی برای رسیدگی دقیق 

به حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد
رئیــس جمهوری با تســلیت حادثه دردنــاک واژگونی 
اتوبــوس دانشــجویان خواســتار بررســی دقیــق علت این 
حادثــه شــد. بــه گــزارش ایرنــا، در پیــام حســن روحانی، 
رئیــس جمهــوری آمده اســت: حادثه دردنــاک واژگونی اتوبــوس در واحد 
علــوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد که به جان باختــن و مصدومیت تعدادی 
از دانشــجویان عزیز کشورمان انجامید، موجی از تأسف و اندوه برای مردم 
شــریف ایران اســامی پدید آورد. از خداوند متعال برای درگذشــتگان این 
رویداد تلخ که فرزندان ملت و ســرمایه های ارزشــمند آینده کشــور بودند، 
رحمت واســعه الهی، برای خانواده های مصیبــت دیده صبر و اجر و برای 
مصدومین شفای عاجل مسألت دارم. ضروری است مسئولین امر، ضمن 
بررسی دقیق علت این سانحه، تمام راهکارهای ازم برای عدم تکرار این 
گونــه حوادث را تمهید و اجرا کنند و رســیدگی های پزشــکی و درمانی ازم 

برای بهبود هر چه سریع تر آسیب دیدگان مورد توجه قرار گیرد.

خبـــــر

رهبــر معظم انقاب اســامی در پیامی 
درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع 
اه  آیــت   نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
هاشــمی شــاهرودی را تســلیت گفتنــد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفتر 
 رهبر معظم انقاب، متن پیام حضرت 

آیت اه خامنه ای به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

انا ه و انا الیه راجعون
بــا تأســف و انــدوه خبر درگذشــت 

مجمــع  رئیــس  و  عالیقــدر  فقیــه 
تشــخیص مصلحت نظــام، آیت اه 
هاشــمی  ســیدمحمود  حــاج  آقــای 
شاهرودی رضوان اه علیه را دریافت 
کــردم. ایــن ضایعــه  اســفبار کــه پس 
از حــدود یــک ســال بیماری ســخت و 
دردنــاک واقع شــده اســت مایــه  تألم 
همه  کســانی اســت که به مقام علمی 
و خدمــات بــا ارزش ایشــان بــه نظام 
اســامی و نیز به مجموعه های فقهی 

و اصولــی و حقوقــی حوزه های علمیه 
آشنا می باشــند. ایشان استادی بزرگ 
کارگــزاری  و  قــم  علمیــه  حــوزه   در 
باوفــا در مهــم ترین تشــکیات نظام 
جمهــوری اســامی، عضو مؤثــری در 
شــورای نگهبــان و رئیــس موفقــی در 
مجمــع تشــخیص مصلحــت بودند و 
آثــار و بــرکات علمــی بســیاری از خود 
همچنیــن  ایشــان  نهادنــد.  جــای  بــر 
برادر ســه شــهید و از یاران و شاگردان 

و همراهــان شــهید نــام آور و بزرگــوار 
ســیدمحمدباقر صــدر بــود. اینجانب 
مصیبت درگذشت این عالم برجسته 
را بــه خانــدان مکرم، همســر گرامی و 
فرزنــدان محتــرم و همه وابســتگان و 
نیــز به حــوزه  علمیه قم و شــاگردان و 
همــکاران علمی و ارادتمندان ایشــان 
تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت 
الهی و علو درجات ایشان را از خداوند 

متعال مسألت می نمایم.

رهبر انقاب درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند

مهر

آیت اه شاهرودی نماد بارز اعتدال بود
آیت اه هاشــمی شــاهرودی یک عالم برجســته، وارسته، 
متخلــق، صمیمــی و متواضــع بودنــد کــه در عرصــه علمــی 
شــهامت پرداختــن بــه موضوعــات نو بــا رویکردهــای جدید 
داشتند. چند بار که توفیق ماقاتشان را داشتم، همواره در کنار دقت نظر و اشراف 
علمی که در ایشــان مشــهود بود، تواضــع و صمیمیتی فوق العاده داشــتند، البته 
بســیاری از علمــای شــیعه در طول تاریــخ به دلیل برخــورداری از همیــن ویژگی، 
پیوند عمیقی با مردم برقرار کرده و اطرافیان هم با آنها انس ماندگاری داشته اند. 
مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی فردی انیس، شفیق، دوست داشتنی، متواضع 
و کوچک نفس بود، به گونه ای که وقتی فردی با ایشان ماقات می کرد، خاطره این 
دیدار در ذهن و چشم او ماندگار می شد. به یاد می آورم که در دیدارهای متعددی 
که خدمتشــان می رســیدم؛ همواره چهره ای متبسم داشتند که ناشی از صمیمت 
ایشــان اســت و این در حالی اســت که عاوه بر مقام برجسته علمی دارای جایگاه 

مدیریتی و سیاسی باایی نیز بودند. 
بــه روز بودن و اشــراف به وقایع و مقتضیات زمان از دیگــر ویژگی های آیت اه 
هاشــمی شاهرودی بود؛ ایشان چهره ای آگاه به زمان و مطلع از حوادث روزگار بود 
و حــوادث، رخدادهــا و جریان ها را تعقیب می کرد و همین امر ســبب شــده بود تا 
اطاعات دقیق و دانش عمیقی نسبت به مسائل داشته باشد. در عین حال، ایشان 
نســبت به نقدها و انتقادها هم واکنش های تندی نشان نمی داد، ظرفیت شنیدن 
نقد را داشــت و با ســهولت و انعطــاف در جریــان نقدها قرار می گرفــت. آیت اه 
هاشمی شاهرودی یک ایرانی بود که درعراق رشد و تحصیل کرده و با جهان عرب 
مرتبط بود و ارتباطات گســترده ای با علمای اســام در باد مختلف داشت. حلقه 
فکری آیت اه هاشمی شاهرودی به گونه ای بود که صرفاً در آموزه های سنتی حوزه 
و فقه و اصول محدود نشد بلکه در حوزه هایی مثل فلسفه و اقتصاد هم ورود پیدا 
می کرد. ایشان یک اسام شناس نوگرا بود و این خصیصه را از ابتدای تحصیل به 
همراه داشــت؛ او از نزدیک ترین شــاگردان آیت اه شــهید محمدباقر صدر بود و 
در وادی حقوق و قضا آثار ارزشــمندی دارد که به مباحث جدید حوزه قضا با یک 
رویکرد اجتهادی وارد شده است؛ در واقع سعی او بر این بود که اجتهاد سنتی را که 
مبنای تحصیات تخصصی اش بوده به مسائل نوین و مباحث جدید علمی پیوند 
زند. ایشان همواره درگیر مسائل عینی و موضوعاتی بود که متناسب با اقتضائات 
زمــان مطرح می شــد. بزرگانی همچــون مرحوم آیت اه هاشــمی شــاهرودی در 
حوزه های مختلف دیدگاه های خاص خودشــان را داشتند؛ تا با نگاهی فراگروهی، 
خودشان و کشور را منحصر به گروه های خاصی نبینند. چنین ویژگی هایی از ایشان 
یک شخصیت متعادل و معتدل ساخته که باعث شده آیت اه هاشمی شاهرودی 
را به عنوان یکی از نمادهای برجســته اعتدال در ایران و جهان اســام بشناســیم. 
بی گمان فقدان ایشان برای جامعه ما خسارتی جبران ناپذیر است و به طور حتم 

یاد و نام ایشان به نیکی ماندگار خواهد شد.  
روحش شاد و با اجداد طاهرینش محشور باد.

 ادامـــــه از
صفحه اول

آیــت  اه مــکارم شــیرازی، در دیــدار 
اعضــای ســتاد مرکــزی بزرگداشــت 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 
و  چالش هــا  مهم تریــن  اســامی 
آســیب های متوجه نظام اســامی را 

برشمرد. 
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر 
آیــت اه مکارم شــیرازی، این مرجع 
تقلید بــا تأکید بر اینکه همه باید قدر 
ایــن انقــاب را بدانیــم و در حفــظ و 
تقویــت آن بکوشــیم، اتحــاد مردم را 
از مهم تریــن عوامل پیــروزی انقاب 
از  قبــل  افــزود:  و  دانســت  اســامی 
انقــاب همــه دســت بــه دســت هم 
دادنــد و باعــث شــدند تــا انقــاب به 
ثمر بنشــیند، در رفرانــدوم جمهوری 
اســامی نیــز 98 درصــد مــردم رأی 
مثبــت دادند، اگــر این اتحــاد تبدیل 
به اختاف شــود، بدانیــد ما منحرف 
خواهیــم شــد، بایــد روز بــه روز ایــن 
اتحــاد را حفــظ کــرد، اتحاد با شــعار 
از  را  اختــاف  بایــد عوامــل  نیســت؛ 
بیــن برد و اا با شــعار اتحــاد حاصل 

نخواهد شد.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر لــزوم 
مراقبــت نســبت بــه آســیب  هایی که 
می  توانــد برای انقاب و کشــور ایجاد 

مشــکل کند، تحــزب و ترجیح منافع 
جناحــی بــر منافــع ملــی را یکــی از 
ایــن آســیب  ها دانســت و اضافه کرد: 
متأســفانه عائــم این مســأله بعضاً 
در گوشــه و کنــار پدیدار شــده اســت؛ 
عــده ای کــه کاری به پیشــرفت نظام 
و کشــور ندارنــد و تنهــا منافع گــروه و 
حزب شان برای شان مهم است، این 
کــه هر گروهی به فکــر منافع خودش 
باشــد آســیب بزرگی به انقــاب وارد 

می کند.
زندگــی  و  تجمل گرایــی  وی 
اشــرافی را از دیگر آسیب های متوجه 
انقــاب ذکــر کــرده و تصریــح کــرد: 
اشــرافیگری و زندگــی تجماتــی فکر 
انســان را مشــغول می کنــد، بویژه در 
دوران تحریــم، ساده زیســتی اهمیت 
مضاعفــی پیــدا می  کنــد، اگــر چنیــن 
روحیه ای و ســبک زندگی  ای نباشــد، 
مشــکات حــل نمی  شــود. وی بیــان 
کــرد: آســیب دیگــر فاصلــه گرفتــن 
از  گرفتــن  فاصلــه  اســت؛  مــردم  از 
توده هــای مــردم بزرگ ترین آســیب 
بــاور  کســی  انقــاب  از  قبــل  اســت؛ 
نمی کــرد بتــوان در برابــر تشــکیات 
شاهنشــاهی بــا آن هیمنه ایســتاد اما 
تکیه بر مردم بویژه اقشار مستضعف 

و محروم سبب شد که آن رژیم ساقط 
شود.

مکارم شــیرازی تأکید کرد: آسیب 
دیگــری که اخیــراً پدیــدار شــده، این 
تضعیــف  بــرای  گروهــی  کــه  اســت 
مرجعیــت و حوزه ها تاش می کنند، 
اینها یک نفر و چند نفر هم نیســتند، 
منافــع خــود را در ایــن می داننــد کــه 
حــوزه و مرجعیــت تضعیــف شــود، 
گاهــی در مراکــز حســاس هــم نفــوذ 
می کننــد ایــن را باید مراقب باشــیم. 
وی با تصریح بر این نکته که ما هرچه 
داریــم از حوزه هاســت، تصریح کرد: 

حضــرت امــام براســاس مرجعیــت 
توانست انقاب را به پیروزی برساند، 
مرحــوم آیت اه کاشــانی نتوانســت 
کاری بکنــد و مظلــوم هم واقع شــد، 
لکــن امــام بــا تکیــه بــر مرجعیت به 
میدان آمد و انقاب به ثمر نشســت؛ 
در عــراق می بینیــم مرجعیــت چــه 
کارهــای مهمی انجــام می دهد و چه 
مشکاتی را حل می  کند. باید مراقب 
باشیم این مسأله هم ادامه پیدا نکند 
و نباید اجازه دهیم عده  ای بین نظام، 
حوزه  ها و مرجعیت فاصله بیندازند؛ 

همه باید در کنار هم باشیم.

در  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
اخیــراً  کــه  جنجال هایــی  خصــوص 
بعضــاً  و  نادرســت  برداشــت های  بــا 
مغرضانــه از مصاحبــه وزیــر خارجه با 
یک رسانه فرانســوی انجام شد، گفت: 
هــم نوایی برخــی افــراد با رســانه های 
صهیونیســتی و ضدانقاب در تحریف 
ســخنان وزیــر امــور خارجــه عجیــب، 
اســت.  درک  غیرقابــل  و  مشــکوک 
توضیح بهرام قاســمی ناظر بر بخشی 
از مصاحبه محمد جواد ظریف با هفته 
نامه »لوپوئن« فرانسه و درباره سیاست 
ایــران در قبــال اســرائیل و نابــودی این 
رژیــم اســت کــه برخــی رســانه ها از آن 
بــه مغایــرت بــا سیاســت های رســمی 
جمهوری اسامی ایران تعبیر کرده اند.

به گــزارش ایرنــا، قاســمی تصریح 
کــرد: صرفــاً بــرای تنویر افــکار عمومی 
مردم شریف ایران تأکید می کنم؛ آنچه 
دکتر ظریف در مصاحبه خود با روزنامه 
فرانســوی لوپوئن در خصوص نابودی 
کرده انــد،  بیــان  صهیونیســتی  رژیــم 
تکــرار و تبییــن دقیــق و بــدون انحراف 
بیانــات حضــرت امــام و رهبــر معظم 
انقاب اســت کــه فرمودند اســرائیل تا 
25 ســال دیگــر وجود نخواهد داشــت. 
ظریف در مصاحبه  با رســانه فرانسوی 
با یادآوری اظهارات اخیر نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در نیروگاه هسته ای 
)نتانیاهــو(  بــود: وی  »دیمونــا« گفتــه 
در آنجــا اعــام کــرد کــه ایــران را نابود 
خواهــد کــرد. نتانیاهو نگفت که کشــور 
ما باید نابود شــود بلکه گفت »ایران را 
نابــود خواهد کــرد«. چرا آقــای مکرون 
به ایــن موضوع واکنشــی نشــان نداد؟ 
چــرا هیچ کــس در فرانســه دربــاره این 
سخنان به پا نخاست؟ قاسمی با تأکید 
بر ایــن ســخنان ظریــف گفت: ایشــان 
می گویــد نتانیاهــو نگفــت »ایــران باید 
نابــود شــود«، بلکه گفــت »ما ایــران را 
نابود می کنیم«. لذا ایشان از این طریق 
تفــاوت نــگاه واقع بینانــه ایــران و نگاه 
تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را تبیین 

کــرد و زمانی کــه دوباره خبرنــگار برای 
بازگرداندن ایران به موضع تدافعی به 
بیانات جناب آقــای دکتر احمدی  نژاد 
اشــاره کرد، مجدداً دکتر ظریف همین 
خــط اســتدالی را دنبــال کــرد کــه مــا 
هیچگاه نگفتیم ایران اســرائیل را نابود 
می کنــد، بلکه آقای دکتــر احمدی نژاد 
حرف امــام را تکرار کردند که اســرائیل 
باید از صفحه روزگار محو شــود؛ یعنی 
سیاســت ها و رفتار رژیم صهیونیســتی 
به نابــودی اش می انجامد. ســخنگوی 
وزارت خارجــه ادامــه داد: کجــای ایــن 
صحبــت مغایــرت بــا سیاســت کشــور 

دارد؟
گفــت:  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
جالب اســت که از یک ســو رســانه های 
و  فــردا  رادیــو  کنــار  در  صهیونیســتی 
رسانه های ضدانقاب با توجه به تأثیر 
مصاحبــه دکتر ظریــف در برهــم زدن 
فضای ایــران هراســی و مظلوم نمایی 
رژیم صهیونیســتی، ایشــان را متهم به 
دروغ گویی می کنند و همزمان برخی از 
افــراد ناآگاه یا مغــرض در داخل بدون 
خواندن مصاحبه مفصل ایشان همان 
حرف های بدخواهــان ملت ایران را به 

نوعی دیگر تکرار می کنند. 
قاســمی گفت: ایــن گــروه از افراد و 
معــدود رســانه  هــای خاصی کــه خط 
تخریــب و فشــار بــه وزیــر و مقام هــای 
ســال های  در  را  خارجــه  امــور  وزارت 
اخیــر دنبــال کرده اند، به نظر می رســد 
با سیاســتی مشــخص و مهارتی ویژه و 
کامــًا هدفمنــد، در تاش بــرای تغییر 
و تبدیــل موضوعــی بــا ماهیتــی کامــًا 
همســو با منافع ملــی و مصالح مردم 
ایران به ســوژه ای مخالف منافع کشــور 
هســتند کــه بتواند مــورد سوء اســتفاده 
بدخواهان ایران قرار گیرد. بدون تردید 
رویکــرد بانیــان و حامیــان ایــن جریان 
فکری و مبلغــان آن در این برهه مهم 
از شــرایط ایــران، کاری اســت عجیب، 
مشــکوک و غیرقابــل درک برای مردم 

بزرگ ایران.

قاسمی: حرف ظریف درخصوص نابودی اسرائیل 
تکرار بیانات امام و رهبری بود

آیت  اه مکارم شیرازی؛

گروهی برای تضعیف مرجعیت و حوزه  ها تاش می کنند

س
پار

ســتاد  معــاون  »اســپینوف«،  ژنــرال 
کل نیروهای مســلح روســیه و رئیس 
کمیسیون مشترک نظامی جمهوری 
اســامی ایران و فدراســیون روسیه با 
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد 

کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد.
به گــزارش ایرنا، ژنرال اســپینوف 
بــه روابــط  اشــاره  بــا  ایــن دیــدار  در 
تاریخــی ایــران و روســیه، زمینه هــای 
بــرای همــکاری دو  فــراوان موجــود 

کشور را مورد تأکید قرار داد.
سرلشکر باقری هم در این دیدار با 
اشاره به شرایط بسیار حساس کنونی 

منطقــه و جهــان و ضــرورت ایجــاد 
پیوندهــای همگرایــی بیــن نیروهای 
مسلح ایران و روسیه علیه تروریسم، 
گفــت: موفقیت نیروهای مســلح دو 
کشــور در فراینــد مقابله با تروریســم 
در ســوریه و شکســت تروریست های 
تکفیــری و حامیــان آنهــا در منطقه، 
ایــران  ظرفیت هــای  و  عــزم  بیانگــر 
و روســیه بــرای مقابلــه بــا تهدیدات 
کل  ســتاد  رئیــس  اســت.  موجــود 
نیروهای مســلح جمهوری اســامی 
ظرفیت هــای  کــرد:  تأکیــد  ایــران 
ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی ایــران 

ایجــاب می کنــد نیروهــای  و روســیه 
مســلح دو کشور با نگاهی بلندمدت، 
را  فیمابیــن  همــکاری  حوزه هــای 
تدوین و توسعه دهند و در چارچوب 
توافقات کمیسیون مشترک نظامی، 

آنها را مدیریت و برنامه ریزی کنند.
امیــر دریادار »حســین خانزادی« 
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش هم  
پس از دیدار با ژنرال »اســپینوف« در 
جمــع خبرنــگاران، محور ایــن دیدار 
نیروهــای  همکاری هــای  توســعه  را 
ســال های  در  کــه  کشــور  دو  دریایــی 
گذشــته روند خوبی داشته، بیان کرد. 

وی افــزود: مــا به دنبال شــتاب دادن 
حــوزه  دو  در  همکاری هــا  توســعه  و 
نــاوگان  و  خــزر  دریــای  ژئوپلیتیکــی 
نیــروی  فرمانــده  هســتیم.  جنــوب 
دریایــی در پاســخ به ســؤالی درمورد 
احتمال همــکاری ایران و روســیه در 
زمینه ساخت زیردریایی خاطرنشان 
کــرد: حوزه ســاخت زیردریایــی برای 
و  اســت  مهــم  کشــورها  از  بســیاری 
در  نیــز  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ســاخت زیردریایی پیشگام محسوب 
می شــود. در ایــن زمینه با روســیه نیز 

گفت وگوهایی خواهیم داشت.

دیدار معاون ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با سرلشکر باقری

دیپلماسی در خدمت منافع ملی
رئیس جمهوری ایران در شرایطی بر تعامل با اغلب 
کشــورها برای مقابله با تحریم ها تأکید داشــته اســت که 
سیاست خارجی کشــورهای در حال توسعه اهرمی برای 
افزایش ثروت ملی به شمار می آید. این در حالی است که 
جمهوری اسامی به دلیل پیشینه تحریم های اقتصادی 
غرب و موقعیت خاص اقتصادی اش در شبکه وابسته ای 

از روابط اقتصادی و تجاری بین المللی قرار گرفته است.
ایــران کشــوری اســت کــه دارای مجموعه گســترده ای از 
ذخایر عظیم انرژی، نفت و گاز است و به مراتب بیش از نیاز 
داخلی خود سوخت فسیلی اعم از گاز و نفت دارد. به همین 
دلیل روی این منابع بســیار سرمایه گذاری کرده و حاصل این سرمایه گذاری یکی 
از بزرگ ترین مجموعه های پتروشیمی در دنیاست که محصوات به دست آمده 
از آن نیازمند بازار فروش بین المللی اســت. یعنی صنایع زیردســتی پتروشیمی 
مختــص مصــرف داخلی طراحی نشــده اند و با توجه به نیازهــای بین المللی در 
فرآیندهای زیردستی پتروشیمی طراحی و سرمایه گذاری شده اند. محصواتی که 
نه تنها به کشورهای پیرامونی ما بلکه به کشورهای دورتر هم صادر می شود و آنها 
در بازار صادرات و واردات ما حضور دارند. این در حالی اســت که افزون بر نیاز به 
صادرات، ما هم متقابًا نیاز به واردات بخشی از مواد غذایی و بسیاری از صنایع، 
قطعات و تکمیل کردن تولیدات داخلی داریم.  چنانچه روابط خارجی کشورمان 
در موقعیتی قرار گیرد که مناسبات مسالمت آمیز و پیوسته سیاسی و اقتصادی با 
سایر بازیگران بین المللی نداشته باشد، امکان انجام صادرات و واردات متناسب 
با نیازهای عادی کشــور را از دســت  خواهد داد. این مســأله خصوصاً زمانی حائز 
اهمیت می شــود که جمهوری اســامی اینک در شــرایط ویژه و حساسی از تاریخ 
مناســبات خارجــی اش قــرار دارد. جایــی که کوشــیده بــا رفع اختافــات پیرامون 
موضوع هسته ای و دستیابی به توافق راه را برای انجام مناسبات عادی با جامعه 
بین الملل بگشــاید امــا با رویکرد تقابل جویانــه دولتمردان امریــکا و بازگرداندن 
تحریم هــای هســته ای رو بــه رو شــده اســت. موقعیتی کــه به نظر می رســد برای 
مواجهــه با آن راهی جز بهره گیری مؤثر از ابزار دیپلماســی برای ارتباط مناســب 
و دوســویه با اغلب کشــورهای منطقه ای و فرا منطقه ای نداشته باشد. کشورهایی 
که می توانند شــامل طیف گســترده ای از کشــورهای منظومه غرب و شرق  باشند 
و ارتباط با همه کشــورها در پنج قاره جهان در آن لحاظ شــود. با این حال برخی 
معتقدند روابط بین الملل به معنای برقراری روابط ارباب- رعیتی است در حالی 
که عکس آن درســت اســت. چنانچه در روابط بین الملل ضعیف شویم، توسعه 
اقتصادی و صنعتی مان ضعیف شــده و نهایتاً کشــور در موقعیــت متزلزلی قرار 
می گیرد. حال آنکه کشــوری که ضعیف می شود، در مقایسه با یک کشور توانمند 
در عرصه مالی و صنعتی در عرصه بین الملل به یک کشــور مطیع و پیرو تبدیل 
می شــود که اســتقالی از خود ندارد. برخی ممکن است فکر کنند انزوا به معنای 
استقال است و نمونه کره شمالی را مد نظر دارند در حالی که این کشور،  کشوری 
است که شــهروندانش گرسنه و نیازمند کمک های بین المللی هستند. در نتیجه 
ســاماندهی بــه وضعیــت اقتصــاد داخلــی و پیــرو آن تقویت موقعیت سیاســی 
کشــور نیازمند برقراری مناســبات بین المللی ســازنده و مبتنی بر یک دیپلماسی 
هوشمندانه است تا در عین اینکه خواسته ها و منافع ملی کشور را تأمین می کند، 
مانع از آن شود که در این تعامل، کفه طرف مقابل بیشتر از آنچه باید به سودش 

سنگینی کند.

یادداشت

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل 
بین الملل



رئیــس جمهــوری در پیامــی بــه پــاپ 
فرانســیس رهبــر کاتولیک های جهان، 
الهــی  بــزرگ  پیامبــر  مســعود  زادروز 
و پیــام آور آزادی و برابــری؛ حضــرت 
عیســی بن مریم)ع( و آغاز سال 2019 
میــادی را به وی و تمامــی پیروان آن 
پیامبــر صلــح و دوســتی تبریک گفت. 
به گزارش ایرنــا، در این پیام با تبریک 
الهــی  بــزرگ  پیامبــر  مســعود  زادروز 

و پیــام آور آزادی و برابــری، حضــرت 
عیســی بن مریم)ع( و آغاز سال 2019 

میادی آمده است:
دهنــده  بشــارت  مســیح)ع(  عیســی 
و  عــدل  منــادی  و  دوســتی  و  صلــح 
آزادی بــرای آحــاد مردم بوده اســت. 
بشــر امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر، 
نیازمنــد آن اســت تــا بــا بهره گیــری از 
آموزه هــای الهــی پیامبــران، در برابــر 

ایســتادگی  ســلطه گری های زورمندان 
بــا قــدم نهــادن در راه حــق و  کنــد و 
حقیقــت، همچــون انســان های آزاده 
الهــی،  پیامبــران  واقعــی  پیــروان  و 
زمینه ســاز برقــراری صلــح و عدالــت 
تبــار،  رنــگ،  از  فــارغ  و  شــود  فراگیــر 
همزیســتی  جهــت  در  نشــان  و  نــام 
مســالمت آمیز و رســیدن به رستگاری 

ممارست ورزد.

پیام هــای  در  همچنیــن   روحانــی 
جداگانه ای به سران کشورهای جهان، 
میــاد فرخنــده پیامبر صلح و آشــتی؛ 
حضرت عیســی بــن مریــم)ع( و آغاز 

سال 2019 را به آنان تبریک گفت.
علی اریجانی، رئیس مجلس  هم در 
پیامــی به رؤســای مجالس کشــورهای 
مســیحی میاد حضرت عیسی مسیح 
علیه الســام و فرارسیدن ســال جدید 

میادی را به ایشان تبریک گفت. 
اریجانــی تأکیــد کــرد:  اعتقــاد راســخ 
دارم، تحقق صلح، عدالت و پیشرفت 
در ســایه تعامل سازنده و گفت و گوی 
پیروان ادیان الهی حاصل خواهد شد، 
اهدافــی کــه حضــرت عیســی مســیح 
)علیه الســام( همواره بشارت دهنده 
مجلــس  راســتا  ایــن  در  بوده انــد.  آن 
شــورای اســامی با هدف تقویت روند 

الهــی-  واای  ارزش هــای  و  صلــح 
همــکاری  و  تعامــل  هرگونــه  انســانی 
اهمیــت  حائــز  را  پارلمانــی  مشــترک 

می داند. 
فرصــت را مغتنــم شــمرده؛ ســامت 
و  جنابعالــی  روزافــزون  موفقیــت  و 
نمایندگان محترم پارلمان و پیشرفت 
را  شــما  ملــت  و  دولــت  ســعادت  و 

آرزومندم.

 دستگیری عناصر شبکه نفوذ پیام های تبریک رؤسای جمهوری و مجلس به مناسبت زادروز تولد حضرت عیسی )ع(

در سیستم بانکی و ارزی کشور
 خبر اول اینکه،روابط عمومی وزارت اطاعات از دستگیری 
17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور 
در استان های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، 
کرمان و اصفهان خبر داد. به گزارش ایرنا بنا بر اطاعیه وزارت اطاعات این 
شبکه به بهانه انجام واردات کاا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش 
واردات کاا اقــدام می کردنــد و بــدون آن کــه قصد واردات کاا داشته باشــند، 
ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، ارزها را به 
قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله سودجویی می کردند.در نتیجه 
اقدامات اداره کل اطاعات سیســتان و بلوچســتان و همکاری ویژه دســتگاه 
قضایی و دادســتان این اســتان 87 شــرکت صوری شناســایی و تعداد زیادی 
اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت های داخلی و خارجی نیز کشف و از 

خروج 300 میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد.

۱۵ کارگر نیشکر هفت  تپه آزاد شدند
خبــر دیگــر اینکه،وکیــل مدافــع کارگــران شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر 
هفت تپــه از صدور قــرار منع تعقیب برای 1۵ نفر از کارگران بازداشــتی این 
شرکت و آزادی آنها خبر داد.فرزانه زیابی در گفت وگو با ایسنا، با اعام این 
خبر افزود: این افراد جزو 20 نفر کارگران بازداشــتی بودند که به پرونده پنج 
نفر از آنها از جمله اسماعیل بخشی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقاب شهرستان شوش رسیدگی می شود و پرونده 1۵ نفر باقی مانده نیز 
در شــعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب این شهرستان رسیدگی 
شــد.وی همچنیــن گفــت که تحقیقــات دربــاره پرونــده علــی نجاتی عضو 
ســندیکای کارگران شرکت نیشــکر هفت تپه و چهار کارگر بازداشتی دیگر از 

جمله اسماعیل بخشی در دادسرای شهرستان شوش ادامه دارد.

آزادی یک شهروند ایرانی- انگلیسی زندانی در تهران
شــنیدیم که ،عباس عدالت، شــهروند ایرانی-بریتانیایی و اســتاد دانشــگاه 
امپریــال کالــج لندن کــه به اتهامــات امنیتــی در ایــران بازداشــت و زندانی 
شــده بود، آزاد شــد و به بریتانیا بازگشــت.به گزارش عصر ایران رسانه های 
بریتانیایــی بــه نقــل از وزارت امــور خارجــه بریتانیا بازگشــت این شــهروند 
دوتابعیتی به بریتانیا را تایید کرده اند. عدالت که در دانشــگاه امپریال کالج 
لنــدن ریاضی و انفورماتیک تدریس می کند پانزدهم آوریل گذشــته پس از 
دستگیری در تهران به زندان اوین منتقل شد. عدالت حاا پس از هشت ماه 

از زمان دستگیری و بازداشت در تهران به بریتانیا بازگشته است.

گمانه زنی ها درباره ریاست آتی مجمع تشخیص
دســت آخر اینکه، با رحلت آیت اه هاشــمی شــاهرودی رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گمانه زنی هایی درباره  تکلیف ریاست و اداره جلسات 
مجمع مطرح شــده اســت. دیروز غامرضا مصباحــی مقدم عضو مجمع به 
»انتخاب« گفت که رئیس مجمع توسط رهبری باید انتخاب شود اما تا آن زمان 
آیت اه موحدی کرمانی ریاست جلســات را عهده دار خواهد بود. ایرنا هم در 
گزارشــی نوشته که با افزایش گمانه زنی ها مبنی بر ریاست سیدابراهیم رئیسی 
بر قوه قضائیه، انتصاب صادق آملی اریجانی به عنوان جانشین سیدمحمود 

هاشمی شاهرودی در شورای نگهبان دور از انتظار نیست.

 دیـــگه 
چه خبر
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تأکید بر گسترش روابط دوجانبه تهران- باکو
رئیــس مجلس جمهــوری آذربایجان روز گذشــته 
بــا رئیــس جمهــوری ، دبیــر شــورای عالــی امنیت 
کــرد.  دیــدر  کشــورمان  مجلــس  رئیــس  و   ملــی 
رئیــس  جمهوری ایران در دیدار »اوکتای اســداف« 
رئیــس مجلــس جمهــوری آذربایجــان، توســعه 
روابــط با جمهوری آذربایجان را به عنوان کشــوری 
دوســت، برادر و همســایه حائز اهمیت دانســت و 
گفــت: خوشــبختانه روابط دو کشــور در ســال های 
اخیر رو به گســترش بوده و امروز شــاهد مناســبات 
و همکاری هــای نزدیــک و صمیمانه  تهــران- باکو 

هستیم.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دولــت، حســن 
روحانــی بــا بیان اینکــه رؤســای جمهوری ایــران و 
جمهــوری آذربایجان در 5 ســال گذشــته، 12 بار با 
یکدیگــر دیــدار و گفت وگو داشــته اند، افــزود: ثمره 
ارتبــاط نزدیــک مســئوان دو کشــور،  تاش هــا و 
توســعه روزافزون روابــط و همکاری های فی مابین 
بوده است. روحانی افزود: جمهوری آذربایجان به 
خاطر فرهنگ، دین، مذهب و زبان مشــترک یکی 
از نزدیــک  ترین کشــورها به ایــران اســت و از زمان 
اســتقال این کشــور نیــز روابط بســیار خوبی میان 

ایران و جمهوری آذربایجان برقرار بوده است.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت توسعه روابط 
و همکاری هــای دو کشــور در بخش هــای مختلــف 
از جملــه صنعــت، داروســازی و علمــی و فناوری، 
خاطرنشــان کرد: ایــران و جمهــوری آذربایجان در 

زمینه استفاده از منابع انرژی  دریای خزر، تصمیم 
مهمــی مبنــی بــر فعالیت مشــترک در ایــن حوزه 
اتخاذ کردند که امیدوارم با تاش مســئوان شاهد 
تســریع در اجــرای توافقات فی مابین باشــیم، چرا 
که این توافق برد-برد و به نفع دو ملت و دو کشــور 

است.
روحانــی همکاری های دو کشــور در زمینــه احداث 
کریــدور شــمال-جنوب و تاش هــای انجام شــده 
بــرای اتصــال راه آهن آســتارا – آســتارا و رشــت به 
آســتارا را گامــی مهــم در توســعه همکاری هــای 
ترانزیتی فی مابین دانســت و گفت: با اجرای کامل 
کریــدور شــمال-جنوب دریــای عمــان و اقیانوس 
هند به جمهوری آذربایجان، روسیه، دریای سیاه و 

اروپای شرقی و شمالی متصل خواهد شد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: رژیم حقوقی دریای 
خزر برای همه کشورهای حاشیه خزر حائز اهمیت 
بــوده و تا امروز تصمیمــات و گام های خوبی میان 
کشورهای استفاده کننده از این دریا به انجام رسیده 

است.
روحانی با بیان اینکه معتقدیم مسائل و اختافات 
منطقــه ای بایــد از طریــق راه حل هــای سیاســی و 
گفت وگــو برطــرف شــود، افــزود:  باید تــاش کنیم 
تا مســائل منطقــه ای با حفظ حقــوق ملت ها و در 
چارچوب های سیاسی و مذاکره حل و فصل شود و 
در این راستا جمهوری اسامی ایران آماده هرگونه 

کمک در حل مناقشات منطقه ای است.

رئیــس مجلــس جمهــوری آذربایجان نیــز در این 
دیدار با اشاره به ضرورت تاش در راستای توسعه 
همه جانبه مناســبات و همکاری های تهران – باکو 
بویــژه در زمینه تجــاری و اقتصــادی، گفت: حجم 
تبادات تجاری دو کشور در سال 2018 چهل درصد 
افزایش یافته و با توجه به توانمندی و ظرفیت های 

موجود می تواند بیش از پیش توسعه پیدا کند.
اســداف با اشــاره بــه اینکه احــداث کریدور شــمال 
– جنــوب بــا ابتکار عمل رؤســای جمهــوری ایران، 
روســیه و جمهــوری آذربایجــان در مراحــل پایانی 
قرار دارد، اظهار امیدواری کرد با بهره برداری کامل 

از این مســیر مناســبات تجاری و اقتصــادی ایران و 
آذربایجان بیش از پیش گسترش یابد.

رویکــرد  آذربایجــان  جمهــوری  مجلــس  رئیــس 
بــه مســائل و  ایــران نســبت  جمهــوری اســامی 
موضوعات منطقه ای و بین المللــی و دفاع از حق 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشــورهای همســایه را 
مــورد احترام دانســت و گفــت: مطمئناً مســائل و 
مشــکات منطقه تنها به دست کشورهای منطقه 

قابل حل و فصل است.
علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیت ملی 
کشــورمان نیز در دیدار با رئیس پارلمان جمهوری 

آذربایجان تأکید کرد که ظرفیت های فراوانی برای 
افزایش ســطح تعامــات تجــاری میان دو کشــور 
وجود دارد که تســریع در فعال ســازی آن می تواند 
موجب رفاه، ثبات و امنیت دو کشور شود. شمخانی 
در این دیدار مشترکات بسیار زیاد تمدنی، فرهنگی، 
دینــی، زبانــی و قومــی میــان دو کشــور را ســرمایه 
بی نظیری برای توســعه و گســترش روابط دانست 
که می تواند به ســود منطقه و توسعه آن باشد. وی 
تأکیــد کــرد: برخی کشــورها امنیت ملی خــود را به 
اراده و تصمیم کشورهای فرامنطقه ای فروخته اند و 
تصور می کنند امریکا می تواند بقای آنها را تضمین 
کنــد در حالی که تنها راه تداوم حاکمیت ها تکیه بر 

ظرفیت های ملی و پشتوانه های مردمی است.
علی اریجانی رئیس مجلس هــم  پس از دیدار با 
رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان، در کنفرانس 
مطبوعاتی، گفت: ایران و آذربایجان روابط دیرینه، 
دوستانه و صمیمی دارند که ریشه در بین دو ملت 
دارد و خوشبختانه در سطح دو پارلمان و دولت ها 
روابــط دو کشــور نزدیــک و در مســائل مختلــف 
همفکری وجود دارد به همین دلیل رایزنی بین دو 
کشور وجود دارد.اریجانی افزود: در دیدار با رئیس 
پارلمــان جمهــوری آذربایجان در زمینه گســترش 
روابــط دوســتی و پارلمانــی، روابط تجــاری بین دو 
کشــور صحبت شــد، البته در حال حاضر نیز روابط 
تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در ســطح 

خوبی است اما باید گسترش یابد.
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در دیدارهای رئیس مجلس جمهوری آذربایجان با مقامات کشورمان مطرح شد
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الف:اختصــاص 14 میلیارد دار بــا نرخ 4200 تومانی برای تأمین کااهای 
اساسی

ب: ادامه اعطای بسته های حمایت غذایی به اقشار آسیب پذیر
ج: افزایش 20 درصدی حقوق شاغان، بازنشستگان و مستمری بگیران

صندوق هــای  هماننــد  اقتصــادی  ناســالم  ســاختارهای  اصــاح   -1
بازنشســتگی و شــرکت های زیرمجموعــه تأمیــن اجتماعی)شســتا( 2- 
تقویــت بخش خصوصــی و ورود آن به اقتصاد 3- اصــاح نظام بانکی 
4 – شفاف سازی درآمدهای مالیاتی و معافیت های مالیاتی 5 – توسعه 

دولت الکترونیک 6 – انتشارآزاد اطاعات و دسترسی عموم به آن

شــامل بودجه شرکت های دولتی، بودجه عمومی 
دولت، فروش نفت، مالیات و...

بودجه شــرکت های دولتــی، بانک ها و مؤسســات 
انتفاعی وابسته به دولت

منابــع درآمدی از محل مالیات، واگذاری ها، نفت 
و... برای دولت پیش بینی شده است.

اختصاصــی  درآمــد  و  عمومــی  منابــع  شــامل 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی.

رشــد 41 هزار میلیارد تومانــی درآمدهای نفتی در 
سال 98

منابع بودجه عمومی درایحه اصاح نشده

نفت خیــز  مناطــق  درصــدی   3 ســهم 
ازصادرات نفت

خانوارهــای تحــت پوشــش کمیته امــداد امام 
ســایر  و  بهزیســتی  ســازمان  خمینــی)ره(، 
خانواده هــای کم درآمــد در ســال 98 کمــاکان 
فهرســت  از  و  کــرد  خواهنــد  دریافــت  یارانــه 

دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

بودجه افراد تحت پوشــش کمیتــه امداد امام 
خمینی، بهزیستی و زنان سرپرست خانوار

ë یارانه نان و خرید تضمینی گندم
این میزان در قانون بودجه 97، 3300 میلیارد 

تومان بود

ë  و نقــدی  یارانه هــای  هدفمنــدی  مصــارف 
غیرنقدی

در ایحــه بودجه ســال آینــده 425 هــزار میلیارد 
ریــال تعیین شــده که در میــان آنهــا، یارانه نان و 

خرید تضمینی گندم افزایش یافته است.

اســتانداران سراســر کشــور مجازنــد بــا هماهنگــی وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و بــر اســاس پایــگاه اطاعــات رفــاه ایرانیان 
درآمــدی بــاای  دهــک  ســه  نقــدی  یارانــه  حــذف  بــه   نســبت 

 اقدام کنند.

منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب 
شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان صرف حــذف تدریجی فقر 
مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی 

همان استان خواهد شد.

این مبلغ به نسبت ایحه بودجه سال گذشته یعنی رقم 
193 هزار میلیارد تومان، شــاهد افزایش 15 هزار میلیارد 

تومانی بوده است.

ë  مالیات درآمدهــای 
بر واردات

ë  معاف حقوق  سقف 
از مالیات

ë   مالیات بر ارزش
افزوده

ë حذف ردیف مالیات بر واردات خودرو
در قانون بودجه امســال، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو، چهار هزار و 

200 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در سال آینده، حذف شده است.

از  ملــی  توســعه  صنــدوق  ســهم 
منابــع حاصــل از صــادرات نفــت 
و  گازی  میعانــات  خــام،  )نفــت 
خالــص صــادرات گاز( 20 درصــد 
تعییــن می شــود.بانک مرکــزی جمهوری اســامی 
ایــران مکلــف اســت متناســب بــا وصــول منابــع، 
بافاصلــه نســبت به واریــز این وجوه و ســهم 14.5 
درصــد شــرکت ملــی نفــت ایــران از کل صــادرات 
نفــت خــام و میعانــات گازی و ســهم 14.5 درصــد 
 شــرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز 

اقدام کند.

طبــق برنامــه دولــت اولویت 
اصلی اتمــام طرح های نیمه 
طــرح  هیــچ  و  اســت  تمــام 
نمی شــود.  آغــاز  جدیــدی 
طرح هــای نیمــه تمــام نیــز اولویت بندی شــده 
و آنهایــی کــه درصد پیشــرفت فیزیکــی بااتری 

داشته باشند اعتبار بیشتری می گیرند.
همچنین برای ســرعت بخشــیدن به طرح های 
بخــش  مشــارکت  بــرای  ســازوکاری  عمرانــی 
خصوصی تدوین شــده اســت و 4 هــزار طرح در 

لیست واگذاری قرار گرفته است.

الــف: رونق تولید: 1- اختصاص 20 هزار میلیارد تومان برای فعال ســازی 
بنگاه هــای تولیــدی 2 – فعــال کــردن 4000 واحــد صنعتــی )2000 واحــد 
نیمــه تمام تکمیل می شــود و 2000 واحد بازســازی می شــود( 3- فروش 
اقتصــاد  بــه  تزریــق  بــرای  بانک هــا  مــازاد  امــوال  و  دولــت  دارایی هــای 
4- تسهیل سرمایه گذاری خارجی و داخلی )بسترسازی قانونی برای ورود 

دوتابعیتی ها به کشور( 5 – واردات بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد
ب: اشــتغال: 1- 18000 میلیارد تومان برای اشــتغال روســتایی و عشــایری 2 – 1 
میلیارد دار برای طرح فراگیر اشتغال 3 – ایجاد اشتغال از طریق رونق مسکن 
درمجموع 900 هزار واحد مســکونی ساخته یا بازسازی می شود. 4- رونق بخش 

گردشگری برای اشتغالزایی 190 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

طبــق اعام حســن روحانی رئیس جمهــوری با قولی که وزیــر جدید کار 
داده ســال 98، ســال عرضه بزرگ بنگاه های اقتصادی به بازار ســرمایه 
خواهــد بود. ان شــاء اه همه شســتا، بــه بازار ســرمایه خواهد آمــد. البته 
در همــه ایــن کارهایی کــه می خواهیم بکنیــم، بعضی ها ضــرر می کنند. 
هیــأت  مدیره هــای مختلــف، مجمع های مختلــف، داســتان هایی وجود 
دارد. شــرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شســتا( شرکت هلدینگ 

بــه  متعلــق  ســرمایه گذاری 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
ایران اســت. سرمایه فعلی این 
شــرکت، حــدود 3900 میلیارد 
تومــان اســت. همچنیــن8000 
را  ســرمایه  افزایــش  میلیــارد 
مصوب دارد.ارزش دارایی های 
ایــن شــرکت 60 هــزار میلیــارد 

تومان، معادل 17 میلیارد دار اســت. شســتا 274 شــرکت تحت پوشش 
دارد. شســتا در 9 هلدینــگ نفــت و گاز و پتروشــیمی، عمــران وحمــل و 
نقل، ســیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک، ICT، ســرمایه گذاری 
و مــوارد دیگر فعالیت دارد. شــرکت شســتا در ســال 13۶۵ در قالب یک 
شــرکت ســهامی خاص، با ســرمایه اولیه 2 میلیارد تومان، از دارایی های 

سازمان تأمین اجتماعی ایران تأسیس شد.
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 آغاز 
 بودجه نویسی

در دستگاه های اجرایی
موعد ارائه ایحه به 

مجلس به دلیل تعطیات 
10 روز پارلمان

 آغاز اصاح 
ایحه بودجه در 

جلسه سران سه قوه

نهایی شدن ایحه 
بودجه و رونمایی آن 

درنشست خبری نوبخت

اعام خبر رهنمودهای 
مقام معظم رهبری برای 

اصاح ایحه بودجه

 تقدیم  ایحه بودجه 
به مجلس توسط رئیس 

جمهوری

واقع بینانه وشفاف 

شفافیت و انضباطحمایت از معیشت مردم

شستا

حمایت از تولید و اشتغال

دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایحه بودجه 1703 هزار میلیارد تومانی 
ســال آینده را به مجلس برد. درحالی که دولت درموعد مقرر )15 آذر( ایحه 
پیشنهادی خود را آماده کرده بود، تعطیات مجلس و ارائه رهنمودهای مقام 
معظم رهبری تقدیم سند مالی 98 را تا روز گذشته به تعویق انداخت. اکنون 
بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومانی ســال آینده با پیش بینی 142 هزار و 
500 میلیارد تومان درآمد نفتی دراختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. 
بودجه ای که حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید و اشتغال و شفافیت 
به عنوان مهمترین ویژگی های آن مطرح شده است. طبق آیین نامه مجلس 
نماینــدگان مجلــس ظرف 10 روز پــس از توزیع ایحه بودجــه در مجلس باید 
پیشــنهادهای خود را به کمیســیون های تخصصی ارائه کنند. به فاصله 15 روز 
نیز باید گزارش کمیسیون های تخصصی به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شود. 
فرصتی که با درنظر گرفتن مهلت ارائه گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به 30 

روز می رسد. پس از طی این مراحل بودجه وارد صحن علنی می شود.

ایحه بودجه سال آینده
با چه ویژگی هایی به مجلس رفت

1703

 1274

۴۳۳

 5500

۴۷۸

 142500

بودجه کل کشور

منابع بودجه عمومی

درآمد فروش، نفت، میعانات گازی و گاز

هدفمندی یارانه ها

 ویژگی های ایحه بودجه 98

حذف یارانه ۳ دهک درآمدی

سهم صندوق توسعه ملیدرآمدهای مالیاتی بودجه عمرانی

هزار میلیارد
تومان

هزار میلیارد
تومان
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میلیارد
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هزار میلیارد
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میلیارد
تومان

۶۲

7000

۶145

4۲500

هزارمیلیارد 
ریال یارانه

 میلیارد
تومان

 میلیارد
تومان

میلیارد
تومان

 208۶۲20
272/339

هزار میلیارد 
تومان

هزار میلیارد 
 درصدتومان

هزار میلیارد 
تومان

هزار میلیارد 
تومان

 میلیون
 تومان

۴۴ هزار میلیارد تومان
فروش اوراق

بازخرید اوراق

تسهیات تأمین مالی 
خارجی )فاینانس(

۲۵ هزار میلیارد تومان

30 میلیارد دار

شــفافیت  شــاخص  در  ایــران  اقتصــاد  ســو  دیگــر  در 
فســاد  متأســفانه  و  نمی گیــرد  باایــی  چنــدان  نمــره 
داده  روی  اقتصــادی  ایه هــای  در  گونــه ای  بــه 
نشــانه های  کــه  همچنــان  اســت  انجامیــده  جامعــه  اعتمادســوزی  بــه  کــه 
 نارضایتــی عامــه مــردم از نفــوذ و گســترش فســادهای اقتصــادی را بــه عینــه 
می بینیم.در چنین فضایی اگر بودجه بتواند این ســه شــاخص را در کنار هم به 
عنــوان یــک هــدف و اولویت مهم قــرار دهد بســیار عالی خواهد بود اما ســخن 
بــر ســر این اســت که آیا دولــت امکانــات ازم برای تحقق این ســه شــاخص یا 
اولویــت را دارد؟ واقعیــت آن اســت که در فضای امروز دولت دســت به گریبان 
مشــکات متعــددی اســت و حتی بــا چالش هــای جــدی در تأمین معیشــت 
نیروی انســانی خود روبه رو اســت، در این صورت چه انتظاری از دولت می توان 
داشــت کــه بتوانــد عامه مــردم بویــژه دهک هایــی که بــه خاطر سیاســت های 
اعمال شــده در طول این ســال ها از ســوی دولت ها در فقر مفرط قرار گرفته اند 
پوشــش دهد. بــه عنوان نمونه در یک ســال اخیر با اتفاقاتی کــه در جهش نرخ 
ارز روی داد عمــًا فقــر در جامعــه ایران گســترش بیشــتری پیدا کــرد. بنابراین 
بســیار اهمیــت دارد کــه دولــت محتــرم اجــازه ندهــد رشــد جهشــی قیمت ها 
 تداوم داشــته باشــد چون معیشت مردم را نشــانه می گیرد و به فضای اشتغال 
آسیب می زند.ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.بنابراین دولت چاره ای 
نــدارد جــز این که در این جنــگ هم در تدوین بودجه و هــم در تزریق نقدینگی 
انقباضی عمل کند. در این راســتا اتکا به ارز نمی توانــد برای اقتصاد امروز ایران 
راهگشــا باشــد چون بســیاری از این ارزها قابل دسترس نیســتند و در کشورهای 
خریدار نفت بلوکه می شوند و نمی توان معادل ریالی آنها را به بازار عرضه کرد. 
در چنین حالتی تزریق نقدینگی بیشتر تحت عنوان پول پرقدرت، 7.5 برابر به 
رشــد نقدینگی در جامعه می انجامد اما از جمله اهرم هایی که دولت می تواند 
 از آنهــا در تأمیــن درآمدهای خود اســتفاده کند رفو کردن شــکاف فــرار مالیاتی

 40 درصدی است. 
دولت می تواند با مالیات بســتن بر عواید ســرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، 
مســکن های خالی و ســود ســپرده های درشــت بانکی رقــم قابل توجهــی را به 
دســت آورد. فــی المثــل ســاانه 240 هــزار میلیارد تومان ســود به ســپرده های 
بانکــی اعطــا می شــود و بخــش قابــل توجهــی از ایــن ســود - 70 درصــد – بــه 
جیــب عــده اندکــی مــی رود، ایــن همــه در حالــی اســت کــه تولیدکننــدگان بــا 
وجود مشــکات متعــدد به دولــت مالیــات می دهند اما ســپرده گــذاران کان 
و درشــت بــا وجــود آن کــه خدمــت چندانــی به کشــور نمی کننــد. در برابــر این 
میــزان از ســودها مالیاتی بــه دولــت پرداخت نمی کننــد بنابراین دولــت برای 
غلبــه بــر محدودیت هــای خــود می توانــد تمرکــز خــود را بــر جلوگیــری از فرار 
 مالیاتــی و شناســایی گریزگاه هــای مالیات قــرار دهد تــا اتکا به نفــت در بودجه

کمتر شود.

امــا این بودجه نیز دارای معایبی اســت که بخشــی از آنها 
را می تــوان بازماندگان فرآیندها و شــیوه های برنامه ریزی 

دهه های قبل در کشور دانست. 
مهمترین آنها این اســت که بودجه ساانه ما منطبق با شرایط دارای استراتژی 
خاصی نیســت. به طور مثال در شرایط تحریم، افزایش قیمت دار و موقعیت 
بازار نفت و انرژی دنیا می شد توقع داشت که بودجه به سمت استراتژی صادرات 
محوری حرکت کند. اما ما نه زیرساخت ها و ساختارهای ازم برای تشخیص این 
موقعیت ها و برنامه ریزی دقیق بر اساس آنها را داریم و نه اساساً هنوز نسبت به 
چنین مواردی احساس نیاز می کنیم. این است که چنین موارد مبنایی به صورت 
مســتمر در برنامه ریزی ها و قانون نویسی های مهم ما نادیده گرفته می شود. از 
چنیــن موارد نادیده گرفته شــده ای می تــوان به عدم اولویت بنــدی در برخی از 
بخش ها، عدم برنامه ریزی برای افزایش مقاصد صادراتی تولیدات کشور، ایجاد 

توازن بین بودجه های جاری و عمرانی و مواردی دیگر اشاره کرد.

 بر اســاس جدید ترین بخشنامه بانک مرکزی قرار است 
از ایــن پس ســود بانکی به جای روزشــمار به صورت ماه 
شــمار پرداخت شــود. به این معنی کــه ماک پرداخت 
ســود، مانده حساب ماهانه اســت و نه روزانه. هدف بانک مرکزی از اجرای 
این طرح جدید که قرار است از بهمن ماه اجرایی شود مدیریت هزینه های 
بانک ها و کاهش ریســک نقدینگی عنوان شــده اســت. اجرای این طرح به 
بــاور اکثر کارشناســان فعال حــوزه پولــی و مالی گام نخســت اصاح نظام 
بانکی و کنترل و اصاح نرخ ســود سپرده هاســت.  این کارشناســان با دفاع 
از اقــدام بانــک مرکــزی معتقدند، هر چنــد این تصمیــم می تواند به ضرر 
سپرده گذار باشد اما برای سیستم بانکی اقدامی مؤثر بوده که باعث کاهش 
هزینه های بانک ها، بهبود تراز مالی و کنترل سرعت نقدینگی خواهد شد.

عبــاس هشــی، از کارشناســان اقتصــادی در ایــن بــاره بــه »ایــران« گفــت: 
سیاســت جدید بانک مرکزی با اینکه می تواند به ضرر ســپرده گذاران باشد 
اما به نفع سیســتم بانکی و بانک هاســت، چرا که بانک هــا بهره کمتری به 

سپرده ها می دهند و در عین حال هزینه پول آنها هم کمتر می شود.
 وی بــا اشــاره بــه اینکه سیاســت بانــک مرکزی در راســتای شــفافیت مالی 
اســت، ادامه داد: در مســأله شــفافیت ما بــا دو نکته مهم مواجه هســتیم. 
یکــی مبارزه با فســاد بر اســاس اصل 49 قانون اساســی و ده هــا حکم مقام 
رهبری پشــت آن اســت و دیگری سیاســت های کلی اجرای اصل 44 قانون 
اساســی برای کاهــش تصدی گری ها و بنــگاه داری دولت اســت که آن هم 

حکم حکومتی است و از سال 1384 قانون آن نوشته و اباغ شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه نحوه اجرای این دو اصل و 
قوانین مرتبط با آن یعنی مبارزه با فســاد و همچنین خصوصی سازی های 
اصــل 44 در اثر تغییر دولت ها و همچنین ضعف مجلس در نظارت و کم 
توجهی مســئوان بر نحوه اجرا، باعث بروز مشــکاتی از جمله بحران های 

معیشت بخش هایی از جامعه شده است.
ë از بین رفتن استقال بانک مرکزی مشکل اصلی ناکارآمدی نظام بانکی 

وی با اشــاره به سیاســت های انقباضی بانک مرکزی تصریح کرد: مشــکل 
اصلــی ناکارآمدی نظــام بانکی از بین رفتن اســتقال بانک مرکزی و عدم 
اطاعت سیســتم بانکی از دستورات این بانک اســت و همین پایبند نبودن 
بــه مقــررات بانــک مرکزی موجب چســبندگی بــه اقتصاد زیرزمینی شــده 

است.
هشــی ادامه داد: از این رو اســت که در مواقعی که بانــک مرکزی در اجرای 
وظایــف ذاتی خود بخواهــد اعمال حاکمیت کند، بانک هــای زیرمجموعه 
به دلیــل چســبندگی بــه اقتصــاد زیرزمینــی و ارتباطــات خــاص، تــن بــه 
حســابدهی به بانک مرکزی نمی دهند. به عبارتی مشــکل اصلی ما همین 

اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت است.
هشی با بیان اینکه تأکید اصلی بر شفافیت مادی و انضباطی و حسابرسی 
اســت، گفــت: بانک ها به دلیل اینکه ســپرده های مردم چندیــن برابرمبلغ 
ســرمایه اســت اصوًا عملکرد آنها نقش اساسی در تداوم اعتماد مردم به 
نظام دارد و به اصطاح بانک ها چون کارشان جمع آوری پول های خرد به 
شــکل ســهام عام و... اســت، حامی اصلی ســرمایه های مردم هستند و اگر 
ایــن پول های خــرد بدین طریق جمع و مدیریت نشــود، موجب تاطمات 

اقتصادی در جامعه خواهد شد.

 مثلث معاش، شفافیت و اشتغال
در بودجه

شفافیت بیشتر یعنی رانت کمتر

»ماه شمار« شدن سود بانکی خوب یا بد؟
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اضافه برداشت بانک ها کاهش یافته است
عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی با اشــاره به 
برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت اضافه برداشــت 
بانک ها از همراهی و اهتمــام مدیران عامل بانک ها در 
ایــن رابطه که باعث کاهش اضافه برداشــت نســبت به 
پنج ماه پیش شــده اســت قدردانی کرد. رئیس شــورای 
پول و اعتبار تدابیر بانک مرکزی برای اصاح نظام سود 
بانکی بــه منظور تأمین منافع ســپرده گذاران بانک ها و 
نیز حفظ قوام ســاختار مالی بانک ها را تشــریح و اهتمام نظام بانکی در 
رعایت سیاست های پولی بانک مرکزی را ستود و بر نظارت بیشتر مدیران 
نظــام بانکی بــرای رعایت مقــررات تأکید کــرد. رئیــس کل بانک مرکزی 
در ادامه به ســفر رئیس جمهوری اســامی ایران و هیأت همراه به ترکیه 
اشاره کرد و گفت سفر ترکیه سفر خوبی بود و ترک ها آمادگی کامل برای 
همکاری گسترده اعام کرده اند. هدفی که برای گسترش تجارت بین دو 
کشــور تعیین شده اســت و منابع خوبی که در ترکیه داریم فرصت خوبی 
برای رونق تجارت فی مابین فراهم می کند. وی افزود: براســاس گزارشی 
که تا این تاریخ اعام شــده اســت بخشــی از توافق در حال شروع مراحل 
اجرایی اســت. همتی در خصوص کااها و نیازهای اساســی گفت: به نحو 
مناســبی مبادات از طریق چین و هند و ســایر مبادی انجام می شود و به 
تدریج گسترش می یابد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به 
اقتضائات فصلی پایان ســال میادی و تسویه های شرکت های تجاری از 
تصمیمات اخیر بانک برای تأمین منابع ازم برای حمایت از صرافی ها 
در تأمیــن نیازهای مرتبط با پایان ســال خبر داد کــه می تواند آثار فصلی 

مرتبط با این مقطع از سال را پوشش دهد./ بانک مرکزی

 تسهیل تأمین ارز واردکنندگان
رضا ترکاشوند، دبیر کل کانون صرافان ایرانیان از بخشنامه 
جدید بانک مرکزی برای تأمین ارز واردکنندگان خبر داد 
و گفت: در شــیوه جدید، صرافی هــا می توانند حواله های 
ارزی مــورد نیــاز واردکننــدگان را از طریــق بانــک مرکــزی 
از بانک هــای عامل تهیه کننــد. اغلب ایــن واردکنندگان، 
کســانی هســتند کــه گــروه 2 کاایــی را وارد کشــور می کننــد و تا پیــش از این 
می بایســت ارز مورد نیــاز خود را ارز صادراتی پتروشــیمی ها و مواد معدنی 
از نیما تأمین می کردند. با بخشنامه جدید بانک مرکزی، این امکان فراهم 
شــده کــه صرافی هــا حواله هــای ارزی بانک مرکــزی را از طریــق بانک های 
عامــل خریداری و در اختیار واردکنندگان قــرار دهند و به این ترتیب انتظار 
می رود بخش عمده ای از مشــکات این گــروه از فعاان اقتصادی برطرف 
شــود. حواله های ارزی که صرافی ها خریداری می کنند، در ســامانه نظارت 
ارز )ســنا( و فــروش آن نیز در ســامانه نیما ثبت می شــود. بــا توجه به اینکه 
جابه جایی ارز در دنیا توسط کارگزاری های صرافی ها انجام می شود، انتظار 
مــی رود با این روش واردات کااها بخصــوص مواد اولیه واحدهای تولیدی 
ســرعت بیشتری بگیرد.   در همین رابطه بانک مرکزی اعام کرد: صرافان 
می توانند از طریق شعب ارزی بانک های عامل نسبت به خرید حواله های 
ارزی از بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران اقدام کنند. سیاستگذار پولی 
کشــور اعام کرده، در راســتای تســهیل فرآیند تأمین ارز تجارت کشــور، آن 
صرافی می تواند نسبت به خرید حواله های ارزی از بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران از طریق شعب ارزی بانک های عامل با رعایت مقررات ارزی 
و ثبت در »ســامانه نظارت ارز)ســنا(« جهت پوشــش تقاضاهای مشتریان 

بابت مصارف وارداتی از طریق سامانه نیما اقدام کنند./  ایرنا

عرضه مسکن برای اقشار متوسط به پایین
محمد اســامی، وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اهتمام 
دولــت برای کنترل قیمت مســکن گفت: عرضه مســکن 
برای اقشار متوســط به پایین جامعه از راهکار هایی است 
که در دســتور کار داریم. این رویکــرد را دنبال می کنیم که 
با تســهیل گری، عرضه و تقاضای مســکن متعادل شود. 
قیمــت مســکن متأثــر از شــرایط اقتصادی بــوده و صرفــاً مربوط بــه حوزه 
مسکن نیست و راهکار ما عرضه مسکن برای اقشار متوسط به پایین است 
و برنامه هایــی در این رابطه اعام کرده ایم که اجرای آن در دســتور کار قرار 
دارد. وزیــر راه و شهرســازی، محاتــی کــه تاریخی و دارای گــذرگاه و بناهای 
بــاارزش هســتند را از اهــداف بازآفرینــی شــهری عنــوان و بیــان کــرد: البته 
محله هایی که واجد ارزش از نظر بنا نیســتند و گذرگاه های تاریخی که فاقد 
ارزش هستند هم نوسازی می شوند تا بتوان با سکونت همگن و هماهنگ، 
تمدن سازی جدیدی در مناطقی که پوسیده یا در حقیقت فرسوده هستند، 

ایجاد کرد./ ایرنا

خبرخوان

کاهش 3 میلیون تومانی 
برخی  خودروها 

داخلــی  خودروهــای  قیمــت 
روز گذشــته هــم رونــد کاهشــی 
خــود را حفــظ کــرد. در برخــی  
خودروها چون پرشــیا و چانگان 
میلیــون  ســه  تــا  قیمــت  افــت 
طرفــی  از  رســید.  هــم  تومــان 
کــه  خودروهــا  برخــی   قیمــت 
تولیدشــان طــی ماه هــای اخیــر 
افزایشــی  رونــد  یافتــه،  کاهــش 
داشته اســت. خودروهایی چون 
تندر90، ســاندرو و پژو 2008 روز 
گذشــته گرانتــر شــدند. فعــاان 
کــه  می گوینــد  خــودرو  بــازار 
قیمــت خودروهــای داخلــی به 
شــفافیت عملکرد شــرکت های 
خودروســازی وابســته است. اگر 
ایران خودرو و سایپا خودروهایی 
را کــه تولیــد می کنند بــه داان 
ندهنــد می تــوان بازار خــودرو را 
با شــرایط بهتری کنتــرل کرد اما 
اگر خودروها با روش های خاص 
بــه دســت داان برســد قیمت 
خــودرو در بازار با کاهش روبه رو 
نخواهد شــد و حتی کاهش های 
اتفــاق افتاده به ســمت افزایش 

می رود.

 نفت خام 
در مرز 50 دار

قیمــت نفــت خــام در آخریــن 
در  نفــت  بــازار  کاری  ســاعات 
کــرد  آزاد  ســقوط  گذشــته  2روز 
هــر  بــرای  دار   50 کانــال  بــه  و 
بشــکه یعنی کمتریــن میزان 17 
مــاه اخیر رســید. روز گذشــته در 
زمــان تنظیــم ایــن گــزارش هم 
هر بشــکه نفــت خــام 50 دار و 
47 سنت داد و ستد می شد. این 
افت قیمت نفت نشان می دهد 
بازارها درباره رکود در ســال آتی 

میادی نگران هستند.

بـــازارنامه

38 میلیونپراید 111
126 میلیونچانگان

71 میلیونپژو 206 تیپ 5
91 میلیونتندر پاس دنده

70 میلیونپژو پارس 

450 میلیونهیوندای توسان فول 
440 میلیونفول LF هیوندای سوناتا 

560 میلیونرنو کولئوس 2018 
S 1/850 میلیارد پورشه باکستر

530 میلیونBX7 بورگوارد 
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

 

»نه به گرانی« شــعاری بود که ۶ ماه بعد از 
پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست 
جمهــوری 9۶ از جمعی کوچک در مشــهد 
شروع شد و بعد به شهرهای دیگر گسترش 
یافــت. در طــی ایــن چند مــاه، »عــدد« به 
دغدغه روز مردم تبدیل شده بود. در گروه ها 
و کانال ها و شبکه های اجتماعی از گروه های 
طنز و خانوادگی گرفته تا سیاسی ها، هرکسی 
درباره پیچیده ترین مسائل اقتصادی کشور 
مانند بودجه، بدهــکاران بانکی و … اظهار 
نظــر می کــرد و همه جــا از ایــن بحث های 
عــددی اشــباع شــده بــود. هــر بــار هــم که 
دولت دســت روی آزادسازی قیمت کاایی 
مانند نان و بنزین گذاشــت، با شــکل گیری 
غائله ای بی نتیجه ماند و تنها غباری از یأس 
و نارضایتی در میان مردم پراکنده شــد. در 
نهایــت هم ماجــرای تخم مــرغ و افزایش 
موقتــی قیمــت هر شــانه تخم مــرغ به 18 
هــزار تومــان به خاطــر نابــودی  1۵ میلیون 
مرغ، به بهانه ای برای شــروع اعتراضات با 
تحریک های سیاســی از شهر مشهد شروع 
شــد. اما ۶ روز بعد از آغاز این اعتراضات به 
خاطر تأثیرگــذاری مؤلفه های ذهنی مردم 
در شــرایط عینــی اقتصــادی، نظــم بازارها 
به هــم ریخت، قیمت ارز و ســکه باا رفت 
و زمینه مشــکات ســال 97 شــکل گرفت. 
»ایران« به بهانه ۵ دی ماه، ســالروز شــروع 
اعتراضــات دی 9۶ بــه بررســی زمینه های 
اقتصــادی اعتراضات پرداخته اســت. این 
بررسی، نشان می دهد که اعتراضات بیش 
از آنکــه به خاطــر عوامل اقتصادی باشــد، 
به بهانه های اقتصادی شــروع شد و بعد از 
آن هم مطالبه ها و شــعارها شــکل واقعی 
سیاســی خــود را نشــان داد. ایــن بهانه هــا، 
جلوی اصاحات اقتصادی را گرفت و خود 
به عاملی برای افسارگســیختگی بازارها در 
نیمه اول سال 97 تبدیل شد. به باور برخی 
کارشناســان اقتصــادی در آن زمــان نــرخ 
واقعی دار ۵2۵0 تومان بود و اگر در همان 
زمان دولت جســارت آزادســازی نــرخ ارز را 
داشــت، دار از کانال قیمتــی ۶ هزار تومان 

عبور نمی کرد.
ë  اوضاع معیشــتی مردم معتــرض چطور

بود؟
بررســی گزارش های مختلف آماری تایید 
می کند که بیشــتر خانواده هــای ایرانی، در 
طبقه متوســط زندگی می کنند. بر اســاس 
آخرین گزارش بررسی بود جه خانوار بانک 
مرکزی، ۶۴.8 درصد از خانواده های ایرانی 
صاحب خانه انــد، 8.9 درصد در خانه های 
رایگان و 0.۴ درصد در خانه های ســازمانی 
در برابر خدمت زندگی  می کنند و تنها 2۵.9 
درصد مستأجر هستند. همچنین در سال 
9۶، ۵0 درصد از کل خانواده های ایرانی در 
خانه های ســه خوابه زندگی می کردند، در 
حالــی که در ســال 87، این رقــم ۴1 درصد 
بود. ســال گذشــته، ۵0 درصد از خانواده ها 

اتومبیل شــخصی داشــتند و 1۶ درصد هم 
صاحب موتورســیکلت بودند. خراســان و 
کرمانشاه، از اصلی ترین شهرهایی بودند که 
اعتراضات در آنها جریان داشــت. بررسی 
وضعیت هزینه و درآمد خانوار در خراسان 
رضوی، نشان می دهد که خانواده های این 
استان در ســال 9۶، 29 میلیون و 977 هزار 
تومان هزینه داشــته اند. از ایــن میان ۳۴.۴ 
درصــد از کل هزینه هایشــان، چیزی بیش 
از10 میلیــون و ۳0۵ هــزار تومــان صــرف 
مســکن، آب، بــرق و گاز شــده اســت. بعد 
از آن هــم 2۵ درصــد از هزینه هــا برابر با 7 
میلیــون و ۴18 هــزار تومــان بــه خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها تعلق داشته اســت. اما در 
کرمانشــاه، مــردم در کل ســال حــدود 29 
میلیــون تومــان هزینه داشــته اند و بیش از 

مســکن، برای خوراک شان هزینه کرده اند. 
در این اســتان در ســال گذشــته خانواده ها 
حــدود ۳1 درصــد از هزینه هایشــان چیزی 
حــدود 9 میلیون تومــان را بــه خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها اختصــاص داده انــد و بعــد 
از آن هــم مســکن، آب، بــرق و گاز بــا 8 
میلیون و ۵00 هزار تومــان 29 درصد از کل 
هزینه هــای خانــوار را بــه خــود اختصاص 
داده اســت. در ســال گذشته، هزینه همین 
اقــام در ســبد خانــوار بیشــترین رشــد را 
داشــته اســت. خوراکی هــا و آشــامیدنی ها 
10.2 درصــد، مســکن و ســوخت ها هم 7.1 
درصد قیمت شان بیشتر شده است. البته 
بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
که درآمدها هم به موازات هزینه ها در این 
استان ها رشد داشته است. در سال گذشته، 

مجموع درآمد پولــی و غیرپولی ناخالص 
خانواده ها در خراسان رضوی، ۳۴ میلیون 
و ۴19 هزار تومان بود که بیش از 2۶ میلیون 
آن درآمــد پولــی ناخالــص بود. در اســتان 
کرمانشــاه نیز درآمد خانواده هــا حدود 29 
میلیــون و ۶00 هــزار تومان بــود که نزدیک 
بــه 22 میلیــون و ۵00 هــزار تومــان از آن را 
درآمد پولی ناخالص تشــکیل مــی داد. در 
کل کشــور خانواده ها کمترین میزان هزینه 
را بــرای تفریح و امور فرهنگی، رســتوران و 
هتل، صرف می کنند و در اســتان هایی هم 
که ســال گذشــته بیشــترین اعتراضــات در 
آنها جریان داشته، اوضاع به همین ترتیب 
بوده است. در خراسان رضوی مردم در کل 
ســال تنها ۴۵۵ هزار تومان چیــزی برابر با 
1.۵ درصد از کل هزینه هایشان برای تفریح 

و امــور فرهنگــی پــول داده انــد و ۶8۶ هزار 
تومان هم صرف رســتوران و هتل کرده اند. 
در کرمانشاه هم مردم ۴1۶ هزار تومان برای 
تفریح و ۵19 هزار تومان برای رستوران پول 

صرف کرده اند.
ë  اوضاع اشــتغال مــردم معتــرض چطور

بود؟
بر اساس گزارش بانک مرکزی خانواده های 
بدون فرد شاغل در سال 86، 17.۳ درصد 
از کل خانواده هــا را تشــکیل می دادنــد امــا 
تعداد آنها هر ســال روبه افزایش گذاشــت 
و ســه ســال بعد، 22.5 درصد از خانواده ها 
بدون اشتغال روزگار می گذراندند. در سال 
92 نیز میزان آنها به 24 درصد رسیده بود. 
در دولت یازدهم نیز تنها از شــیب افزایش 
این تعداد، کاســته شــد. در ســال 94، 26.4 
درصــد از خانواده هــا بــدون فــرد شــاغل 
زندگــی می کردنــد و در ســال 95 در 26.6 
درصــد از خانواده هــای شــهری هیچکس 
سر کار نمی رفت و در ســال 9۶، این تعداد 
به 27.9 درصد از خانواده ها رســید. بررسی 
ســایر آمارها نیز نشــان می دهد کــه طی 10 
سال گذشــته، از تعداد خانواده های شاغل 
نیز کاســته شــده اســت. در 57.5 درصد از 
خانواده ها در ســال 86، یک نفر شاغل بود 
امــا در ســال 9۶ تعــداد آنها بــه ۵۵.۳ نفر 
رسید. در طرفی دیگر از تعداد خانواده هایی 
بــا دو و ســه نفر شــاغل نیز با شــیبی تندتر 
کاسته شده است. در حالیکه 10 سال پیش 
در 19.5 درصــد از خانواده ها دو نفر ســِر کار 
می رفتند، سال گذشته 1۴ درصد خانواده ها 
چنین وضعیتی داشتند.بررســی گزارشــی 
از ســوی مرکز مطالعات وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی نشــان مــی داد که در میان 
15۳ شهر کشــور، شهرهایی که اعتراضات 
اخیــر در آنها گســترده بوده اســت، اکثراً در 
رتبه هــای میانــی از نظــر نرخ بیــکاری قرار 
داشــته اند که در هر کــدام چندین هزار نفر 
فرد بیکار زندگی می کند. در کمترین مورد 
در تویسرکان، از ۳1 هزار نفر کل جمعیت، 
۳ هزار و 526 نفر در سال 95 بیکار بوده اند. 
در مشهد از میان یک میلیون نفر جمعیت 
فعال اقتصادی، بیش از 117 هزار نفر بیکار 
هســتند و در اصفهان نیز از میان 751 هزار 
نفــر جمعیت فعال بیــش از 215 هزار نفر 
بیکار هستند. در میان شهرهای معترض، 
کرمانشاه با 295 هزار نفر جمعیت شاغل و 
4۳ هزار نفر جمعیت بیکار، رتبه دوازدهم 
را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ 
بیکاری در شــهر کرمانشــاه نیز 24.1 درصد 
اســت. پس از آن، شــهر ایذه رتبــه ۳1 را در 
بیکاری کشــور با 18.۳ درصــد نرخ بیکاری 
دارد. کل جمعیــت ایــن شــهر، 198 و 871 
هــزار نفر اســت و از میــان جمعیت فعال 
64 هــزار نفــری، 11 هــزار و 7۳5 نفــر بیکار 
هستند. هدایت اه خادمی، نماینده مردم 
ایــذه نیــز اخیراً گفتــه اســت:»اگر می بینید 
که تجمعــات و اعتراضات اخیــر در ایذه تا 
حدودی پررنگ تر بوده، به این دلیل است 

که جوانان ایذه همه بیکار هستند.«

»ایران« در سالگرد اعتراضات دی ماه ۹۶ گزارش می دهد

اعتراض اقتصادی یا انتقام سیاسی؟
ریحانه یاسینی

خبرنگار
اقتصاد 
سیاسی

از اعتراضــات دی مــاه 9۶  کــه  وقتــی 
صحبت می کنیم، باید به روند اتفاقات 
بعــد از آن و اثرگــذاری آن مســائل در 
هــم   97 ســال  اقتصــادی  وضعیــت 
توجه داشــته باشــیم. انتظارات و امید 
در اذهــان مــردم، بســیار در رفتارهــای 
اقتصادی آنها اثر گذار است. بعد از دی 
ماه 9۶، انتظارات منفی به شدت در جامعه گسترش پیدا کرد 
و تأثیــر آن را در بــازار ارز، بازار ارزاق عمومی و... دیدیم. یکی از 
مســائل اصلــی برهم خوردن نظــم بازارها در نیمه اول ســال 
97، همین انتظارات منفی و امید منفی بوده است. این مسأله 
اثبات شده است که هرچه مردم نسبت به آینده بدبین باشند 
و امید منفی داشته باشند، تأثیر قطعی آن در تورم و مشکات 
اقتصــادی دیــده خواهد شــد. اما اگر مردم خوشــبین باشــند، 
انتظــارات مثبــت آنهــا می تواند به نفع اقتصاد کشــور باشــد. 
عوامل مختلفــی در اعتراضات دی ماه گذشــته دخیل بودند 
اما نمی توان تمام آنها را به حساب اقتصاد گذاشت اما حتماً 
اقتصاد هم یکی از مهم ترین علت های آن است. از نظر من در 
میان تمام مسائل اقتصادی هم »نابرابری« مهم ترین عامل 
اعتراضات اســت. تبعیض مســأله ای اســت که تمام سطوح 
جامعــه ایرانــی را درگیــر خــود کــرده و گاهی تحمــل آن برای 

مردم سخت می شود. به عنوان مثال دو خانواده در همسایگی 
یکدیگــر زندگی می کنند و هر کدام دو فرزنــد دارند، یکی فوق 
لیســانس ریاضی از دانشگاه تهران و دیگری لیسانس ریاضی 
از پیــام نور دارد. کســی که لیســانس یک دانشــگاه نــه چندان 
معتبر را دارد، به خاطر پارتی داشتن براحتی سر کار می رود و 
استخدام می شــود، اما دیگری که از یک دانشگاه درجه یک با 
مدرک بااتر فارغ التحصیل شده، به خاطر پارتی نداشتن بیکار 
می ماند. مــردم این تبعیض ها را می بینند، تبعیض هایی که 
به طور قطع عامل نابرابری و بی عدالتی است. این تبعیض ها 
در تمام رفتارها و تصمیم گیری های مردم اثر می گذارد. اعتقاد 
دارم که ریشه خیلی از اتفاقات اجتماعی، نابرابری و تبعیض 
است. وقتی در جامعه ای بی عدالتی در بااترین سطوح حاکم 
باشــد، مردم عکس العمل نشان می دهند. با برقراری منطق 
کارشناســی و اصول علمی باید سعی کنیم در جامعه شرایط 
برابــر را بــرای همگان فراهــم کنیم. اما با ایــن حال در تحلیل 
عوامل اعتراضات ســال گذشــته، باید توجه داشــته باشیم که 
اقتصاد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر است، همه چیز مربوط 
به اقتصاد نیست. عوامل اجتماعی، فرهنگی و نوع برخوردها 
بســیار مؤثر اســت. وقتی برای ســاده ترین مســائل با جوان ها 
برخورد شود، آنها به دنبال این می گردند که در جایی خودشان 

را نشان دهند و اعتراضات شان را بروز دهند.

تبعیض و اعتراض

مهدی پازوکی
اقتصاددان

تصویر خبرگزاری فارس از اعتراضات دی ماه سال 96 که منجر به تخریب اموال عمومی شد
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التهاب >آبی< نمایندگان خوزستان
جلســه تقدیــم ایحه بودجــه توســط رئیس جمهــوری به 
مجلس با التهاب و تنش همراه شد. التهاب بر سر اعتراض 
نمایندگان به مدیریت منابع آب. اختافات با موضوع آب 
در مجلس از حدود سه هفته قبل با استعفای نمایندگان استان اصفهان کلید 
خورد. اســتعفای این 18 نماینده در اعتراض به حذف بودجه مرتبط با تأمین 
آب شــرب اســتان بوده اســت. پس از آن اما نمایندگان سه اســتان کهگیلویه و 
بویــر احمد، خوزســتان و چهارمحال و بختیاری هم در انتقــاد از این اقدام طی 
نامه ای به ســران ســه قوه و شــورای عالی امنیت ملی خواســتار ورود این ارکان 
بــه موضوع اختافــات آبی شــدند. دامنه ایــن موضوع دیروز به جلســه علنی 
مجلس و زمان نطق حســن روحانی کشــیده شد. در حالی که رئیس جمهوری 
در حال دفاع از بودجه ســال ۹8 بود تعدادی از نمایندگان خوزســتان با تجمع 
مقابل مانیتور مجلس در کنار محل ســخنرانی رئیس جمهوری جو مجلس را 
ملتهب کردند. دقایقی پیش از آن هم وقتی که رئیس جمهوری قصد ورود به 
مجلس را داشت، تعدادی از نمایندگان استان خوزستان مشخصا، ناصری نژاد 
جلوی او را گرفت و مشغول صحبت با رئیس جمهوری شد که این صحبت از 
ســوی تعداد دیگری از نمایندگان استان خوزستان ادامه داشت. با قرار گرفتن 

حسن روحانی پشت تریبون، چهره هایی چون ناصری نژاد، خادمی، پاپی زاده و 
تعدادی از نمایندگان استان خوزستان در کنار جایگاه رئیس جمهوری ایستادند 

که این نقطه آغاز اعتراضات تنش آلود مجلس بود.
تجمعــی که به تعــداد آنها اضافه شــد و بعضاً بگــو و مگوهایی بــا نمایندگان 
خوزستان با نمایندگان اصفهان صورت گرفت. کار به جایی رسید که گل مرادی 
نماینــده ماهشــهر صــدای خود را بــاا برد و با وکیلی که از ســوی هیأت رئیســه 
به دنبال برقراری نظم در جلسه بود، بحث می کرد. در نهایت گل مرادی را آرام 
کرده و از او خواستند که به صندلی خود باز گردد. با وجود این تعداد نمایندگان 
تجمع کننــده افزایــش پیــدا کــرد کــه در بین آنهــا نوریــان، نماینده شــهرکرد و 
فرمند نماینده میانه هم دیده می شــد. در این هنگام ســاعدی، رئیس مجمع 
نمایندگان خوزستان هم در بین آنها حضور پیدا کرد. تجمعی که به تعداد آنها 
افــزوده شــده و همزمان بــا این بخش از صحبت های رئیس جمهوری شــد که 
گفت قول می دهم شــورای عالی آب را در ســال جاری بیشتر تشکیل دهیم.  در 
پایــان صحبت های رئیس جمهور، ناصری نــژاد به کنار روحانی رفت و در حال 
صحبت با او بود که اریجانی اجازه نداد و از او خواست که سر جایش بنشیند. در 
نهایت رئیس جمهوری بودجه را در شرایطی تقدیم به مجلس شورای اسامی 

کرد که باز هم نمایندگان معترض در مقابل مجلس ایستاده بودند.

روحانی:        مردم باید بدانند
رئیس جمهوری دیروز ایحه بودجه سال 98 را تقدیم مجلس کرد

 ملت باید بداند چه کسی و برای چه بودجه می گیرد
 مردم باید شفاف بدانند که کدام بنگاه ها مالیات نمی دهند

 قدرت افکار عمومی در سایه این است که تمام داده ها در اختیار مردم قرار بگیرد
 در بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شود

ایحــه بودجــه ســال آینده دیــروز از ســوی رئیــس جمهــوری تقدیم 
مجلــس شــد؛ ایحــه ای کــه ارائــه آن بــه مجلــس بــرای گنجانــدن 
اصاحــات مدنظر رهبر معظم انقاب چند روزی به تأخیر افتاده بود. 
رئیس جمهوری در ســخنان مفصل خود در جمع نمایندگان مجلس 
ضمن تشــریح کلیات بودجه نگاهی هم داشــت به ریشــه ها و عوامل 
برخی مشکات موجود در کشور که برخی از آنها به گفته وی از دی ماه 
سال گذشته تشدید شده است. روحانی تحریم خارجی، ساختارهای 
غلط اقتصــادی، جنگ روانی و تبلیغاتی و شــرایط روابــط خارجی را 
4 عامل ایجاد التهاب در کشــور خواند که بخشــی از آن متوجه اعمال 
فشــارهای امریکایی هــا به منظــور بــه  زانــو درآوردن نظــام پرقــدرت 
جمهوری اســامی بود. با این حال رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه 

بودجه 98 متناســب با تحریم هــای ظالمانه امریکا تدوین شــده و با 
بیان اینکه تحریم ها فشــارهایی را به کشور و مردم وارد کرده تأکید کرد 
که امریکایی ها به هدف خود نخواهند رسید.روحانی همچنین گفت 
که بودجه را در مجموع با 407 هزار میلیارد تومان، دو ســقفی کردیم، 
در ســقف اول 4 هزار و 700 هزار میلیارد تومان و در ســقف دوم دو تا 20 
هــزار میلیارد تومان دیگر در صورت کســب منابع جدید که در بودجه 
آمده اســت، خواهد بود. رئیــس جمهوری افزود: ســال آینده، اولین 
ســال دهه پنجم انقــاب و ایــن بودجه بــرای اولین ســال دهه پنجم 
انقاب است؛ سال آینده در دهه پنجم انقاب اولین انتخابات مهم، 
یعنی انتخابات مجلس شــورای اسامی انجام خواهد شد که این هم 

ان شاء اه برای ما مبارک خواهد بود.

تحریم
ë   برخی داخلی ها 

با ادعای امریکا همنوایی کردند

در  تحریــم  عامــل  تشــریح  در  روحانــی 
بــروز التهابــات در بازار با اشــاره به برخی 
شاخص های اقتصادی که در ابتدای سال 
۹6 حکایتگر وضعیــت عادی و مثبت در 
کشــور بود، گفت: همه شاخص ها مثبت 
بود و ما با انتخاب مسیر درست به سمت 
اهداف حرکت می کردیم اما امریکایی ها 
توطئــه و نقشــه شــوم خودشــان را بــرای 
تحریــم ملت ایــران اجــرا کردنــد و ما در 
اوایل ســال ۹7 بــا التهاباتی ابتــدا در بازار 
ارز و ســپس در بــازار کاا و علی القاعــده 
شــدیم.رئیس  مواجــه  بازارهــا  ســایر  در 
جمهوری تأکید کرد: آنچه امریکا در سال 
۹7 مدنظر داشــت، دو مســأله اصلی بود 
یکی ناامیدی ملت ایران نسبت به آینده 
نظــام و کشــور و دوم القــای ناکارآمــدی 
نظــام کــه مــردم تصــور کننــد دولــت بــر 
اوضاع مسلط نیســت و به تعبیر بعضی 
از ســایت ها و روزنامه هایی که متأســفانه 
گاهــی تعبیراتشــان نادرســت و ناپســند 
اســت گفتند دولت کشــور را رها کرده و از 
کنترل خارج شــده اســت.روحانی با بیان 
اینکــه برخی نیز که اقتصاد می دانســتند، 
از ابرتــورم ســخن گفتند و برخــی از اینکه 
بــزودی ونزوئــا خواهــد شــد، در  ایــران 
روزنامه هــا نوشــتند، گفت: تــاش کردند 
کــه مــردم را ناامیــد و دولــت را ناکارآمــد 
معرفی کنند. البته بسیاری از اینها ممکن 
است هدف سوء نداشتند اما دوستانی هم 
که در زمان ســختی حرف دشمن را تکرار 
می کنند، متأســفانه آثــارش برای ملت و 
برای نظام خطرنــاک خواهد بود. رئیس 
جمهــوری با اشــاره به اینکــه امریکایی ها 
از دی ماه پارســال شــروع بــه تبلیغ علیه 
ما کردنــد و ما چقدر توانســتیم روبه روی 
امریــکا بایســتیم، خاطرنشــان ســاخت: 
رسانه ها، رادیو، تلویزیون، سایت ها و همه 
آنهــا کــه یــک موبایــل در دســت  دارند را 
خطاب قرار می دهم که چقدر توانســتیم 
در برابــر امریکا از لحاظ روانی و تبلیغاتی 
ایســتادگی کنیم؟روحانــی بــا بیــان اینکه 
در ابتــدا دســتگاه های تبلیغاتی ما خیلی 
خســته و ناتوان حرکت کردنــد و مقداری 
بعد بهتر و در ماه های بعدی بهتر شد که 
بخش روانی تأثیر بســیار عمیقی داشت، 
تأکیــد کــرد: درســت اســت کــه تحریــم 
مســتقیماً در اقتصاد تأثیر می گــذارد، اما 
در عین حال بخــش روانی آن؛ انتظارات 
مــردم می تواند برای شــرایط اقتصادی و 

اجتماعی کشور بسیار تأثیرگذار باشد.

شستا
ë درآمد  شستا 

 در سال چقدر است

رئیــس جمهــوری عــاوه بــر تحریم هــا، 
ســاختارهای ناســالم اقتصادی در کشور 
را در بــروز التهابات اخیر مؤثر دانســت و 
گفــت: این مشــکل از دهه هــا پیش، قبل 
از انقــاب و بعد از انقــاب، پیش پای ما 
بوده اســت. این ســاختارهای نامناســب 
می تواند مشــکات بزرگی را برای کشــور 
درســت کنــد و بــروز و ظهور این ســاختار 
نامناسب در شرایط تحریم بیشتر خواهد 

بود.
ســالم  ســاختارها  اگــر  افــزود:  روحانــی 
بود، می توانم ادعا کنم که ســال گذشــته 
بــدون  بودجــه  می توانســتیم  امســال  و 
نفت داشــته باشــیم. کل درآمد نفت در 
ســال ۹8، در بودجــه ای که امــروز تقدیم 
مجلس شــورای اســامی می شــود، 142 

هزار میلیارد تومان است.
رئیــس جمهوری با طــرح این ســؤال که 
چقدر به صندوق های بازنشستگی کمک 
می کنیم؟گفــت: به نیروهای مســلح دو 
حقوق می دهیم حقوق شاغلین و تمام 
حقوق بازنشســتگان نیروهای مسلح، در 
بودجه ســال ۹8، حدود 81 هزار میلیارد 
تومان برای کمک به صندوق ها پرداخت 
می کنیــم از 110 هــزار میلیــارد تومــان در 
بخــش رفاهــی در بودجــه ۹8، 81 هــزار 
میلیــارد تومــان برای بخــش صندوق ها 
اســت. چــه زمانی بایــد صندوق هــا را در 
مسیر درست قرار دهیم تا کی باید بودجه 
صندوق هــا از بودجــه ســاانه پرداخــت 
شود؟ پس این همه سرمایه گذاری برای 
صنــدوق چه بود؟ زمانی وقتی مشــکلی 
داشــتیم به سمت صندوق ها می رفتیم. 
صندوق بازنشستگی آنقدر پول و ذخیره 
مالی داشــت که به دولت کمک می کرد. 

در زمــان جنــگ در شــرایطی ایــن کار را 
کردیم در یک مقطعی از صندوق کمک 
گرفتیــم. این صندوق که به دولت کمک 
می کــرد، امــروز ببینیــد بــه چــه روزگاری 

افتاده است.
اجتماعــی  تأمیــن  در  افــزود:  روحانــی 
کــه امــروز بایــد روی پــای خود بایســتید، 
درآمــد ایــن همــه بنگاه هــای اقتصــادی 
به نام شســتا در ســال چند درصد است؟ 
مقــدار  چــه  آن  ضــررده  بنگاه هــای  و 
اســت؟رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه 
در اقتصاد دولتی مشــکل داریم و بخش 
اظهــار  نکردیــم،  تقویــت  را  خصوصــی 
داشــت: اگــر در کشــور بخــش خصوصی 
فعــال بــود و مســئولیت امــور عمدتــاً بر 
دوش بخش خصوصی بــود، امروز تأثیر 
تحریم بر کشــور ما بــه مراتب کمتر بود و 
اگر بــار بودجه بر دوش نفــت نبود حتماً 

اثر تحریم کمتر بود.
رئیــس جمهــوری با اشــاره به ناســالم 
ســاختارهای  کشــور،  اقتصــاد  بــودن 
وضــع  و  بودجــه  ســاختار  اقتصــادی، 
بانک هــا، گفــت: ببینیــد یــک مؤسســه 
کشــور  ســر  بایــی  چــه  غیرمجــاز 
و  خانواده هــا  مــردم،  چگونــه  و  آورد 
ســپرده گذارها گرفتــار شــده و دولــت را 
گرفتــار کردنــد. امــروز بیشــتر از هــر روز 
دیگــر در تــاش بــرای اصــاح بانک ها 
هستیم و خوشبختانه در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که به دستور 
رهبر معظم انقاب تشــکیل شد، یکی 
از مباحثی که تقریباً بیشترین وقت این 

جلسات را گرفته موضوع بانکی است.

بازار
ë  ذخایر اسکناس 

از هر روز دیگر بهتر است

دولــت  اقدامــات  تشــریح  در  روحانــی 
در طــول چنــد مــاه گذشــته بــرای کنترل 
التهاب بازار، گفــت: اواً بانک مرکزی ما 
تصمیــم گرفت که بــر مبنای مشــکات 
روزمــره برنامه ریــزی نکنــد، در گذشــته 
بانــک مرکزی هر روز کــه در بازار التهابی 
پیش می آمد ناچار می شــد، پول بیشــتر 
و اســکناس بیشــتری را بــه بــازار عرضــه 
کنــد تا جلــو التهاب را بگیرد امــا امروز به 
عکس عمــل کردیــم. رئیــس جمهوری 
با بیــان اینکه امروز ذخایــر بانک مرکزی 
از لحاظ ذخایر اســکناس از هــر روز دیگر 
بهتر اســت، گفت: امروز مشکات بانک 
مرکزی به حداقل ممکن رســیده است و 
تاش برای روابط بانکی با ســایر کشورها 
واقــع  در  و  دارد  ادامــه  تحریــم  به رغــم 
ثبات مالی و ارزی در یکی دو ماه گذشــته 
شــاهد  را  آبــان   13 از  بعــد  مخصوصــاً 

هستیم.
از  بیشــتر  اســتفاده  را  دوم  گام  روحانــی 
بــرای  دولــت  توانمندی هــای  و  امــوال 
ســال آینــده و ســال های بعــد دانســت و 
گفــت: ثــروت و دارایــی فراوانــی داریــم 
منتها ایــن ثروت ها همــه در گاوصندوق 
گذاشــته و قفل شده اســت. دولت دارای 
با ارزش ترین زمین ها در داخل شــهرها، 
در کنار شهرها و در مناطق مختلف کشور 
اســت و ایــن زمین ها را قفل کرده اســت. 
رئیــس جمهــوری با ذکــر مثالــی در این 
زمینــه اضافــه کــرد: در یک اســتانی یک 
زمین بسیار وســیعی که البته کنار شهر و 
وصل به شــهر بود، وجود دارد، گفتم این 
زمیــن برای چه کســی اســت گفتند فان 
وزارتخانــه ایــن را در مالکیــت دارد برای 
طرحی از 30 ســال پیش، یعنی 30 سال 

گاوصنــدوق  در  گرفتــه  را  زمیــن  پیــش 
گذاشته و قفل کرده و می خواهد 40 سال 
بعد آنجا طرحی را اجرا کند. نباید اجازه 
دهیم. باید اموال و دارایی هایمان را مولد 

کنیم نه منجمد.
روحانــی گفــت: بانک هــا دارای بنگاه هــا 
امــوال غیرمنقــول  و  امــاک مختلــف  و 
در سراســر کشــور هســتند منتهــا اینهــا را 
نمی فروشند، بعد گفته می شود بانک ها 
نقدینگی ندارند. باید همه ملزم شــوند و 
تمام بخش های دولت، اموال خودشــان 
را عرضــه کننــد. بــه حــول و قــوه الهــی با 
قولــی که وزیــر جدیــد کار داده ســال ۹8، 
ســال عرضه بزرگ بنگاه هــای اقتصادی 
به بــازار ســرمایه خواهــد بود. ان شــاء اه 
همه شستا، به بازار ســرمایه خواهد آمد. 
البته در همه این کارهایی که می خواهیم 
بکنیــم، بعضی هــا ضرر می کننــد. هیأت  
مجمع هــای  مختلــف،  مدیره هــای 
مختلــف، داســتان هایی وجــود دارد. لــذا 
بــرای اینکــه از اینهــا بگذریــم، باید همه 
توان مان را به کار بگیریم.رئیس جمهوری 
بــا بیــان اینکــه وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت برای ســال ۹8 قول هایی داده که 
در بودجه هم بخشی از آن منعکس شده 
است، گفت: تکمیل بیش از 2 هزار بنگاه 
اقتصــادی و صنعتــی نیمه تمام توســط 
این وزارتخانه تعهد شــده اســت؛ بیش از 
2 هــزار بنــگاه هم بازســازی می شــود، 20 
هزار میلیــارد تومان هم تســهیات برای 
این کار در نظر گرفته شــده اســت؛ برنامه 
ما در ســال آینده این اســت کــه بیش از 4 

هزار واحد صنعتی را فعال کنیم.

آب
ë  جلسات شورای عالی آب را 

بیشتر تشکیل می دهیم

روحانی افــزود: از اول بودجه تعدادی از 
نمایندگان محترم با هم بحث می کنند 
که بحث نان نیســت، بحــث  اینها بحث 
آب اســت و آب به عنــوان یــک مســأله 
مهــم در کشــور مطرح اســت و دولت در 
این راســتا وظیفه دارد. رئیس جمهوری 
کارگــروه  و  نیــرو  وزارت  داشــت:  اظهــار 
3 نفره متشــکل از وزیر نیــرو، وزیر جهاد 
محیــط  ســازمان  رئیــس  و  کشــاورزی 
زیست، موظفند مشکل آب را حل کنند؛ 
در اینجــا بــه نماینــدگان مجلــس قــول 
می دهــم که شــورای عالــی آب را هم در 
باقی مانده امســال و ســال آینده بیشــتر 
تشــکیل دهیــم. روحانــی بــا بیــان اینکه 
وقتی دولت اعام می کند، یکجایی باید 
احیا شود، فقط مختص آن مکان نیست 
بلکــه وظیفــه دولــت، نســبت بــه تمــام 
کشــور، مساوی اســت، خاطرنشــان کرد: 
همان قــدر که بــرای ما زاینــده رود مهم 
است، کارون هم اهمیت دارد؛ همانقدر 
که دریاچــه ارومیــه مهم اســت، هامون 
هــم اهمیــت دارد؛ ممکن اســت دولت 
بر مبنــای اولویت هــا قدم هایی بــردارد، 
اما دولت تنها به یک استان یا یک محله 
یا یک منطقه یــا یک بخش ایران تعلق 
نــدارد بلکه دولت به عنــوان خادم، نوکر 

همه ملت ایران است.

دستمزد
ë حقوق ها سال آینده 20 درصد 

 افزایش می یابد

در  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رئیــس 
سیاســت بودجه ای ســال آینده همانند 

سیاســت بودجه ای ســال گذشــته، چند 
نکتــه برای ما بســیار مهم اســت، ادامه 
داد: اولیــن مســأله در تحریم، فشــار به 
اقشــار جامعه بویــژه دهک هــای پایین 
جامعه اســت که به اینها فشار بیشتری 
تورمــی  وارد می شــود، چراکــه شــرایط 
در ماه هــای گذشــته، شــرایط مناســبی 
نبــود و مــردم به زحمــت افتادنــد و در 
ایــن شــرایط باید بــرای اقشــار ضعیف 
جامعه برای ســال آینده و بودجه ســال 
را  مهمــی  تصمیم گیری هــای  آینــده 
اتخاذ می کردیم که این کار را در بودجه 
روحانــی  دادیــم.  انجــام  آینــده  ســال 
خاطرنشــان ســاخت: اوًا برای کااهای 
اساســی، درمان و تجهیزات پزشــکی در 
ســال ۹7، 13 میلیــارد دار با دار 4200 
تومــان در نظــر گرفتیــم و بــرای ســال 
آینــده این رقــم را به 14 میلیــارد دار با 
همــان قیمــت افزایــش دادیــم. یعنی 
قیمــت دار در ســال آینــده بــرای همه 
کااهای اساســی ما 4200 تومان خواهد 
بــود. روحانــی تأکید کــرد: قــدم دوم در 
بودجه سال آینده برای معیشت مردم 
و بخش هایی از جامعه است که حقوق 
ثابــت از جمله حقــوق بگیران شــاغل، 
بازنشســته و مســتمری بگیران هســتند 
کــه دولت تصمیم گرفتــه حقوق آنها را 

سال آینده 20 درصد افزایش دهد.
 رئیس جمهوری با اشــاره به اختصاص 
بســته های حمایتی برای اقشــار نیازمند 
گرفتیــم  تصمیــم  گفــت:  جامعــه 
اقدامــات جبرانــی یــا حمایتــی را بــرای 
تأمیــن کااهــای ضــروری انجــام دهیم 
کــه پرداخــت آن یک بار انجــام گرفت و 
امیــدوارم یک نوبــت دیگر هم تــا پایان 
ســال انجام دهیم و ســال آینده هم این 

روند ادامه خواهد داشت.
روحانی در ادامه سخنان خود از »تولید« 
به عنــوان مســأله دوم یــاد کرد و بــا بیان 
اینکه تولید امــروز در بعضی از بخش ها 
با مشــکل مواجه است، افزود: تولید هم 
از نظــر میــزان کاا در بــازار و هــم بــرای 
صادرات و هم برای اشتغال کشور بسیار 
اســت.رئیس جمهــوری مشــکل   مهــم 
امــروز تولیــد در کشــور را به خاطــر مــواد 
اولیــه و کااهای واســطه ای دانســت و با 
ارائه آماری در این زمینه گفت: در هشت 
ماه امســال 31.5 میلیــارد دار صادرات 
غیرنفتی داشــتیم که نســبت به پارسال 
حدود 13 الی 14 درصد بیشتر بوده است 
و واردات نیز حدود 12 درصد نســبت به 
مشــابه پارســال کاهش یافته است پس 
تــراز ما نزدیــک 1.۹ مثبت بــوده و از یک 

نظر خوشحال کننده است.
رئیــس جمهــوری اشــتغال را به عنــوان 
سومین اقدام مورد تأکید قرار داد و گفت: 
 سازمان برنامه و بودجه مکلف شد که با 
تمام دســتگاه های اجرایی بتواند با یک 
توافقی که بین هم مبادله می کنند برای 
اشتغال ســال آینده، یک حرکت بهتری 
ایــن راســتا، بخــش  داشــته باشــیم. در 
مسکن بار سنگینی بر دوش گرفته است 
البته مســکن که می گویم شما هنوز جدا 
نکردید و راه و مســکن و شهرسازی همه 
چیز با هم است مثل صنعت و بازرگانی 
کــه هنوز جــدا نکرده ایــد و البته مــا هنوز 
در انتظاریم که مجلس شــورای اسامی 
کمــک کند تــا بتوان کشــور را در شــرایط 

بهتری اداره کرد.
روحانــی افــزود: در بخش مســکن، وزیر 
مســکن، راه و شهرسازی قول داده که در 
دو ســال آینده 400 هزار واحد مســکونی 
بــرای بازســازی بافت هــای فرســوده و یا 
ایجــاد مســکن و 500 هزار بــرای تکمیل 

آنهــا مجموعــاً ۹00 هــزار واحــد اقــدام 
کند این اقــدام برای اشــتغال و صنعت 

مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

محیط زیست
ë  بودجه ویژه ای برای  محیط زیست 

در نظر گرفته ایم

روحانی با بیان اینکه محیط زیست برای 
ما اهمیت ویژه دارد و نســبت به مســأله 
محیط زیست برای سال آینده اقدامات 
ویژه خواهیم کرد، افزود: ما آب را از دریا 
شیرین و منتقل می کنیم؛ این حساسیتی 
که نمایندگان محترم راجع به آب دارند، 
حساســیت درستی اســت. موضوع آب، 
موضوع بسیار مهم و حیاتی است؛ همه 
اســتان ها و مناطــق حســاس  اند و دولت 
باید به نیاز ملت ایران کامًا توجه داشته 
باشد. رئیس جمهوری اظهار داشت: در 
بخش محیط زیســت برای ســال آینده، 
بودجــه جــاری  و بودجه عمرانــی را ویژه 
در نظــر گرفته ایــم کمــا اینکــه در بخش 
پژوهــش و آمــوزش عالی هــم اقدامات 

ویژه ای انجام دادیم.

دوتابعیتی ها
ë  مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای

تسهیل ورود دوتابعیتی ها

اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری  رئیــس 
اســت،  قدرتمنــد  و  ثروتمنــد  دولــت 
اظهارداشــت: بخش نفت  مــا می تواند 
بــه میــدان بیاید، اعتبــار نفت بــه اندازه 
دولــت اســت و بعضــی از شــرکت ها و 
بنگاه های اقتصــادی گاهی بخش نفت 
دارایــی  وزارت  و  دولــت  کل  از  بهتــر  را 
می پســندند. این نفت قدرتمند باید به 
صحنــه بیاید. بایــد ســرمایه گذاری های 
جدیــد شــروع شــود. اگــر امــروز امریــکا 
جلــو ســرمایه گذاری خارجــی را گرفتــه 
اســت بایــد ســرمایه گذاری های داخلی 
را بــا مشــوق های ازم و جــذب ســرمایه 

ایرانیان خارج از کشور فعال کرد.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: اخیراً 
در شورای عالی امنیت ملی با مصوبه ای 
ایرانی هــای  تمــام  کار  داشــتیم  کــه 
دوتابعیتی را تسهیل و برخی از مقررات 
را اصــاح کردیــم و این مصوبه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی را ابــاغ کردیــم که 
هیــچ ایرانی  بــرای ورود به ایــران، تاش 
در ایران و فروش اموالش ولو دوتابعیتی 
هیچ مشــکلی نداشــته باشــد. این اقدام 
بــزرگ شــورای عالــی امنیــت ملــی در 
ماه های اخیر به این دلیل بود که بتوانیم 

سرمایه ایرانیان را جذب کنیم.

مالیات
ë  سوداگران بیشترین سود را می برند و

کمترین مالیات را می دهند

رئیس جمهــوری با بیــان اینکه موضوع 
بــازار ارز هم مقطعی بود و امروز بیشــتر 
مســائل بانکــی اســت، گفــت: تــا بانــک 
ســالم نشــود، اقتصاد ســالم نمی شــود؛ 
در مالیــات مشــکل داریــم. بایــد رئیس 
برنامــه و بودجه معافیت هــای مالیاتی 
را بــه همــه مــردم اعــام کنــد کــه چــه 
کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ها 
مالیات نمی دهند تا مردم با شفافیت و 

صراحت بدانند.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین 

ســود را ســوداگران و داان می برنــد که 
کمتریــن مالیات را می دهند، افزود: باید 
نظام مالیاتــی را تصحیح کنیم نه اینکه 
مشــکل  شــرایط  در  دهنــده  مالیــات  از 
اقتصادی و رکود، مالیات بیشــتر بگیریم 
بلکه باید پایه مالیاتی را گسترش دهیم 
و ایــن پایــه مالیاتــی باید همه را شــامل 
شــود هــر کــه درآمــد بیشــتر دارد، بایــد 
مالیــات بیشــتر بدهــد؛ »بامــش بیــش، 
برفش بیشــتر«. رئیــس جمهوری اظهار 
داشــت: مالیات عوارض گمرکی امسال 
نســبتاً شــرایط خوبــی دارد و 153 هــزار 
میلیــارد تومــان از بودجــه ســال آینده را 
بخش مالیاتی و عوارض گمرکی تشکیل 

می دهد.

شفافیت
ë مردم امسال هم بودجه را نقد کنند

روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل در 
جملــه  از  اقتصــاد  ســاختاری  شــرایط  
بودجه ریــزی بــود، خاطرنشــان کــرد: در 
بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم 
که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ 
هیــچ راهی بــرای نجات از فســاد و رانت 
جز شفافیت نداریم. بزرگ ترین اقدامی 
کــه دولــت دوازدهم بایــد انجــام دهد و 
فکــر می کنــم شــما هــم با صحبــت من 
موافق باشــید، دولت الکترونیک اســت. 
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد: تــا زمانی 
که دولــت الکترونیــک را تکمیــل نکنیم 
و همــه داده هــای اطاعاتــی در یــک جا 
جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل 
مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت 
خواهیم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت 
داشــت و آن نقد مفصل مردم نسبت به 
بودجه بود. خواهش می کنم امسال هم 
مردم بعد از انتشــار بودجه حرف بزنند، 
اشــکال بگیرنــد و نقــد کننــد. روحانــی با 
بیــان اینکــه قدرتی در کشــور اســت که او 
باید کشور را از بعضی از مشکات نجات 
بدهد و آن قــدرت مردم و افکار عمومی 
است، گفت: بعضی مسائل و موضوعات 
هست که دولت و مجلس توان حل آنها 
را ندارند و اگر با هم تاش کنیم هم توان 
نداریــم؛ اما از ما و شــما توانمندتر ملت 
بزرگ ایران و افکار عمومی است. رئیس 
جمهــوری اظهار داشــت: افــکار عمومی 
می تواند مجبورمان کند که راه درســت را 
انتخــاب کنیم و قدرت افــکار عمومی در 
سایه این است که تمام داده ها در اختیار 
مــردم قــرار بگیرد و همــه مــردم بدانند 
چه خبر اســت و چه می گذرد و چه کسی 

بودجه می گیرد؟
روحانی با طرح این سؤال که چرا بعضی 
از وزارتخانه ها چند دانشگاه و دانشکده و 
پژوهشــکده و پژوهشــگاه دارند در حالی 
کــه نبایــد بیشــتر از یــک آمــوزش عالــی 
داشــته باشــیم، گفت: یک آموزش عالی 
است؛ باید تمام بخش ها یا منحل و یا در 
داخــل وزارت علوم ادغام شــوند. رئیس 
جمهــوری ادامــه داد: جــای شــرمندگی 
اســت کــه بگویم یــک لیسانســه، دکتری 
تدریس می کند؛ ســواد خودش لیسانس 
اســت امــا زیــر مــدرک دکتــری را امضــا 
می کنــد، ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
آموزش عالی کشور در مسیر درست قرار 
ندارد و هر دستگاهی آموزش عالی دارد 
و هر کسی دانشگاه و استاد و دانشجو دارد 
و هر کســی مدرک صــادر می کند. رئیس 
جمهــوری گفــت: در تبصــره 21 بودجــه 
امســال بــه ایــن مســأله اشــاره کرده ایــم 
و خواهــش می کنــم شــما هــم یــاری و 
کمــک کنید تا این قدم مهــم را برداریم. 
نماینــدگان محترم، ما خدمــات را گران 
بــه مــردم می دهیــم، دولت خدمــات را 
گــران بــه مــردم ارائــه می کند و اگر شــما 
می خواهید از گران فروشی صحبت کنید 
لطفاً نام دولت را در این لیست بگذارید.

روحانــی با اشــاره بــه اینکــه ما بــرای هر 
دانش آمــوزی به طور متوســط 4 میلیون 
تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه 
می کنیم، گفت: البته به طور متوسط، در 
حالی که اگر دولــت بخواهد این خدمت 
را از مــردم بخــرد و مردم خودشــان این 
کار را انجــام دهند، حداکثــر یک میلیون 
تومان می شــود. رئیس جمهــوری تأکید 
کــرد: البته ایــن کار یکســاله امــکان پذیر 
نیست و ممکن است 5 الی 10 سال طول 
بکشــد. امســال در بودجــه این پیشــنهاد 
را ارائــه کردیم که ســال آینــده حداقل 10 
درصــد بــه صــورت خرید خدمت باشــد 
و ایــن می توانــد بعــداً نیــز بــا تصویــب 

نمایندگان ادامه پیدا کند.
 روحانی تأکید کرد: هر چه بتوانیم رابطه 
بهتری با ســایر کشــورها داشــته باشیم و 
به اســتثنای چند کشــوری که با ما خصم 
هســتند، روابــط خارجــی خــود را تقویت 
کنیــم، ایــن روابــط می تواند بــه ما کمک 
کنــد. هر چــه بتوانیــم هم پیمان داشــته 
باشــیم،  همســو و هم  نظر داشته باشیم، 

به ما کمک خواهد کرد.
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 هنــوز هــم در ازدواج هایــی کــه صــورت 
می گیرد بعضی از عــروس خانم ها قبل 
از حضــور در دفتــر ازدواج از مهریه هــای 
نامتعــارف یا بــه نوعی عجیــب و غریب 
حــرف می زننــد، 1983 عــدد  گل رز آبی، 
ســفر بــه دور دنیــا، یــک دســت دامــاد  و 
نمونه هایــی از ایــن قبیــل؛ ایــن در حالی 
اســت کــه چنــدی پیــش دختری باســواد 
کــردن 6 کــودک محــروم از تحصیــل را 

به عنوان مهریه در نظر گرفته بود.
ســیدمحمد حســینی مجد، ســردفتر 
ازدواج بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار چنیــن 
مهریه هایی کاهش پیدا کــرده به »ایران« 
تعــداد  گذشــته  ســال های  تــا  می گویــد: 
مهریه هــای بســیار بــاا وجود داشــت که 
نگران کننده بود یا برخی درخواست ثبت 
مهریه های نامتعارف و به قولی ناممکن 
درخواســت های  انگیــزه  وی  داشــتند. 
عجیب خانم ها را سخت کردن کار همسر 
برای طاق می داند و می افزاید: در چنین 
مــواردی عــروس نمی خواهــد کــه روزی 
دچار معضــل جدایی شــود و می خواهد 
بــا قــرار دادن مهریــه ای کــه پرداختن آن 
غیرممکــن یــا ســخت اســت، از زندگــی 
مشــترک محافظت کند. البته برخی هم 
فقــط با هدف شــوخی و ســرگرمی چنین 
پیشــنهادهایی می دهنــد. در صورتــی که 
عروس درخواست ثبت مهریه عجیب یا 

تعداد سکه های بســیار باا می کند سعی 
می کنــم بــا نصیحــت او را منصــرف کنم 
کــه در مــواردی بعد از چند ســال عروس 
و داماد برای تشــکر از ثبت نکردن مهریه 
مراجعــه  دفتــرم  بــه  دوبــاره  نامعقــول 

کرده اند.
سردفتر دیگری با اشاره به اینکه برخی 
عروس ها درخواست های نامعقولی برای 
تعیین مهریه دارنــد می گوید: در مواردی 
عــروس درخواســت می کند کــه چنانچه 
دامــاد در آینده خانــه ای خرید آن خانه را 
به نــام او کنــد یا به عنوان مثال ســه دانگ 
را بــه  نام او بزند. چنین شــروطی به هیچ 
عنوان قابل ثبت نیســتند زیرا مالی وجود 
نــدارد کــه بتــوان ثبت کــرد. البتــه اگر هم 
ملکی وجود داشــته باشد باز نمی توان در 
دفتر ازدواج جزء شروط ضمن عقد آن را 
قرار داد در چنین مواردی مرد باید با ارائه 
اسناد و مدارک ملک و طی مراحل قانونی 
مانند دریافت پایان کار و پرداخت مالیات 
و نظایر آن در دفتراسناد رسمی به صورت 
قانونــی ملــک را بــه عــروس واگــذار کند.  
سیدحسین کاظمی، ســردفتر ازدواج هم 
با نامعقول دانستن مهریه های نامتعارف 
توضیح می دهد: روزی عروس و دامادی 
برای ثبت ازدواج به دفتر مراجعه کردند 
و دامــاد گفــت مــن می خواهــم ســرم را 
بابــت مهریه به عــروس بدهــم. مواردی 
تولــد  ســال  تعــداد  بــه  ســکه  همچــون 
عروس هــم داشــتیم اما من هیــچ کدام 
را به شــخصه ثبت نمی کنم چون بیشــتر 

در حــد تعارف و کامًا نامأنوس هســتند. 
من همیشــه ایــن افــراد را ارشــاد می کنم 
تــا وجوه نقــد و مهریه هایی کــه معقول و 
جامعه پسند هســتند را لحاظ کنند. البته 
برخی از این درخواســت های عجیب هم 
به طورکل قانونی نیســتند. مواردی مانند 
ســفر بــه عتبات عالیــات و حج و ســفر به 
انگلستان داشتیم که ثبت شد اما موردی 
در خصوص ســفر به دور دنیا داشتیم که 
از نوشــتن آن امتنــاع کــردم. ســیدجمال 
موسوی، ســردفتر دیگر ازدواج نیز در این 
خصــوص معتقد اســت: مهریــه باید به 
گونه ای باشــد که غیرعقایــی و تحمیلی 
نباشد و مهریه ای که عقایی نباشد شرع 
هم آن را تأیید نمی کند. یعقوب شــنابی، 
سردفتر ازدواج در زمینه ثبت مهریه های 
نامعقولی مانند یک دســت یا پا یا چشم 
داماد بــر فرض محال توضیــح می دهد: 
در دفترخانه من چندین سال پیش 1500 
شــاخه گل رز به عنوان مهریه ثبت شد که 
مالیــت هــم دارد و در هــر زمــان می توان 
معــادل ریالــی آن را حســاب کــرد امــا در 
صــورت ثبت مهریه هایــی مانند اعضای 
بدن بر فرض محال، حتماً تقویم در پس 
ثبــت آن بــوده اســت یعنی از کارشــناس 
دیــه در خصوص برابــری میــزان دیه آن 
عضو بدن ســؤال می شود و معادل ریالی 
آن بــرای پرداخــت مهریــه در نظر گرفته 
می شــود. وی در ادامــه به عنــوان یکــی از 
مخالفان سرســخت مهریه، این ســنت را 
پرکردن خأ ســهم اارث دختر می داند و 

می افزاید: چنانچــه در زمینه حق طاق، 
دیــه، ارث، اشــتراک اموال و بقیه مباحث 
حقوقــی به طور مکانیــزه و دقیــق حقوق 

زن و مرد یکســان باشد و در همه سطوح، 
قانــون برای زن و مرد به یــک میزان اجرا 
شــود می توان مهریه را حــذف کرد تا هم 

از ظلــم بــه مــردان جلوگیری شــود و هم 
زنان به حقوق مساوی خود همانند سایر 

کشورهای دنیا دست پیدا کنند.

برخی مهریه ها به طورکل قانونی نیستند، مواردی چون سفر به دور دنیا ، که از نوشتن آن امتناع شد

دعوت معاون رئیس جمهوری از کاهش طاق با  مهریه های نامتعارف
گردشگران ارمنی برای سفر به ایران

 رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
کشــور از مسیحیان برای سفر به ایران در تعطیات کریسمس 
و ســال نــو میــادی دعــوت کــرد. او در حســاب توئیتــری خود 
نوشت:»به ایران کشور عشق و صلح سفر کنید، به شما اطمینان می دهم خاطرات 
این ســفر را فراموش نخواهید کرد.« به گزارش »ایران«، یکی از مقاصد ســفر ارامنه 
به ایران کلیســاهای کشوراست. ســازمان میراث فرهنگی در ســال 87 سه کلیسای 
قره کلیسا، استفانوس مقدس و زور زور را در یونسکو به ثبت جهانی رساند. این سه 
کلیسا در دو استان آذربایجان شرقی وغربی قرار دارند. قره کلیسا در منطقه چالدران 
تیرمــاه یا اوایل مرداد ماه هرســال میزبان ارامنه بســیاری از کشــورهای ارمنســتان، 
سوریه، لبنان، هلند، فرانسه، اتریش، آلمان، کانادا و... است که برای مراسم مذهبی 
خود تحت عنوان »باداراک« به ایران می آیند. مراسم ساانه مذهبی ارامنه جهان 
تحت عنوان باداراک)عشای ربانی( همه ساله در کلیسای تاریخی تاتائوس مقدس 
»قره کلیســا« در شهرســتان چالدران برگزار می شود. کلیســای وانک در اصفهان از 
شــناخته شده ترین کلیساهای کشــور اســت که هر روز میزبان گردشگران خارجی و 
داخلی است. هرچند جمعیت ارامنه تنها به ارمنستان محدود نمی شود اما پیش 
از این دعوت، آنطور که »علی اصغر مونسان« معاون رئیس جمهوری می گوید دو 
کشور ایران و ارمنستان درباره ثبت مشترک پرونده های میراث ناملموس مشترک 
به گفت و گو نشســته اند. ایران به ارمنســتان پیشــنهاد داده بود که پرونــده »یلدا« را 
به صورت مشــترک با هم به ثبت جهانی برســانند. ارمنی ها هم به ایران پیشــنهاد 
داده انــد کــه پرونده مشــترکی درباره مراســمی که در کلیســاها برگزار می شــود را در 

یونسکو به ثبت برسانند.

 مرگ ۴۵۷۳ نفر در تهران 

به دلیل آلودگی هوا فقط در یک  سال!
شــهردار تهران با اشــاره بــه اینکه در ســال 9۴، ۴۵73 نفر بر اثــر ذرات معلق باای 
۲.۵ میکــرون در تهــران از دنیــا رفته اند، گفــت: همچنین ســاانه 1۴9۴ نفر به دلیل 

بیماری های تنفسی و آلودگی به بیمارستان مراجعه می کنند.
به گزارش ایلنا، پیروز حناچی در جریان بازدید از ایســتگاه دولت آباد خط شــش 
متــرو اظهار کرد: در تهران ســاانه ۵7 هزار نفر به طور طبیعی فوت می کنند. فوت 
1۲00 نفر که عمدتاً مردان در ســنین کار و کودکان باای پنج ســال را شامل می شود 
که این فوتی ها ناشــی از حوادث هم اســت. همچنین ۴00 نفر به دلیل عدم رعایت 
مســائل ایمنــی از دنیــا می روند. شــهردار تهــران ادامــه داد: 9.3 درصــد تهرانی ها 
دیابــت دارنــد و ۵0 درصد آنان اساســاً از اینکه دیابــت نوع ۲ دارند، اطــاع ندارند. 
پایین ترین سطح کنترل زیست سالمندان را در تهران داریم که شاید عدم پوشش 
همگانی بیمه یکی از دایل آن باشد. ۵0 درصد جمعیت کلسترول باا و 30 درصد 
تری گلیسیرید باا دارند. وی افزود: از هر پنج تهرانی یک نفر فشار خون دارد که این 
آمار یک میلیون و 700 هزار نفر را شامل می شود. شیوع پرفشاری 19 درصد است و 
3۶.1 درصد این افراد از فشــار باای خود اطاع دارند. از هر هشــت تهرانی یک نفر 
فشــار خون دارد و از آن مطلع نیســت. در ســال 9۶ مرگ بیش از 1۴00 نفر به خاطر 

سکته قلبی ناشی از فشار خون گزارش شده است. 
حناچــی در ادامــه گفت: در ســال 9۴، ۴۵73 نفــر بر اثر ذرات معلــق باای ۲.۵ 
میکرون از دنیا رفته اند. ســاانه 1۴9۴ نفر به دلیل بیماری های تنفســی و آلودگی به 
بیمارستان مراجعه می کنند. در سال 9۴ ذرات معلق نسبت به قبل کاهش یافته و 

با وجود این، آمار 3.1 برابر استانداردهای جهانی است.

اخبـــار
مهسا قوی قلب

خبرنگار

کار  وزیــر  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
بــا تشــریح جزئیاتــی از پرداخــت ســبد 
حمایتــی به  کارگران، گفــت: بعد از آنکه 
بودجه ســبد حمایتی بازنشســتگانی که 
بســته را دریافت نکرده اند تأمین شــود، 
نوبــت بــه کارگران می رســد. بــه گزارش 
فــارس  احمد میدری گفت: به کارگرانی 
که در یک خانواده هستند حتی یک عضو 

از آنها بســته حمایتــی را دریافت نکرده، 
آن را دریافــت خواهد کرد. معــاون وزیر 
کار در پاســخ به اینکه آیا سبد حمایتی با 
توجه به درآمــد خانوار به کارگران تعلق 
می گیرد یا صرفاً درآمد سرپرست خانوار 
ماک خواهــد بود، گفت: درباره کارگران 
صرفــاً احکام خود کارگــران مد نظر قرار 

می گیرد.

میدری تأکید کــرد: مبنا در این زمینه 
بیمه پردازی کارگران است؛ مثًا کارگری 
حقوقش به ســازمان تأمین اجتماعی ۴ 
میلیون تومــان اعام شــده، همین رقم 
برایــش مبنــا قــرار می گیرد و بــا توجه به 
پیش شــرط دریافــت بســته حمایتی که 
به افــرادی با درآمد زیر 3 میلیون تومان 
تعلــق می گیــرد دیگــر رقمــی دریافــت 

نخواهــد کــرد.  وی در پاســخ بــه اینکــه 
آیــا دربــاره واحــد خانــوار، مــاک بانک 
اطاعاتــی هدفمنــدی یارانه هــا خواهد 
بــود یــا صرفــاً بیمه شــده در نظــر گرفته 
می شــود، گفت: در اینجا مبنای خانواده 
ســازمان  در  کــه  اســت  چیــزی  همــان 
هدفمندی اعام شده است یعنی امکان 
دارد فردی در ســازمان تأمین اجتماعی 

مادرش را تحت پوشش قرار داده باشند 
اما در سازمان هدفمندی جزو خانواده او 
به حساب نمی آید، مبنای ما برای خانوار 
ســازمان تأمیــن اجتماعی نیســت بلکه 

سازمان هدفمند است.  
معــاون وزیــر کار همچنیــن دربــاره 
خانواده هایــی کــه بیــش از یــک نفــر از 
اعضــای بیمــه شــده تأمیــن اجتماعــی 

هســتند هــم گفــت: در خانــواده ای کــه 
بیش از یک نفر از اعضای خانواده بیمه 
شــده تأمیــن اجتماعــی هســتند، ســبد 
حمایتی صرفاً به سرپرست خانوار تعلق 
می گیــرد، لــذا از 13 میلیــون بیمه شــده 
ممکن اســت به نصف افراد تعلق گیرد 
زیرا اعضای خانوار آنها در ســایر گروه ها 

دریافت کرده اند.

جزئیات پرداخت سبدحمایتی به کارگران

بــــرش
مهریه سنتی است که از زمان های قدیم 
بر پایه سنت پیامبر)ص( در بین ایرانی ها 
رواج پیدا کرد اما برخی نگاهی دیگر به 
این مقوله دارند تا جایی که یک جامعه شــناس هدف برخی 
از تعیین مهریه های نامتعارف را امری به غیر از اجرای سنت 
می داند و به »ایران« می گوید: در دنیای مدرن برخی  شــروط 
و تعهــدات  نمی تواننــد عملکــرد راهبــردی داشــته باشــند. 
بخصــوص در دورانــی که به دلیل بدهی های ناشــی از مهریه 
بسیاری از همسران به زندان رفته اند و در عین حال بسیاری از 
ازدواج ها هم با نگاه درآمدزایی از مهریه به هم خورده است. 
افسر افشارنادری ادامه می دهد: مهریه سنت پیغمبر است و 
برخی می خواهند در دنیای مدرن آن را با نوآوری هایی همراه 
کنند که این مقوله را به چالش بکشــند. قطعاً درخواســت 10 
هــزار شــاخه گل رز ســیاه به عنــوان مهریه فقط نوعــی مبارزه 
طلبــی و به چالش کشــیدن بحث مهریه اســت. هــر چند در 
عیــن حــال هدف برخــی هم خود نمایــی و مطرح شــدن در 
جامعه یا فضاهای مجازی اســت.    وی توصیه می کند: بهتر 
اســت جایگزین مناســب تری به جای مهریه تعیین شــود تا 
شــاهد چنین مهریه های عجیب و غریبی که تنها با هدف به 
چالش کشــیدن ســنت ها اســت نباشــیم. تعیین مهریه های 
پایین به عنوان مثال 100 ســکه طا نیز نمی تواند راه مناســبی 
باشــد. باید مهریــه درکل حذف شــود و به جــای آن راهکاری 
مناســب و قانونــی پیــدا کــرد. به عنــوان مثال همچــون دیگر 

کشــورها با در اختیار گذاشتن نیمی از اموال مرد پس از طاق 
می توان مشــکل را برای همیشــه حل کرد تا با این کار اســاس 
ازدواج به جای تعیین مهریه های نامعقول و دست نیافتنی، 
اعتمادســازی متقابــل زن و مرد باشــد. در بحــث مهریه های 
نامتعارف و به قول معروف عجیب و غریب باید دقت داشته 
باشیم که هر خواسته ای را به لحاظ قانونی نمی توان ثبت کرد. 
سهراب سلیم زاده، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص 
به »ایران« توضیــح می دهد: در زمینه مهریه نامتعارف باید 
توجه داشــت که مهریه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش 
معاماتی داشته باشد و بتوان آن را تبدیل به ارزش ریالی کرد 
به عنــوان مثال بال مگس و پروانه یا اعضای بدن را نمی توان 

ثبت کرد حتی اگر طرفین بر آن توافق داشته باشند.

وقتی مهریه تبدیل به یک چالش می شود

سنا
ای
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اتهام دوباره آزار جنسی به کوین اسپیسی

کویــن اسپیســی بــه اتهــام سوءاســتفاده جنســی از یــک 
ژانویــه  بایــد ۷  او  بــه دادگاه فراخوانــده شــد.  نوجــوان 
ســال آینــده میــادی در دادگاه شــهر نانتاکــت ایالــت 
ماساچوســت حاضر شــود. کوین اسپیسی نوامبر ســال گذشته برای نخستین 
باربــه آزار جنســی آنتونی رپ در دهه ۱۹۸۰ میادی متهم شــد. او پس از آن 
مشــکات و دردســرهای بســیاری را پشت ســر گذاشــت که نمایان ترین آنها 
حذف از سریال »خانه پوشالی« و فیلم سینمایی »همه پول های جهان« بود.

آن سوی 
مرز

گایه یک بازیگر زن از مدیران تلویزیون
همســرش  و  ســپاه  منصــور  فریــده 
چهره هــای  از  توکلــی  هوشــنگ 
از  و  تلویزیــون  و  ســینما  نام آشــنای 
شــمار  بــه  هنــری  موفــق  زوج هــای 
»کتــاب  چــون  فیلم هایــی  می رونــد، 
قانون« بــه  کارگردانــی مازیار میری 
کارگردانــی  بــه   »مارمولــک«  و 
کمــال تبریزی ازجمله فیلم های 
شاخص بانو فریده سپاه منصور 
نقــش  ایفــای  درآن  کــه  بــوده 

می گویــد:  همیشــه  او  اســت.  داشــته 
»ســعی کــردم اشــتباه کمتــر داشــته 

باشم که احساس پشیمانی نکنم.«
خ«  »ن  نــوروزی  ســریال  بازیگــر 
دربــاره حضــور زنــان همســن و ســال 
خــود در آثــار نمایشــی بــر ایــن نظــر 
اســت کــه »قشــری کــه همســن مــن 
امــا  اســت  بســیار  جامعــه  در  باشــد 
در فیلــم و ســریال ها بــه موضوعــات 
مــورد نظــر آنهــا پرداخته نمی شــود. 

شخصیت های پیرزن در آثار نمایشی 
جزئیات ندارنــد و به طور مثال از یک 
پیــرزن به عنوان مجســمه در مجلس 
اســتفاده  عروســی  و  خواســتگاری 
می کننــد یا باید قربــان صدقه نوه اش 

برود و چای بریزد.«
او در گفت وگــو بــا مهــر می گویــد: 
در ســن و ســالی کــه مــن دارم دیگــر 
برایــم بیــن ســینما و تلویزیــون فرقی 
پیــام  کــه  اســت  ایــن  مهــم  و  نــدارد 

کار چــه باشــد تــا وقتــی خــود را جای 
تماشــاگر می گــذارم به ســریال ناســزا 
نگویــم. فریده ســپاه منصور با اشــاره 
بــه حضورش در ســریال نــوروزی »ن 
خ« که این روزها به  کارگردانی ســعید 
آقاخانی تصویربرداری می شود، بیان 
کــرد: من مدتی در ســینما و تلویزیون 
کار نمی کردم و حاا با ســریال ســعید 
آقاخانــی و بــا نقشــی کــه در ســریال 

»ن خ« دارم به تلویزیون آمده ام.

به گفتــه ســپاه منصــور درد ما این 
اســت کــه نویســنده های برنامه هــای 
تلویزیونــی در فضــا زندگــی می کنند 
و مســائلی کــه مطرح می کننــد کمتر 
بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار می کند. 
البته شــاید مشــکل، آنها هم نباشند 
و مشــکل از سیاســتگذاران و مدیران 
در تلویزیــون باشــد کــه همــه هــم و 
غم شــان این اســت که میز خــود را از 

دست ندهند.

پیام تسلیت سیدعباس صالحی برای 
درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در پیام تسلیت خود آیت اه 
هاشــمی شــاهرودی رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام را پــل ارتباطی میــان مراجع عظــام تقلید نجف با 
امام خمینی)ره( در ایام آغاز نهضت اســامی خواند. در بخشــی از این پیام 
آمده اســت: »آیــت اه شــاهرودی در خاندانی عالم پرور و حــوزوی وادت و 
پــرورش یافــت و در کســب مدارج دینــی و علوم حوزوی با تــاش مجدانه تا 
بااترین مراتب علمی پیش رفت و از رتبه ای در خور در میان عالمان و فقها 
و اســتادان حــوزه برخوردار بود. نقش مؤثر آن مرحــوم در ایجاد ارتباط میان 
مراجع عظام تقلید ســاکن شــهر نجف با بنیانگذار نظام جمهوری اســامی 
ایــران حضــرت امــام خمینــی)ره( در ایــام آغــاز نهضــت اســامی از اذهان 
همراهــان انقاب اســامی فراموش نمی شــود. آیت اه شــاهرودی در دوره 
ریاست قوه  قضائیه نیز با مشی اعتدالی، برای ارتقای دستگاه قضا و نزدیک 

شدن آن به جایگاه عدالت و حق خواهی از هیچ تاشی فروگذار نکرد.«
ë تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بر حمایت از بیمه هنرمندان

ســید عباس صالحی عصر روز دوشــنبه 3 دی ماه در نشست با اصحاب رسانه، 
فرهنگ، هنر و رسانه ارومیه، ماکو، سلماس، چایپاره، شوط، پلدشت و چالدران 
حمایــت از بیمه هنرمنــدان را از جملــه اولویت های این وزارتخانه برشــمرد و 
گفــت: شــاخص اعتبارات فرهنگی در فضای کشــور کم اســت و خریــد کتاب از 
ناشــران و نویســندگان باید افزایش یابــد بنابراین با پرداخت وام، تســهیات و 

حمایت از نشریات در سال های آینده از ناشران کتاب نیز حمایت می شود.

نمایش آثاری از ممیز، کیارستمی و مثقالی در پراگ
در حاشــیه برگزاری هشتمین دوره از جشنواره فیلم ایرانی  با همکاری مرکز 
ســینمای فارســی )FCC( مجموعه پوســترهایی از تولیدات سینمایی کانون 
پرورش فکری کودکان در گالری سینمایی »تری پوستر« به نمایش در آمده 
و تا پایان ماه ژانویه سال آتی میادی در این مجموعه قابل دیدن است. این 
پوسترها گزیده آثاری است که توسط هنرمندان برجسته ای ازجمله مرتضی 
ممیز، عباس کیارستمی، فرشید مثقالی و ابراهیم حقیقی در کانون پرورش 

فکری کودکان از آغاز کار تا سال ۱3۷۰ تولید شده است.

بررسی پیش نویس شیوه نامه موسیقی خیابانی
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس از بررســی پیش نویس شــیوه نامه موســیقی 
خیابانــی در کمیته فرهنگ، هنر و رســانه این کمیســیون خبــر داد. احمد مازنی 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسه کمیته فرهنگ، هنر و رسانه 
کمیســیون فرهنگــی مجلس در گفت وگــو با »خانه ملت« گفت: این جلســه در 
ادامه جلسات قبل به بررسی شیوه  نامه مربوط به موسیقی خیابانی اختصاص 
داشت که معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسامی با همکاری دستگاه های 

مرتبط با این موضوع موظف شده بود شیوه نامه پیشنهادی را تهیه و ارائه کند.

عیادت هنرمندان از حسین محب اهری
اصغر همت و مریم کاظمی به همراه دو مقام مسئول کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به عیادت حســین محب اهری پیشکسوت هنر نمایش و 

سینمای کودک و نوجوان رفتند و با او گفت وگو کردند.

دیدار مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با هوشنگ ظریف
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با استاد هوشنگ ظریف، پیشکسوت موسیقی و 
نوازنده برجسته تار کشور دیدار کرد. »سید حسین سیدزاده« در این دیدار برنقش 

مؤثر و همراهی استادان پیشکسوت در پیشبرد اهداف صندوق تأکید کرد.

روی خـط 
خـــــــبر

سیطره مدرک گرایی بر دانشکده های ادبیات
اهالی ادبیات در آستانه برگزاری اختتامیه جایزه استاد مجتبایی عنوان کردند

 
زمان چندانی به برپایی اختتامیه جایزه 
اســتاد فتــح اه مجتبایی باقــی نمانده 
و عاقــه منــدان در حالــی بــه اســتقبال 
اعام نتیجه داوری هشــتمین دوره این 
رویداد علمی-ادبــی می روند که اغلب 
اســتادان و فعــاان عرصــه ادبیــات بــه 
وضعیــت حاکم بــر نظام آموزشــی و از 
ســویی خروجی دانشــکده ها نقد دارند. 
هرچنــد که بــا وجود مشــکات فعلی و 
کاهش سطح کیفی رســاله های دکتری 
در رشته های»عرفان و ادیان« و »زبان و 
ادبیات فارسی«که مد نظر برپاکنندگان 
این جایزه اســت همچنــان به اثرگذاری 
چنیــن اقداماتی بــرای تشــویق جوانان 

امیدوار هستند.
ë  تلنگری به مشکات علمی - پژوهشی

ادبیات
شــهرام پازوکی، مدیر 
گــروه ادیــان و عرفان 
پژوهشــی  مؤسســه 
فلســفه  و  حکمــت 
جمــع  در  کــه  ایــران 

اســتاد  جایــزه  دوره  هشــتمین  داوران 
مجتبایی حضور دارد درباره ارزیابی اش 
نســبت به رساله های دکترای ارسالی به 
دبیرخانه ایــن رویداد ادبی بــه »ایران« 
و  نامه هــا  پایــان  بــا  ارتبــاط  گفــت:»در 
رســاله های دوره تحصیــات تکمیلی از 
جهت کمی بــا افزایش روبه رو هســتیم 
امــا از ُبعد کیفی با کاهش قابل توجهی 

مواجه هستیم.«
این پژوهشــگر فلســفه و عرفان یکی 
از مهم تریــن دایــل بروز ایــن ضعف را 
ناشــی از وضعیــت کلــی فکــری حاکــم 
دارد:  تأکیــد  و  می دانــد  کشــورمان  بــر 
حاکــم  فکــری  وضعیــت  »متأســفانه 
علمــی  مراکــز  ســایر  و  دانشــگاه ها  بــر 
مــان بــه گونه ای شــده کــه دانشــجویان 
بیــش از کســب دانش به دنبــال مدرک 
هســتند، برخی به ســراغ کسب مدارک 
دانشــگاهی می رونــد تــا از ایــن طریــق 
جایــگاه اجتماعی و شــغل قابل قبولی 
پیدا کنند. همین مسأله منجر به کاهش 
ســطح کیفــی رســاله های دکتری شــده 

است.«
عضو هیأت علمی مؤسسه حکمت 
و فلسفه ایران معتقد است این ضعف 
نــه تنها در رشــته های مرتبط بــا ادیان و 
عرفان و زبان و ادبیات فارســی، بلکه در 

سایر بخش های دانشگاهی خصوصاً در 
علوم انســانی هم قابل مشــاهده است. 
وی رواج روز افــزون مراکــز خصوصــی 
و  پایان نامه هــا  نوشــتن  بــه  اقــدام  کــه 
رســاله های دوران تحصیــات تکمیلی 
غلبــه  عائــم  از  یکــی  را  می کننــد 

تفکرمدرک گرایی بر جامعه می داند.
پازوکــی بخشــی از این ضعــف را در 
نتیجــه رونــد نادرســت مدیریــت نظام 
دانشــگاهی می دانــد و با وجود شــرایط 
امیــد  کشــورمان  دانشــگاه های  فعلــی 
چندانی به بهبود شــرایط نــدارد و حتی 
تأکید دارد که این وضعیت نشأت گرفته 
از زنجیــره ای از مشــکات فکری غالب 
است که فراتر از بحث نظام دانشگاهی 

دیگر بخش ها را هم درگیر کرده است.
با این حال تأکید دارد برگزاری جوایز 
ادبی همچون جایــزه فتح اه مجتبایی 
حتی در همین شــرایط هم تأثیر خوبی 
حداقــل  و  گذاشــت  خواهــد  برجــای 
مشــکات  بــه  زدن  تلنگــر  فایــده اش 
فعلی علمی و پژوهشــی است، او ادامه 
داد:»همیــن کــه شــما بــا مــن تمــاس 
گرفتــه اید و از دایــل کاهش افت کیفی 
رساله های دانشــگاهی می پرسید نشان 
از اثرگــذاری این رویداد علمــی دارد که 

نباید به آنها بی تفاوت بود.«
ایــن جایــزه بــه بهتریــن پایان نامــه 
ارســال شــده دوره دکتــرای رشــته های 
»ادیــان و عرفــان« و »زبــان و ادبیــات 
در  پازوکــی  دارد،  اختصــاص  فارســی« 
پاسخ به این که کدام یک از این رشته ها 
بــا وجــود نقدهــای مذکــور در وضعیت 
بهتــری هســتند گفت:»امکان مقایســه 
فراهــم نیســت، بــا ایــن حــال بــه نظــر 
می رسد در رشــته زبان و ادبیات فارسی 
با توجه به قدمت آن به تکرار افتاده ایم 
و خروجــی دانشــکده هایمــان چنــدان 

قابل توجه نیست.«
ë  التحصیــان فــارغ  معضــل  بیــکاری 

دانشکده های ادبیات
حمیدیــان،  ســعید 
و پژوهشــگر  مترجــم 
دربــاره  هــم  ادبیــات 
برپایــی  تأثیــر 
ارتقای  در  جوایزادبی 

وضعیت علمی رشــته های یاد شده به 
برپایــی  و  گفت:»شــکل گیری  »ایــران« 
جوایزی همچون جایزه استاد مجتبایی 
در شــرایطی که رشته های علوم انسانی 
ما به آن دچار شــده اتفاق خوبی است.
اســتادمجتبایی  کــه  نیســت  تردیــدی 

طــی ســال های فعالیت شــان از جمله 
بهترین هــا و حتی در ارتباط بــا مواردی 
از جملــه افراد منحصر به فرد ما بوده و 
هســتند. از همین رو تردیدی نیست که 

نــام بزرگانی همچــون اســتاد مجتبایی 
و  آنهــا  برپاکننــدگان  بــرای  اعتبــاری 
تشــویقی برای شــرکت کنندگان خواهد 

بود.«

ایــن اســتاد دانشــگاه کــه ســال ها به 
تدریس عاقه مندان رشته های مختلف 
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه عامه 
طباطبایــی تهــران پرداخته ادامــه داد: 

تقریبــاً  کشــورمان  فعلــی  »جمعیــت 
دوبرابر سال های ابتدایی انقاب شده و 
طبیعی است که این افزایش جمعیت 
قابــل  هــم  دانشــگاهی  فضــای  در 
مشــاهده باشــد. به همین دلیل شــاهد 
ورود روزافــزون دانشــجویان بــه مقاطع 
مختلف دکتری هســتیم، دانشــجویانی 
که بــه همان ســرعتی که وارد دانشــگاه 
می شــوند از رســاله خود دفاع کرده و به 
همان ســرعت هم با موجــی از بیکاری 

روبه رو می شوند.«
بــه گفته ایــن نویســنده و پژوهشــگر 
ادبیــات، بــازار کار رشــته های مرتبــط با 
زبــان و ادبیات اســامی و حتــی عرفان 
و ادیــان بــه گونــه ای اســت کــه اغلــب 
فارغ التحصیان این رشــته ها موفق به 
پیدا کردن شغلی متناسب با تحصیات 

خود نمی شوند.
حمیدیان به تعداد فارغ التحصیان 
بــا زبــان و ادبیــات  رشــته های مرتبــط 
همیــن  در  او  دارد،  نقــد  هــم  فارســی 
رابطــه گفت:»با توجه به شــرایط حاکم 
بــر بــازار کار ایــن رشــته نمی دانــم چــرا 
پذیرش دانشجویان اینقدر باا است! ما 
واقعاً به این تعــداد متخصص ادبیات 
نیــاز نداریــم، بویــژه در شــرایط امــروز 
کــه بی اغــراق، انــگار بــه ســرفصل های 
دانشــگاهی آب بســته اند و دانشجویان 
نیــاز  مــورد  مطالــب  یادگیــری  بــدون 

فارغ التحصیل می شوند.«
این اســتاد دانشــگاه که به شــرایط 
و  ادبیــات  دانشــکده های  فعلــی 
تصریــح  دارد  انتقــاد  آن  خروجــی 
کرد:»زمان تحصیل من و هم نسانم 
اصــًا  نبــود،  ســهل  اینقــدر  شــرایط 
برای دفاع از رســاله دکتــری خبری از 
زمــان بندی هــای الزامی امــروز نبود، 
موضــوع  بنابرضــرورت  دانشــجویان 
انتخابــی شــان بــرای نوشــتن رســاله 
زمــان صــرف می کردنــد، زمانــی کــه 
بــرای برخی ســه تا چهار ســال و برای 
برخــی دیگرهــم ممکــن بــود بیش از 

یک دهه هم طول بکشد.«
کــه  گایه هایــی  تمــام  وجــود  بــا 
در  تحصیــل  وضعیــت  از  حمیدیــان 
دانشــکده های ادبیــات و علوم انســانی 
دارد او جوایــزی همچون جایزه فتح اه 
مجتبایی را تشــویقی برای دانشجویانی 
می دانــد کــه همچنان به دنبــال ارتقای 
ســطح علمــی خــود هســتند و تمایلی 
بــه همراهــی مراکــز خصوصــی تألیف 

پایان نامه و دکتری ندارند.

صبح سه شــنبه چهارم دی ماه ایحه بودجه سال ۱3۹۸ 
توســط رئیــس جمهــوری تقدیــم مجلــس شــد. بودجه 
ســینما و تئاتــر در ســال ۹۸ در حالــی با مقــداری کاهش 
نســبت به سال گذشته تنظیم شده که کمبود اعتبار، یکی از مشکات اساسی 
ایــن دو حــوزه بویــژه در تئاتر در ســال ۹۷ بوده اســت. در این ایحــه اعتبارات 
هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ســال ۹۸ وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی ۱4 هزار و ۱56 میلیارد و ۱6۰ میلیون ریال برآورد شــده اســت که رقم 

مصوب در سال ۹۷، ۱2 هزار و 3۷5 میلیارد و ۹6۰ میلیون ریال بوده است.
طبــق گزارش ایســنا، اگرچــه این رقم برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با 
کمــی افزایش همراه بوده اما بودجه دو بخش ســینما و تئاتر برخاف ســال های 
قبل شــاهد افزایش خاصی نبوده است. در جدول خاصه بودجه این وزارتخانه، 
برای ســازمان امور ســینمایی و سمعی و بصری در سال ۹۸، دو هزار و 5۰ میلیارد 
ریال )2۰5 میلیارد تومان( برآورد شــده که این رقم ســال گذشته در همین بخش 
هزینه ای و تملک دارایی های ســرمایه ای 222 میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود و 
به این ترتیب کاهشی نسبی در بودجه سینما لحاظ شده است. در این بخش برای 
حمایت و گسترش سینمای ملی ۱2۸میلیارد و ۹۹۷ میلیون تومان و برای حمایت 

از برگزاری جشنواره فجر ۱4 میلیارد و 5۰۰میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
همچنین در ایحه بودجه سال آینده، ۷۸5 میلیارد و 226 میلیون ریال )۷۸ 
میلیارد و 522 میلیون تومان( به اعتبارات هزینه ای هنرهای نمایشی اختصاص 
دارد. بودجــه هنرهای نمایشــی برای امســال ۷۸ میلیــارد و 4۰۰ میلیون تومان 
برآورد شــده بود که البته رقم زیــادی از آن تاکنون تخصیص نیافته و هنرمندان 
تئاتــر بابــت نمایش های روی صحنه رفته مطالبات زیــادی از اداره کل هنرهای 
نمایشی دارند که هنوز پرداخت نشده است. در بودجه مربوط به برنامه حمایت 
و گســترش هنرهــای نمایشــی بخش هایی از ایــن زیرمجموعه بــا کاهش اعتبار 
روبه رو شــده اند که از آن جمله به اعتبار حمایــت از خانه تئاتر و راه اندازی موزه 
می تــوان اشــاره کرد. این رقم برای ســال آینــده به 2۰ میلیارد ریــال )دو میلیارد 
تومان( رســیده در حالی که ســال قبل این رقم دو میلیــارد و 2۰۰ میلیون تومان 
بوده است. در این بخش کمک به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی هم با اعتبارات 

هزینه ای ۷5 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

 بودجه سینما و تئاتر 
در سال 98 چقدر است؟

فرهنــگ

مریم شهبازی
خبرنگار

سنا
س: ای

عک

بــرای اولیــن بــار قرار اســت یــک بازی 
تئاتــر مهیــج دیجیتالی بــه کارگردانی 
هانــی حســینی و مرضیــه نــادری از ۹ 
دی ماه در مرکز تئاتر عروســکی کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
روی صحنــه رود. »راز گنجــور« یک بار 
هم در شــهریور ماه در جشنواره تهران 
مبــارک اجرا شــد. تفــاوت ایــن تئاتر با 
تئاترهــای دیگر این اســت کــه کودکان 
و نوجوانــان در آن بــازی هم می کنند و 
بــه نوعــی هدفمند و هوشــمندانه رمز 
و راز شــاد زیستن، مشــارکت و دوستی 
را یــاد می گیرند. مســأله ای کــه به قول 
در  حســینی-  -هانــی  کارگردانــش 
جامعــه کمتــر وجــود دارد و کــودکان 
مــا بــرای اینکــه زندگی شــادی داشــته 
باشــند و کار گروهــی انجــام دهند، نیاز 
بــه تمرین و بــازی دارند تا به این مهم 
دســت یابند. حسینی که از سال ۱3۹5 
بــا تیمش در خصــوص این نــوع تئاتر 
پژوهــش و تحقیــق بســیار کرده اســت 

تــا اینکــه اکنــون این بــازی تئاتر بــه بار 
نشســته و بــرای اولیــن بــار به صــورت 
داده  نمایــش  ایــران  در  دیجیتالــی 
می شــود، می گوید:»بــازی تئاتر یعنی 
اینکــه بچه ها توأمــان هم با یــک تئاتر 
مواجهنــد و هــم در جریــان یــک بازی 
دیجیتالی که شــبیه بازی های رایانه ای 
اســت قرار می گیرند به صورتی که هم 
تئاتر می بینند و هم خود در بازی ایفای 
نقش می کنند. در وهله اول ایده ما این 
بود کــه بتوانیم اثــری را تولید کنیم که 
بتواند به صورت مســتقیم با مخاطب 
ارتباط داشــته باشــد. بخصوص اینکه 
مخاطب ما کودک و نوجوان است و با 
انــرژی ای که دارد برایش جذاب تر هم 

خواهد بود.«
او در خصــوص داســتان ایــن بازی 
تئاتــر می گویــد: »مــا یــک داســتان و 
کــه  داریــم  گنجــور  به نــام  کاراکتــری 
و  اســت  داســتان  مثبــت  شــخصیت 
کاراکتر دیگری به  نام پلشت داریم که 
شخصیت منفی این کار است. پلشت 
راز شادی را از سرزمین گنجور گرفته و 
با خود برده اســت و حــاا گنجور برای 

شــادی اش  راز  دوبــاره  بتوانــد  اینکــه 
را به دســت بیــاورد بایــد از چند خان 
و مرحلــه عبــور کنــد. هــر کــدام ازاین 
مراحــل خــود یــک معما و یــک بازی 
دارد کــه در آن چالش هایی اســت که 
بایــد از آن عبــور کنــد و چــون انجــام 
ایــن بازی هــا به صورت گروهی اســت 
ونیــاز به یک همــکاری تیمی دارد، ما 
از همان ابتدا چهار تا از تماشــاگران را 
که به ســالن آمده انــد، انتخاب  و وارد 

نمایش می کنیم و برایشــان نقشــی را 
طراحی می کنیــم و به همراه گنجور 5 
نفر می شــوند و شــروع به طــی کردن 
ایــن مراحــل می کننــد و در بعضی از 
مراحل هم با کمک ســایر تماشاگران 
می تواننــد  نشســته اند  ســالن  در  کــه 
حقیقــت  در  کننــد.  حــل  را  معماهــا 
تمــام بچه ها در ســالن این بــازی را با 
مشــارکت هــم انجــام می دهنــد. اگــر 
گروهــی ایــن بــازی انجــام نشــود آن 

چهــار نفــر در آن مرحلــه می ماننــد. 
مثــًا ما یکســری پر ســیمرغ داریم که 
دســت بچه هایــی اســت که در ســالن 
نشســته اند و اگر آنها همــکاری نکنند 
کاری  نمی تواننــد  اصلــی  بازیگــران 
انجــام دهنــد. یــا اینکــه بچه هــا بایــد 
بــا دســت زدن و شــادی کــردن انرژی 
دهنــد تــا مثــًا یــک قفل بــاز شــود تا 

پلشت را شکست دهند.«
او افزود: »فضای کف و بک ســالن 
و دیواره هــا همــه ویدئــو مــپ شــده و 
بچه هــا وارد یــک فضــای دیجیتالــی 
بــازی  فضــا  ایــن  در  و  می شــوند 

می کنند.«
ســن  درمــورد  هنرمنــد  ایــن 
شــرکت کنندگان افــزود: »از 5 ســال تا 
۱3 ســال کــودکان می تواننــد در ایــن 

تئاتر شرکت کنند.«
حســینی در خصوص مــدت زمان 
اجرای این نمایش گفت: »پیش بینی 
مــاه  بهمــن  پایــان  تــا  کــه  می کنیــم 
از  اگــر مــردم  و  باشــیم  اجــرا داشــته 
آن اســتقبال کننــد تــا پایان ســال هم 
مــا  باشــیم.  داشــته  اجــرا  می توانیــم 

تمــام تاشــمان را کرده ایــم. درســت 
کردن انیمیشــنی که بتواند با توجه به 
کاری که شــما می کنیــد عکس العمل 
نشــان دهد، چندین برابر ساخت یک 
انیمیشــن معمولــی متفاوت اســت و 
کار بســیار دشــواری اســت. تولیــد آن 
نزدیــک به دو ســال از ما زمــان گرفته 

است.«
او در پاســخ به اینکه بر چه اساسی 
داســتان این انیمیشــن انتخاب شــده 
اولیه مــان  کرد:»ایــده  تأکیــد  اســت، 
بــر اســاس تعامــل و اتــاق فکر شــکل 
و  اســاطیری  داســتان های  گرفــت. 
را  ایرانــی  کهــن  فرهنــگ  از  برگرفتــه 
چند مــاه خواندیــم و تحقیــق کردیم 
تا به یک شــاکله اصلی برســیم. آنچه 
مشــارکت،  بحــث  بــود  مدنظرمــان 
دوســتی و شــادی بــود کــه در جامعه 
کمرنگ شــده. بــرای همیــن تصمیم 
کاراکتــر  اســاس  همیــن  بــر  گرفتیــم 
بســازیم. بعد از اتاق فکرهای متوالی 
و بــر اســاس طرحــی که خانــم ثمین 
زاهدانی دادند، سناریو شکل گرفت و 

کار انجام شد.«

برای اولین بار در ایران اجرا می شود

 بازی تئاتر دیجیتالی»راز گنجور« بر اساس داستانی اساطیری
مریم سادات گوشه

خبرنگار

ــر
: مه

س
عک
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گذشــته  دوره  ماننــد  هــم  امســال 
افتخــار همراهی بــا هیــأت داوران 
جایــزه اســتاد مجتبایی را داشــتم، 
برپایــی اش  مبنــای  کــه  جایــزه ای 
دکتــری  رســاله  بهتریــن  انتخــاب 
در رشــته های »ادیــان و عرفــان«، 
»زبــان و ادبیات فارســی« و از میان 
آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه اســت. 
شــاید قادر به اظهار نظر دقیقی در 
خصوص وضعیت همه آثار ارسال 
شــده به دبیرخانه این جایزه نباشــم، چرا که هر کدام از 
داوران این جایزه تنها دســت به بررســی آثاری می زنند 
که مرتبط با رشته تخصصی خودشان است. نکته ای که 
اخیراً به آن پی برده ام، که البته جدا از وضعیت حاکم 
بر نظام دانشــگاهی مان هم نیســت افت کیفی ســطح 
رساله های دکتراست. متأسفانه برخاف افزایش کمی 
رســاله های دکتری در رشته های مختلف زبان و ادبیات 
فارســی بــا کاهش کیفی قابــل توجهی روبه رو هســتیم. 
البته آن طور که از داوران بخش های دیگر و همین طور 
همکارانم در عرصه دانشــگاهی شنیده ام شرایط دیگر 
رشته های علوم انســانی از جمله »ادیان و عرفان« هم 
بهتر از ادبیات نیست. رشته های علوم انسانی طی چند 
دهــه اخیــر با بی مهری بســیاری روبه رو شــده اند. شــما 

ســری به پایــان نامه هــا و رســاله های دوران تحصیات 
تکمیلی دانشــکده های ادبیات کــه بزنید با موضوعاتی 
روبه رو می شــوید که متأثر از نظریه هــای غربی انتخاب 
و نوشــته شــده اند، آن هــم بــدون در نظــر گرفتــن ایــن 
مســأله که موضوع مذکــور با فرهنگ ما ســازگاری دارد 
یا نــه! ای کاش مســئوان فرهنگــی و آموزشــی چاره ای 
برای برطرف شــدن مشکات فعلی بیندیشند تا بیش 
از این شــاهد دلسرد شدن عاقه مندان به این بخش از 
فرهنگ و ادب ســرزمین مان نباشیم. به گمانم گذشته 
از بحث ضعف در ارائه ســرفصل های دانشــگاهی ما با 
مشــکل بســیار مهم دیگــری در خصوص این رشــته ها 
روبه رو هستیم که آن بحث بیکاری است. شما حتی اگر 
فرض را براین بگذارید که دانشــجویان با درنظر گرفتن 
فارغ التحصیــل  و  خوانــده  درس  ازم  اســتانداردهای 
می شــوند باز هــم با معضــل بیــکاری روبــه رو خواهند 
شــد. در چنیــن شــرایطی برگــزاری جوایــزی همچــون 
جایزه اســتاد مجتبایی را که چهره ای شــناخته شــده در 
عرصــه فرهنــگ و ادبمــان بــه شــمار می آیــد  می توان 
انگیــزه ای برای تشــویق دانشــجویان دانســت. حداقل 
در چنیــن شــرایطی دانشــجویان به دیده شــدن و حتی 
ارزیابی کارشــان امیدوار می شوند، بویژه که با همکاری 
برگزار کنندگان این جایزه آثار برگزیده هر ســال منتشــر 

شده و در دسترس عاقه مندان قرار می گیرند.

نگذارید دانشجویان بیش از این دلسرد شوند

یادداشت

ضیاء موّحد
 استاد فلسفه 
و منطق
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

3004و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6958
 چهارشنبه  5 دی 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

کافه دانتیسم هشت ماه بعد از افتتاح

دلمانقهوهسازواقعیمیخواهد
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»همه ما اينجا خوشـــحاليم. همه مان 
دوســـت داريـــم، مشـــتری هايمان زياد 
شـــود وقتی اينجا شـــلوغ اســـت ماهم 
سرحال تريم و حال بهتری داريم. اينجا 
كه خالی اســـت ماهم حس و حال مان 
خوب نيست.« اينها حرف های مهدی، 
يكـــی از كافه دارهـــای كافـــه دانتيســـم 
اســـت. هشـــت ماهی از افتتاح كافه ای 
كه توســـط  افراد مبتا به ســـندرم داون 
می گـــذرد.  می شـــود،  اداره  اوتيســـم  و 
كافه ای كه می گوينـــد هرچه از روزهای 
افتتاحش گذشته، خلوت تر شده. يكی 
از مشـــتری ها می گويد: »نبايد بگذاريم 
چراغ اينجا خاموش شـــود؛ بايد كمک 
كنيم اين كافه ســـرپا بمانـــد.« ديگری 
امـــا معتقد اســـت: »كافه بايـــد درباره 
كارآفرينی اش تجديد نظر كند بايد چيز 
خاصی داشته باشد كه آدم ها را جذب 
كند. تنوع خوراكی، جـــای خوب... يک 

جايی كه سر راه همه مردم باشد.«
كافـــه دانتيســـم امـــا تـــوی يكـــی از 
پاساژهای فرعی شهر قرار دارد، تابلوی 
كوچكـــی راهنمايی ات می كند به طبقه 
دوم. كافـــه كوچک در يک عصر ســـرد 
زمســـتانی، گرم و نرم به نظر می رسد. 
بوی قهـــوه همه جا را پر كـــرده. بچه ها 
مشـــغول كارنـــد. واقعاً چقـــدر كافه در 
اين چند ماه توانســـته جايش را در دل 
مشـــتری ها بـــاز كنـــد؟ چقدر توانســـته 
نظرمـــردم را نســـبت بـــه افـــراد دارای 
معلوليـــت تغييـــر دهد؟ راســـتی مگر 
يكـــی از هدف های افتتاح ايـــن كافه به 

جز كارآفرينی برای افـــراد معلول رفع 
كليشـــه ها از اين افراد نبـــود؟ اين كافه 
چقدر در ايـــن كار موفق بـــوده؟ چقدر 
ايـــن كافه با شـــكل و ســـياق فعلی اش 

می تواند سرپا بماند؟
مهدی كاه و روپوش فرم سرمه ای 
دارد. خوش برخورد است. او هر روز در 
كافه را باز می كند و به اولين مشتری ها با 
لبخند خوشامد می گويد. 31 ساله است 
و مبتا به ســـندرم داون: »قبل از اينجا 
هـــم كار كرده بـــودم. از نجاری تا كفش 
فروشی و سوپر ماركت اما كافه را بيشتر 
از جاهـــای ديگـــر دوســـت دارم.« روی 
منوی ساده كافه نوشته شده اولين كافه 
افراد مبتا به سندرم داون و اوتيسم در 
خاورميانه: »اين اوليـــن كافه در تهران 
بـــرای ماســـت. همـــه ما تـــوی صفحه 
اينستاگرام خودمان و كافه تا می توانيم 
تبليغ می كنيم. توريست ها هم می آيند 
اما اوايل مشـــتری هايمان بيشتر بود.« 
يک طـــرف كافه را بـــا بادكنـــک و كلی 
تزئينـــات آبی رنـــگ درســـت كرده اند. 
ســـمت ديگر هم تصاويـــر بچه ها روی 
ديوار اســـت؛ تصاويری موقع پيانو زدن 

و ديگر فعاليت های هنری.
بچه هـــا در كافـــه، قهوه ســـاز ندارند. 
همان دســـتگاهی كـــه تقريبـــاً در همه 
كافه های مشهور شهر ديده ايم. مهدی 
آرزوی داشتن يكی از همين دستگاه  ها 
را دارد و بـــا لحـــن بامـــزه اش می گويد: 
»خيلی اوقات موقع قهوه درست كردن 
ادای اين دستگاه ها را درمی آورم. قهوه 
كه می ريزم می گويم شششـــش... آخر 
اين دســـتگاه ها از اين صداها می دهد. 
كافـــه مـــا هـــم كوچولوســـت هـــم توی 

نمی بينندش.  خيلی ها  اســـت.  پاســـاژ 
زود هم كـــه مجبوريم تعطيلش كنيم، 
مديـــر پاســـاژ اجـــازه نمی دهـــد. خيلی 
از بچه هـــای خودمـــان دوســـت دارنـــد 
اينجـــا كار كننـــد اما ديگر جـــا نداريم.« 
ايـــن روزها در كافه دانتيســـم 38 نفر از 
افراد مبتا به ســـندرم داون و اوتيســـم 
آرزو  بچه هـــا  می كننـــد.  كار  شـــيفتی 
 دارند تعداد بيشـــتری از دوستان شـــان 

اينجا كار كنند.
مهـــدی برايـــم می گويـــد خيلی هـــا 
دربـــاره معلوليت شـــان از آنها ســـؤال 
مشـــتری ها  از  »خيلـــی  می كننـــد: 
داون  ســـندرم  و  اوتيســـم  می پرســـند 
چی هســـت اصًا؟ يعنـــی اصًا چيزی 
دربـــاره اش نمی داننـــد. اان اســـتقبال 
خيلی كم شده. دو سه هفته اول خيلی 
شـــلوغ بود. هر چقدر اينجا شلوغ است 
ماهـــم ســـرحالتريم. اينجـــا كـــه خالی 

است، اصًا حال خوبی نداريم.«
آريـــا 22 ســـاله اوتيســـم دارد. تـــازه 
بـــرای شـــروع شـــيفت بعـــد از ظهر به 
كافه رسيده و برای مدير كافه دليل دير 
رســـيدنش را توضيـــح می دهد و زودی 
مشـــغول كار می شـــود: »دير می رســـم 
خودم ناراحت می شـــوم. روزهای زوج 
كار می كنـــم. اينجا خيلـــی تأثير خوبی 
رويم گذاشـــته. خيلی منتظر بودم يک 
كار خوب پيدا كنم. اان همه چی بلدم، 
درست كنم. همه بچه ها باهم دوست 
شده ايم؛ آقا شهريار، آقا مهدی، سهيل 
و طاهـــا و... خانـــواده ام هـــم می گويند 
اينجا كار كنی خيلی خوب اســـت. همه 

كافه را دوست دارند.«
شـــهريار 23 ســـاله به گفته خودش 

دو نگاه به راه اندازی اين كافه وجود دارد؛ يک جنبه تبليغی كه 
در اين كافه افراد مبتا به سندرم داون و اوتيسم كار می كنند و 
ديگر اينكه دانتيسم يک كافه واقعی باشد كه از نظر كيفيت و 
خدمات و قيمت فرقی با بقيه كافه ها نداشته باشد و بتواند با 

باقی كافه ها يک رقابت واقعی بكند

خوب نيســـت يا دير خدمات می دهند 
اشـــكالی نـــدارد معلوليـــت دارند و آن 
وقت نه تنها نگاه هـــای جامعه اصاح 
نمی شود بلكه نگاه ترحم آميز به افراد 

دارای معلوليت بازتوليد می شود.«
به گفته او، اگر ما دنبال رويكرد برابر 
به افراد دارای معلوليت هســـتيم بايد 
در رقابـــت برابر شـــركت كنيم. كيفيت 
خدماتمان مثًا در يک كافه و رستوران 
بايد مثل همه كافه های شـــهر باشـــد تا 

بازار رقابت برابری هم ايجاد كنيم.
ســـاار  را  شـــريفی  حرف هـــای   
محمـــدی مدير كافه دانتيســـم هم به 
نوعـــی ديگر تأييد می كنـــد: »در درجه 
اول ما بايد يک كافه متوســـط رو به باا 
شـــويم كه دســـتگاه های بـــه روز دارد و 
كيفيت محصواتش بااست. شايد بار 
اول مشتری ها به خاطر بچه ها به كافه 
بيايند، اما بـــار دوم اگر خدمات خوب 
نگيرند نمی آيند. اگر يک كافه مناسب 
داشته باشيم قطعاً مشتری های ثابت 
و بيشـــتری خواهيم داشـــت. دســـتگاه 
اســـت  چشـــم  تـــوی  واقعـــا  اسپرســـو 
برای يـــک كافه رو ،ديدن اين دســـتگاه 
مهـــم اســـت. ايـــن بـــه بحـــث بودجه 
برمی گردد و اينجا هم يک پاساژ است 
و ما تا هشـــت و نه شب حق كار داريم. 
روزهای تعطيل بســـته ايم و اينها برای 

ما ضرر است.«
او تأكيـــد می كنـــد بايـــد بـــه جايـــی 
برســـند كه كســـی نگاه ترحـــم آميز به 
بچه ها نداشـــته باشـــد بلكه مشتری ها 
بـــرای خـــوردن يک غذا يـــا قهوه خوب 
كافه دانتيسم را انتخاب كنند: »بچه ها 
فقـــط  مـــن  باهوشـــند.  فوق العـــاده 
نظـــارت دارم وگرنه بچه هـــا همه چيز 
بلدنـــد و از صفر تا صـــد كارهای كافه از 
بازكردن، تميزكاری تا حســـاب و كتاب 
را خودشـــان انجـــام می دهند.« بچه ها 
حـــاا تند و تند مشـــغول كار شـــده اند. 
قرار اســـت تولدی در كافه برگزار شود. 
چنـــد بار باهم می گوينـــد از اينكه اينجا 
كار می كننـــد، خوشـــحالند و اميدوارند 
بزودی كافه شان باكيفيت خدماتی كه 
می دهد دوباره شـــلوغ و پررونق شـــود، 

درست مثل روزهای اولش.
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همه آمده اند كار ياد بگيرند.«
 يكی از مشـــتری ها كه دختر جوانی 
اســـت می گويد: »كاش مـــردم با رفت 
و آمـــد به اينجا ياد بگيرنـــد تفاوت ها را 
بيشـــتر بپذيرنـــد؛ اينكه اين افـــراد هم 
مثـــل همه ما حـــق كار كـــردن و زندگی 
كـــردن دارند و كاش نگاه ترحم آميز به 
بچه ها نداشته باشند.« خانمی كه روبه 
رويش نشسته هم اضافه می كند: »تازه 
از شـــيراز رســـيدم، گفتم قرارم را اينجا 

بگذارم و بچه ها را ازنزديک ببينم.«
مژگان شـــريفی، فعال حقوق افراد 
معلول می گويد: »دو نگاه به راه اندازی 
اين كافه وجود دارد؛ يک جنبه تبليغی 
كه در ايـــن كافه افراد مبتا به ســـندرم 
داون و اوتيســـم كار می كننـــد و ديگـــر 
اينكه دانتيســـم يک كافه واقعی باشـــد 
كـــه از نظر كيفيت و خدمـــات و قيمت 
فرقـــی با بقيه كافه ها نداشـــته باشـــد و 
بتواند با باقی كافه ها يک رقابت واقعی 
بكنـــد. چـــون بعضـــی وقت هـــا چنين 
حركت هايـــی خـــودش می تواند ترحم 
ايجاد كنـــد. مثًا بگويند اگر قهوه شـــان 

اوتيســـم معمولی دارد نه طيف شديد 
و نـــه ضعيـــف: »از وقتـــی به ايـــن كافه 
آمدم به پيانو هم عاقه مند شـــدم. نه 
تنها كار می كنم كه كار هم ياد گرفته ام؛ 
اينكـــه چطـــور دمنـــوش درســـت كنم، 
چطوری چيپس و پنير بزنم و كاپوچينو 
و نسكافه درست كنم.« شهريار از شنبه 
تا چهارشـــنبه كار می كند و در يادگيری 
پيانو استعداد ويژه ای دارد: »پيشرفت 
بـــرای  زيـــادی  تولدهـــای  كرده ايـــم. 
مشتری ها برگزار می كنيم. قبًا چيپس 
و پنير نداشـــتيم اان داريـــم. هرچقدر 

اينجـــا را بهتـــر كنيـــم مشـــتری هايمان 
هم بيشـــتر می شـــود و غريبه ها بيشتر 
می آيند. گاهـــی فاميل هايمان می آيند 
ولی اگـــر مدام بهتـــر شـــويم، غريبه ها 

بيشتر می آيند.«
تعـــداد  می گويـــد  برايـــم  شـــهريار 
مشـــتری متوســـط بهتر اســـت و گاهی 
فكر می كند اگر كافه خيلی شلوغ شود، 
شايد نتواند كارها را درست انجام دهد: 
»قبلش بـــه كافه داری عاقه نداشـــتم 
اان خيلی اين كار را دوست دارم. همه 
كارها را كه ياد گرفتم شايد بتوانم برای 

خـــودم كافه بزنـــم. آن موقـــع هركس 
خواست می تواند بيايد توی كافه ام كار 

كند. معلول و غير معلول هم ندارد.«
برخی از مشتری ها وقتی از او درباره 
می پرســـند  داون  ســـندرم  و  اوتيســـم 
»مثـــًا  می دهـــد:  توضيـــح  برايشـــان 
برايشـــان می گويـــم دويـــدن شـــديد و 
آفتاب برای ما خوب نيســـت دوســـت 
دارم دربـــاره مـــا بيشـــتر بدانند تـــا اگر 
بتواننـــد كمكی كننـــد. خيلی هـــا اصًا 
درباره اين مشكات چيزی نمی دانند. 
اينجا خيلی به ما خـــوب كار ياد دادند. 
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به مناســبت میاد خجسته حضرت عیسی مسیح)ع(

مبّشر عشق

در الهیات مســـیحی معاصر، شـــاخه مهم و گســـترده ای پدید آمده اســـت به نام 
»مسیح شناسی« )Christology( الهیدان های معاصر مثل کارل بارث، پل تیلیخ، 
رانر و  هانس کونگ با تحقیقات وسیعی که انجام داده اند به تفسیر شخصیت و کار 
عیسی مسیح پرداخته و در این باب سخن رانده اند. البته مسیح شناسی از بحث های 
کهن الهیاتی اســـت که به قرن ها پیش برمی گردد و در چهار قرن نخست پیدایش 
مسیحیت، متکلمان مسیحی در این زمینه سخن گفته اند و کتاب ها نگاشته اند ولی 
در زمان ما دیدگاه های تازه ای در باب شناخت مسیح ارائه شده که تأمل انگیز است. 
در مورد تثلیث مسیحی و نقش و جایگاه عیسی مسیح)ع( در این تثلیث تفسیرهای 
مختلفی در طول تاریخ صورت گرفته است. در الهیات مدرن مسیحی، مسیح، ُرکن 
 )theology of cross( و محور همه اعتقادات اســـت و در »الهیات صلیب« یا کلمه
که مارتین لوتر بنیان نهاد، همه چیز حول »شخصیت مسیح« و »واقعه صلیب« 

کـــه  )crucifixion( می گردیـــد؛ به طـــوری 
پـــس از او شـــاخه »الهیات مســـیح محور« 
)Christo centeric( پدیـــد آمـــد که نقش 
مسیح در آنجا پررنگ تر از نقِش خوِد خدا 
است و همه چیز به دست او است و مسأله 
»الوهیت« )divinity(عیســـی مســـیح نیز 
صبغه و برجستگی ویژه ای یافت. اما فارغ 
از این بحث های الهیاتی و مسیح شناسانه 
و فّنـــی در طول تاریخ، مســـیح را »پیغمبر 
صلح و دوستی« معّرفی کرده اند که هماره 
»مبّشـــر عشـــق و مهرورزی« بوده اســـت. 
هـــر چند زادن از باکره و توّلد شـــگفت آور او 

در میان خود فرقه های مســـیحی هنوز مورد اختاف است و پروتستان ها ِبکر زایی 
)پارتوژنز( را نمی پذیرند ولی در قرآِن مســـلمان ها بر تولد اعجازآمیز او تصریح و 
تأکید شده است. قرآن در تجلیل و تکریم مقام مسیح، چیزی فروگذار نکرده است 
و در سنت شیعی تعبیرات ســـتایش آمیز موا علی)ع( نیز در نهج الباغه میراث 
ماندگار و ارزشمندی است که نشانگر عمق احترام مسلمانان به این انسان بزرگ 
و واا و پیامبر پاک الهی است. می دانیم که در مورد تولد، نحوه زندگی، معجزات، 
منجی بودن مسیح)ماشیح( و رسالت و کار عظیمی که در تاریخ انجام داده است 
اختاف بین پیروان ســـه دین بزرگ توحیدی یعنی اســـام، یهودیت و مسیحیت 
وجود دارد و قابل انکار نیســـت اما الهیدان های بزرگ هر سه دین اتفاق نظر دارند 
که دعوت عیســـی مســـیح)ع(، یک دعوت معنـــوی و اخاقی بوده اســـت و او در 
زندگی عملی خویش، ارزش هایی مثل دوری از دنیاپرستی و زیاده خواهی، اجتناب 
از زشـــتی ها و پلیدی ها و ناراســـتی ها، عفو و چشم پوشـــی از لغزش های دیگران، 
ساده زیســـتی و ُزهدورزی، وارستگی، آزادگی، ُخلق نیکو، شکیبایی، تحّمل و مدارا، 

بی نیازی و استغنا را به نمایش گذاشته است.
مســـیح)ع( مظهر گذشـــت و بردباری و ِحلم و خیرخواهی بوده اســـت. افزون 
بر همه اینها مأموریت بیدارگری خفتگان غفلت زده را با خود داشـــته اســـت. او با 
جباران زمانش درافتاد و دســـتگیر و زندانی شـــد؛ یعنی در برابر بی عدالتی و ظلم 

سکوت نکرد. خیرخواه انسان ها و مربی گمراهان بود.
 امروز از آموزه تثلیث تا کّفاره و آمرزش، گناه نخســـتین، ملکوت خدا، الوهیت 
مسیح یا بشر بودن او، بازگشت دوباره او و ده ها مسأله اعتقادی دیگر از این دست 
بین مذاهب مســـیحی و گرایش هـــای نوپدید در جهان مســـیحیت مورد اختاف 
واقع شده و کسانی مثل یکتاگرایان مسیحی )Unitarians( بشدت مخالف تثلیث 
و ســـه گانه انگاری خدا هســـتند. بعضی از پیروان کلیسای شرق مثل نسطوری ها و 
یعقوبی ها نیز در باب طبیعت الهی و بشـــری عیســـی، گناه نخستین، دیدگاه های 
متفاوتی ابـــراز کرده اند اما در عین همه این اختاف نظرهـــا، همه او را یک الگوی 
برجســـته اخاقـــی می دانند که عمری با فضیلت زیســـت و به انســـان ها راه پاک  
زیســـتن، آزادگی، اخاق و کســـب فضیلت ها را آموخت. امیـــد می بریم که همه 
مشـــتاقان فضیلت درس هایی را که از مســـیح می توان آموخت از او بیاموزند و در 
زندگی به کار گیرند تا در نتیجه شاهد دنیای بهتری باشیم. در پایان میاد خجسته 
و شـــگرف عیسی مسیح را به همه هموطنان عزیز مسیحی تبریک می گویم. پیدا 
است که در این یادداشت کوتاه نمی توان به همه جوانب و ابعاد زندگی آن بزرگ و 

کار شگرف او و درونمایه پیام معنوی و اخاقی او پرداخت.
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چگونگی »خلق ثروت« در کشورهای در حال توسعه

پنجره فرصت

 سال بیست وچهارم  شماره 6958
 چهارشنبه   5 دی 1397

بزرگ تریـــن  از  یکـــی  شـــومپیتر«  »ژوزف 
اقتصاددانان معاصر است که مطالعه آثار 
او در حوزه »اقتصاد توســـعه« می تواند به  
طور مؤثری راهگشای گره های اندیشه ای و 
معرفتی و خطاهای ناشـــی از آن در مسیر 
توســـعه باشـــد. یکی از مهم ترین پایه های 
تحلیل شـــومپیتر در حوزه دانش توســـعه، 
تحلیل فناوری و نوآوری اســـت. این مسأله 
بویژه در مورد کشورهای تازه صنعتی شده 
شرق آسیا که در دهه های اخیر توانسته اند 
پیشـــرفت قابـــل توجهی در شـــاخص های 
توســـعه اقتصادی و صنعتی کســـب کنند، 

قابل توجه است.
کتـــاب »تحلیل شـــومپیتری از همپایی 
اقتصادی« نوشـــته کئون لی، کـــه به تازگی 
به همت مهیار ادیبی و ابراهیم ســـوزنچی 
کاشـــانی بـــه فارســـی ترجمـــه و از ســـوی 
»انتشـــارات نهادگـــرا« روانـــه بـــازار شـــد، 
چگونگی اســـتفاده خاص و خاقانه برخی 
از کشورهای در حال توسعه از نوآوری های 
فناورانه برای همپایی )catch up( را نشان 

داده است.
»همپایی« یا »کچ آپ« ســـابقه طوانی 
شــــدن  صــــنعتی  تاریـــخ  مطالعـــات  در 
کشــــورهای انگلســــتان، آلمــــان، امریکا و 
ژاپــــن و پیشـــتازی اقتصادی آنان دارد؛ اما 
مطالعات اخیر بیشتر بــــر فرآینــــد توسعه 
کشـــورهای تازه صــــنعتی شــــده آســــیای 
شـرقی و امریکای اتین متمرکز شده است.

منظور از فرآینـــد »همپایی« یادگیری، 
تقلیــــد فناورانه، تعقیب یک راه مشـــابه و 
اکتساب از دانش و فناوری هــــای خــــارجی 
اســـت. در واقـــع »همپایـــی«، سیاســـت ها 
و روش هایـــی هســـتند کـــه دولت هـــا برای 
از اســـتانداردهایی  بـــه ســـطحی  رســـیدن 
که کشـــورهای پیشـــگام قبًا به آن دســـت 
یافته اند به کار می برند که این سیاســـت ها، 
ضمن جبـــران عقب ماندگی این کشـــورها 
موجبات پیشـــی گرفتن آنـــان از رقبا را نیز 

فراهم می کند.
دو کشـــور کره جنوبی و تایوان که در دهه 
1960 جزو کشـــورهای فقیر آســـیا به شمار 
می رفتنـــد و اکنون از کشـــورهایی هســـتند 
کـــه در مســـیر توســـعه صنعتی پیشـــرفت 
قابل توجهی نسبت به ســـایر کشورهای در 
حال توســـعه چـــون برزیـــل و آرژانتین و... 
داشـــته اند به عنوان دو سوژه مطالعه  برای 
رونـــد همپایی، در این کتاب مورد بررســـی 
قـــرار گرفته انـــد. نوآوری هـــای تدریجـــی و 
یادگیـــری صنعتـــی این دو کشـــور در عین 
کســـب آخرین فناوری هـــا حتی بـــا هزینه 
کمتر از کشورهای پیشگام، موجب همپایی 
اثربخش و نســـبتاً پایدار و ورود این کشورها 

به عرصه بلوغ صنعتی شده است.
در تبییـــن ایـــن همپایـــی، متغیرهـــای 
مورد نظر در سه سطح »ملی«، »بخشی« 
و »بنـــگاه« مـــورد تحلیـــل قـــرار گرفته اند. 
مســـأله قابل تأمل این اســـت کـــه در همه 
ســـطوح، توجه این کشورها به مسیر میانبر 
)middle road( اســـت کـــه بر اســـاس آن، 

این کشـــورها پس از رسیدن به دوران ثبات 
درآمـــد متوســـط در دهـــه 1980، به لحاظ 
تنـــوع تکنولوژیکـــی به جای وارد شـــدن در 
فناوری هایی که چرخه عمـــر باایی دارند 
در عرصه هایی از فناوری وارد می شوند که 

چرخه عمر کوتاه تری دارند.
»چرخـــه  فناوری هـــای  از  منظـــور 
 )sort cycle time( کوتـــاه«  عمـــر 
فناوری هایی اســـت که به میـــزان کمتری 
اتـــکا  خـــود  از  قبـــل  تکنولوژی هـــای  بـــه 
دارند و جدید محســـوب می شـــوند. ولی 
 high( »فناوری هـــای »چرخـــه عمر بـــاا
و  بلـــوغ  دوران  برعکـــس،   )cycle time
مسیر بلندمدتی را طی کرده اند و نیازمند 
دانش و تکنولوژی باا هستند. کشورهایی 
بـــه تقلیـــد از  چـــون برزیـــل و آرژانتیـــن 
کشـــورهای توســـعه یافته و پیشگام چون 
امریکا و با الگوبرداری از مســـیر طی شده 

آنان، وارد فناوری هایی با چرخه عمر باا 
شـــدند در حالی که دو کشـــور تایوان و کره 
بـــا توجه به خودشناســـی و ظرفیت بومی 
خـــود وارد حوزه هایی شـــدند کـــه چرخه 
عمر پایینی داشـــتند و می توانستند از آن 
به منزلـــه »پنجره فرصتی« برای پیشـــی 
فناورانـــه  توســـعه  و  دیگـــران  از  گرفتـــن 

استفاده کنند.
به طور مثال کره جنوبـــی برای ورود به 
صنعـــت خـــودرو- کـــه دارای چرخه عمر 
باایی اســـت و نیاز به ســـوابق تکنولوژیک 
پیشرفته دارد- از »پنجره فرصت« استفاده 
کـــرد و آن زمانی بود که تکنولوژی موتور، از 
کاربراتـــور به انژکتـــور تغییر کرد یـــا زمانی 
که موتورهـــای الکتریکی وارد بازار شـــدند 
و دانـــش قبلی به نوعی کنار گذاشـــته شـــد 
که این فنـــاوری جدید چرخه عمر کوتاهی 
داشـــت و امـــکان ورود و پیشـــرفت در آن 

سریع تر و آسان تر بود. تأثیر نوآوری فناورانه 
در همپایی، در چنین موقعیت هایی است 
که به کشـــوری که از مســـیر فنـــاوری عقب 
مانده است فرصتی برای ورود و حتی جلو 

زدن از بقیه می دهد.
در واقع مســـیر »یادگیـــری« و »تقلید« 
نوعـــی تقلید ســـاده و مطلق نیســـت بلکه 
فرآیندی اســـت که با خودشناســـی و توجه 

به ظرفیت های داخلی نیز برای بهره گیری 
از  اســـت.  از آن دانـــِش فناورانـــه همـــراه 
ایـــن جهت اســـت کـــه عنصـــر »نوآورانه« 
با »فنـــاوری« همـــراه می شـــود و می تواند 
تأثیرگذاری ویژه ای بـــرای روند همپایی به 

همراه آورد.
بهره گیـــری از تجـــارب چنین مســـیری 
برای ســـایر دولت ها از جمله کشـــور ما نیز 

می تواند بســـیار عملیاتی و راهگشـــا باشد. 
در واقـــع هر چنـــد به نظر می رســـد فاصله 
زیادی بـــه لحـــاظ پیشـــرفت های فناورانه 
با پیشـــگامان فنـــاوری و توســـعه در جهان 
داریم ولی این فاصله را می توان به شـــرط 
فراهم بودن الزامـــات اجتماعی- نهادی، 
بـــه منزله »دریچه فرصتـــی« برای ورود به 

مسیر نوآوری های فناورانه تلقی کرد.

اباذری(. اما این بار طباطبایی در واکنش 
ــــخنان فیرحی، باب جدیدی را علیه  به س

شاگرد قدیمی خود گشود.
ë 1 طباطبایی علیه فیرحی

اظهارنظر فیرحی، آنچنان طباطبایی 
ــتاد  ــ ــــفت که به فیرحی لقب »اس را برآش
ــد  ــ نق او  داد.  را  ــــده«  بومی ش ــگاه  ــ دانش
ــه  ــ ــــهری را ب ــه ایرانش ــ ــر اندیش ــ ــــی ب فیرح
ــوان دفاع  ــ ــرده ای که ت ــ ــــوب زدن بر م »چ
ــه در واقع  ــ ــبیه کرد ک ــ ــدارد« تش ــ ــود ن ــ از خ
ــــوب زدن مردگان  ــد »چ ــ ــــن نقد همانن ای
ــبح او همچون  ــ ــه ش ــ ــــت ک ــر زنده ای اس ــ ب
ــــی آزارد«.  ــــی روح منتقدانش را م کابوس
ــه  ــ ــر طباطبایی، اعام مرگ اندیش ــ از نظ
ــــهری از طرف فیرحی، ره به جایی  ایرانش
نخواهد برد و این »موجود غرق خون« را 

زنده تر خواهد کرد. 
ــــخنان خود، به  طباطبایی در پایان س
ــتقیم و در عبارتی قابل تأمل  ــ طور غیرمس
ــه  ــ ب را  ــود  ــ خ ــــری  فک ــروژه  ــ پ ــدان  ــ منتق

»زباله دان تاریخ« حواله داد.
ë  ــهری ــ ایرانش ــک:  ــ تاجی ــان  ــ احس  2

احیاکننده سلطنت نیست
نقد دیگر را احسان تاجیک، پژوهشگر 
ــــی، بر نقد فیرحی نگاشت. از  علوم سیاس
ــــی در نظریات جدید خود  دید او، »فیرح
ــــوق به دنبال مدرن  ــابه فقه با حق ــ در تش
ــــاس حقوق جدید است  کردن فقه بر اس
ــــی هماهنگ  ــه فقه با تجدد سیاس ــ و اینک
ــود. بنابراین مقوله اندیشه ایرانشهری  ــ ش
ــد برای  ــ ــژه ای نمی توان ــ ــگاه وی ــ ــــچ جای هی

فیرحی داشته باشد«.

ــــک  تاجی ــــی،  فیرح ــور  ــ تص ــــاف  برخ
ــــهری را احیاکننده سلطنت  نظریه ایرانش
ــروژه ای می داند  ــ ــه آن را پ ــ ــد بلک ــ نمی دان
ــال یکپارچگی و حفظ تمامیت  ــ که به دنب
ــــت در مقابل  ــاد دول ــ ــــی و احیای نه ارض
ملوک الطوایفی بودن کشور ایران است«. 
ــد خویش به فیرحی تذکر داد که  ــ او در نق
ــــدد نمی تواند بدون  ــرد فقه به تج ــ »رویک
ــــگ ایرانی موفق  ــه ملیت و فرهن ــ توجه ب

شود.«
ë  ــهری ــ ایرانش ــری:  ــ نصی ــی  ــ مصطف  3

سلطنت نیست
ــی  ــ علوم سیاس ــگر  ــ پژوهش ــــری،  نصی
ــز »نظریه  ــ ــــی، بر تمای ــــخ به فیرح در پاس
ــــهری« و »نظریه حفظ سلطنت«  ایرانش
ــــلطنت تنها  ــــم او، »س ــرد. به زع ــ تأکید ک
ــه و فرهنگ ایرانشهری  ــ صورتی از اندیش
ــــهری  ایرانش ــا  ــ ام ــود.  ــ ب ــــن  که دوران  در 
ــران و بنیادهای فرهنگی  ــ نظریه حفظ ای
ــــت که  ــه مثابه یک ماده بنیادین اس ــ آن ب
ــــلطنت و  ــای تاریخی، اعم از س ــ صورت ه
ــوند. به همین  ــ ــره بر آن عارض می ش ــ غی
ــــهری نظریه حفظ سلطنت  دلیل، ایرانش
ــــت تا بمیرد. فلذا ما ایرانیان  نبوده و نیس
ــــری  ــه ام ــ ــه مثاب ــ ــــهری ب ــر ایرانش ــ ــد ب ــ بای
ــترک تأکید کنیم« نه آنکه فاتحه آن  ــ مش

را بخوانیم.
ë  پاســـخ فیرحی به نقدها؛ »ایران« غیر از

»ایرانشهری« است
ــه دور از  ــ ــا ب ــ ــــی به نقده ــــخ فیرح پاس
ــود. او در  ــ ــــاس منطق ب ــــاس و بر اس احس
ــــت که به  ــود تأکید داش ــ ــــخ نهایی خ پاس

مرگ »سلطنت ایرانشهری« اشاره کرده 
ــــهری. از نظر او  ــــرگ ایرانش ــه م ــ ــــت ن اس
»اکثر این نقدها به اشتباه بین »ایران« و 

»ایرانشهری« خلط کرده اند.
ــرزمین  ــ ــران«، س ــ ــــاس، »ای ــر این اس ــ ب
ــرزمین مرکب از  ــ ــــت؛ س اینجا و اکنون اس
ــا، زبان ها،  ــ ــا، گویش ه ــ ــا، نژاده ــ قومیت ه
و  ــــخ  تاری ــه  ــ هم ــا  ــ ب ــان؛  ــ ادی و  ــــب  مذاه
ــیرین آن.  ــ ــــت تلخ و ش فرهنگ؛ سرگذش
ــــهری«، اما، یک »روایت« است؛  »ایرانش
ــا، از ایران  ــ ــار دیگر روایت ه ــ ــــی در کن روایت
ــــی  ــــت طباطبای ــا. روای ــ ــون م ــ ــا و اکن ــ اینج
ــــت که  ــــی اس ــهر( روایت ــ ــران )ایرانش ــ از ای
ــد  ــ ــراوان دارد و می توان ــ ــای« ف ــ »امکان ه
ــا در »تجدد ایران«  ــ همراه دیگر روایت ه
ــــرطی که »از مدار  ــارکت نماید به ش ــ مش
ــود و بر زورق  ــ ــــفی خارج نش تأمات فلس

احساس ننشیند«.
ë  مخاطرات احتمالی؛ ایدئولوژی زدگی و

گسل سازی
ــوع برخورد  ــ ــه ن ــ ــا عنایت ب ــ ــــی ب فیرح
ــه  ــ ــــن نکت ــه ای ــ ــان را ب ــ ــا او، آن ــ ــدان ب ــ منتق
ــــهری  ــــاخت که نظریه ایرانش رهنمون س
ــه دارد؛  ــ ــای فراوانی ک ــ ــر امکان ه ــ عاوه ب
ــه بر مرکب  ــ ــز دارد ک ــ ــتعداد آن را نی ــ »اس
ایدئولوژی سوار شود، سر از ناسیونالیسم 
ــکال درآورد و  ــ ــرا و رادی ــ ــتانی، احیاگ ــ باس
ــژه بین دیانت  ــ ــای جدیدی، بوی ــ تقابل ه
ــــری  احیاگ او،  ــد  ــ دی از  ــد.  ــ بزای ــــت  ملی و 
ــای خافت،  ــ ــــنگ احی ــــهری همس ایرانش
ــتر »گسل ساز«  ــ مخاطره انگیز بوده و بیش

است تا مرهمی بر »بحران ایراِن«.

 داستان یک 
دو دستگی

 گذری بر مباحثه داود فیرحی و  
سید جواد طباطبایی پیرامون »اندیشه ایرانشهری«

سید جواد طباطبایی داود فیرحی

محمد صادق پورابراهیم اهوازی

دکتر همایون هّمتی
استاد مدعو الهیات معاصر دانشگاه های آلمان

سیدجواد طباطبایی متفکری اســـت قابل احترام؛ فارغ از نحوه برخورد او با منتقدانش. پروژه 
فکری او تحت عنوان عام »اندیشـــه ایرانشـــهری« برای دانشـــجویان علوم انسانی و متفکران 
دغدغه مند بســـیار راهگشا است.هر اندیشـــه ای طبیعتاً منتقدانی دارد و اندیشه طباطبایی نیز 
از این قاعده مســـتثنی نیست. اساساً پیشرفت و توســـعه یک پروژه فکری، بدون نقد و محک 
خوردن امکان پذیر نیســـت. این نکته نیز مهم اســـت که در بســـیاری از مـــوارد، بهترین نقدها 
را کســـانی مطرح می کنند که با مبانی اندیشه یک متفکر آشـــنایی جامعی دارند. در این میان 
اغلب، شاگردان قدیمی یک استاد و متفکر، بهترین افرادی هستند که تمامی ابعاد یک اندیشه 
را بخوبی می شناســـند و از قضا، همانان بهتر می توانند به نقد و اصـــاح آن همت گمارند.در 
این راســـتا، دکتر داود فیرحی از شاگردان قدیمی استاد طباطبایی اســـت، در جلسه مورخ 27 
آبان ماه97 در محل مرکز مطالعات خاورمیانه، در حاشـــیه پرداختن بـــه آرا و نظرات خود، به 
نقد گوشـــه ای از تفکر طباطبایی نیز پرداخته اســـت. این انتقاد موجـــب رنجش طباطبایی و 
شاگردانش شد و باعث شد تا به نقِد »نقد فیرحی« بپردازند. فیرحی نیز در پاسخ به این سلسله 
یادداشت ها، یادداشتی را در کانال تلگرامی اش منتشـــر کرد. برای منقح شدن ادعا و استدال 

فیرحی و طباطبایی به صورت خاصه این مباحثات از نظر می گذرد.

مریم السادات حسینی

برای پیشرفت در اقتصاد، آیا راه میانبری هست؟

ë  ــتانی از فیرحی؛ چرا »فقه ــ ــش بس ــ  پرس
سیاسی«؟

ــه در جریان  ــ ــد ک ــ ماجرا از آنجا آغاز ش
ــوان »نگاهی به  ــ ــه ای با عن ــ برگزاری جلس
ــر فیرحی در  ــ ــته های دکت ــ آورده ها و بایس
ــــوب دکتر  ــــن مکت ــــت«، مت ــــش سیاس دان
ــــی  ــــأت علم ــو هی ــ ــتانی )عض ــ ــد بس ــ احم
ــران  ــ همفک از  و  ــــی  خوارزم ــگاه  ــ دانش
ــه مذکور حضور  ــ طباطبایی( -که در جلس

نداشت- قرائت شد.
بستانی در این نامه با اشاره به اینکه 
پروژه فکـــری فیرحی بیشـــتر بر فقه به 
مثابه دانش سیاســـی کلیدی در تمدن 
اســـامی تکیه دارد، اذعان داشـــت که 
اگرچـــه در دهه های اخیر ماهیت نظام 
سیاســـی جمهوری اسامی باعث شده 
تـــا توجه به فقه سیاســـی بیشـــتر شـــود 
امـــا در تاریخ اندیشه سیاســـی در ایران 
»فقـــه سیاســـی« نقـــش بســـیار اندکی 
بســـتانی،  اعتقـــاد  بـــه  اســـت.  داشـــته 
اندیشه سیاســـی ایرانی نه فقط بر مدار 
فقـــه، بلکـــه همـــواره حول ســـلطنت و 
برداشـــت های مختلـــف از آن )ماننـــد 
برداشـــت عرفانی، فلسفی، حماسی و 
غیره( فهمیده شـــده اســـت و در چنین 
نظام فکـــری، فقه و شـــریعت همواره 
نقشی فرعی در سیاست داشته اند، زیرا 
در اندیشه ایرانی شاه برگزیده خداوند 
اســـت و هرچند تقید به شریعت برای 
او ضروری اســـت اما وظیفـــه او اجرای 
حکومـــت  تشـــکیل  و  شـــرعی  احـــکام 

دینی- فقاهتی نیست.

ë  ،سلطنت ــتانی؛  ــ بس به  فیرحی  ــخ  ــ پاس  
نهاد و فکر آن در ایران مرده است

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در 
ــــخ به دکتر بستانی، شریعت را برنده  پاس
ــریعت)فقه( در  ــ ــــلطنت و ش ــه س ــ منازع
ایران معاصر)مشروطه به بعد( دانست. 
ــــهری پیش از  ــــلطنت ایرانش از نگاه او، س
ــــت. حتی ناصرالدین شاه  قاجار مرده اس
ــرع می دانست و  ــ ــــی ش خود را فراش باش
ــریعت جست وجو  ــ ــروعیتش را در ش ــ مش

می کرد.
ــانی  ــ ــه کس ــ ــار، اگرچ ــ ــــس از دوره قاج پ
ــــک  ــــون محمدعلی فروغی با تمس همچ
ــرای  ــ ب ــــی  تاش های ــتان گرایی  ــ باس ــه  ــ ب
ــد اما این  ــ ــــلطنت ترتیب دادن ــای س ــ احی
ــتان گرایانه پهلوی یک  ــ ــوژی باس ــ »ایدئول
ــه  ــ ــه با اندیش ــ ــود ک ــ ــــدرن ب ــوژی م ــ ایدئول
ــر  ــ ه در  ــــت«.  اس ــاوت  ــ متف ــــهری  ایرانش
ــــت، »مرگ  صورت، فیرحی در این نشس
ــــلطنت، نهاد آن و فکرش در ایران« را  س
اعام و بدین گونه محوریت فقه سیاسی 

در آثارش را توجیه کرد.
ë  ــه ــ ب ــاگردانش  ــ ش و  ــی  ــ طباطبای ــخ  ــ پاس

فیرحی
ــــذاق طباطبایی و  ــه م ــ ــــخنان ب این س
دوستدارانش خوش نیامد و واکنش های 
ــــت. طباطبایی  ــان را در پی داش ــ ــد ایش ــ تن
ــــری خود،  ــبرد مباحث فک ــ ــــاوه بر پیش ع
ــا ادبیاتی  ــ ــان فکری را ب ــ ــواره دو جری ــ هم
ــنفکری  ــ ــــت: روش ــیار تند نقد کرده اس ــ بس
ــــروش( و جریان  ــــم س ــــی )عبدالکری دین
ــــف  ــــپ نو ایرانی )مراد فرهادپور و یوس چ

یادداشت
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گزارش تحقیقی و مشاهدات میدانی خبرنگار »ایران« از تنش آبی در کرمان
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پرونده ای برای خشکسالی

تحلیل مسئوان و صاحبنظران درباره ورشکستگی آبی کرمان

کشاورزی پیشکش آبی برای نوشیدن نداریم
گایه مجریان پروژه های بی سرانجام

طرح هایی که برآب می شود
در دشت رفسنجان چه خبر است؟

ابرهایی از دود زغال
از زنگی آباد تا زرند؛ دریغ از قطره ای آب

رد خشکسالی روی چهره باغداران

دشت سیرجان ، کفه نمک

پرونــده بررســی تنش آبــی و تأثیر 
زیســت  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
ویژه نامــه ای  بــا  آن،  محیطــی 
آبــی  منابــع  وضعیــت  دربــاره 
دز  زاینــده رود،  سرچشــمه های 
چهارمحــال  اســتان  در  کارون  و 
در  کــه  شــد  گشــوده  بختیــاری  و 
تاریــخ نوزدهم تیرماه ســال جاری 
بــا عنــوان »رودخانه هــا کجــا گــم 

می شوند«، خواندید. 
دومیــن پرونــده، یازدهم شــهریور 
مــا  و  کاشــتند  »دیگــران  تیتــر  بــا 
خشکاندیم« منتشــر شد که در آن 
بــه وضعیت منابع آبــی اصفهان، 
دشــت های ســوخته شــرق، باغ ها 
تشنه خمینی شــهر و نجف آباد و... 

پرداختیم.
 پــس از آن بــه یــزد ســفر کردیــم 
کــه ایــن ویژه نامــه نیــز بــا عنــوان 
»دشــت در خــود فرومی ریــزد« در 
تاریخ ســی ام مهرماه، پیش چشم 
شــما قــرار گرفــت و آنچــه امــروز 
می خوانید بررسی عمق تنش آبی 
در مناطق شــمالی و جنوبی استان 
پهناور کرمان اســت کــه هرکدام از 
ایــن مناطق، درگیــری خاص خود 

را دارد.
مشــکل اصلــی شــمال اســتان و 
شــهرهای بزرگــی مثــل کرمــان، 
رفســنجان، زرنــد و ســیرجان، ته 
کشــیدن منابع آب شــرب است. 
تــک  مناطــق  ایــن  همچنیــن 
محصولــی و وابســته بــه باغ های 
رفتــن  بیــن  از  بــا  کــه  پســته اند 
اقتصــادی  نظــر  از  آب،  کیفیــت 
هــم بــا مشــکات زیــادی روبه رو 

شده اند.
 امــا در جنــوب و شهرســتان هایی 
مثل جیرفت، قلعــه گنج، رودبار، 
مشــکل،  بزرگتریــن  و...  کهنــوج 
چاه های غیرمجازی هســتند که نه 
می توان برای شــان مجــوزی صادر 
کرد، نه می شــود روی آنها نظارتی 
داشــت و نه به دلیل فقر کشاورزان 
کــرد؛  مســدود  براحتــی  می تــوان 
کافــی ســردرگم که بــرای حل آن 

اراده ای فرااستانی ازم است.

کاف سردرگم کرمان
دریـــچه

محمد مطلق 
گزارش نویس

اوقات خاله نبات تلخ است: »سی سال باغم به 
آب بود حاا تکیده؛ از بی سوختی، بی گازوئیلی. 
پــدر بچه هام از بین رفــت، من ماندم و هفت تا 
صغیــر یتیم. گازوئیل شــد بشــکه ای 800 هزار؛ 
 ای بــه قــرآن نتوانســتم بخــرم. 500 تــا درخت 
داشــتم حاا 7 تا هم نمانده. نگاه کن این همه 
نخــل بی ســر! دوازده خانواریــم، روزگار نداریم، 
چه خاکی به سرم بریزم؟ رفتم بخشداری گفتم 
بچه هــام از تشــنگی مردند، رحم کنید؛ بیســت 

لیتر به من گازوئیل داد.«
می گویم خاله نبات چاه »دشــت مهران« 
پروانــه نــدارد، زمین تــان هــم پروانــه نــدارد، 
گازوئیــل کــه هیــچ، باید این چاه بســته شــود. 
می گویــد: »ببندید بــه خدا راحت می شــویم. 
به مــاه رمضــان راحــت می شــویم. زن و بچه 
می رویــم توی چاه، خاک بریزید روی ســرمان 
راحــت  همــه  خیــال  کنیــد،  صــاف  قشــنگ 
می شود.«می پرســم مردهــا کجا هســتند این 
وقــت روز؟ خالــه کلثــوم می گویــد: »رفته انــد 
بنــدر کارگری، می روند چابهار، این طرف و آن 
طرف دنبال بدبختی. به خدا امسال از تشنگی 
هــاک شــدیم. آب کشــاورزی و خوردن مــان 
همیــن چــاه اســت؛ آن هــم پــول نداریم یک 
بشــکه گازوئیــل بخریــم ااقــل بچه هــا تشــنه 
نمانند. هرکجا هم می رویم التماس می کنیم، 
فایده ندارد.«آفتاب نزده با مهندس حســین 
از  زیرزمینــی  آب هــای  متخصــص  زراعتــکار 
کرمــان بــه ســمت جیرفــت و رودبــار بــه راه 
می افتیم. قله های ســه شــاخ کوهستان جوپار 
برف گرفته و ســفید اســت. رو به رو، ماهان در 
میان ســپیدارهای بلند از خــواب برمی خیزد. 
آفتاب پشت کوه های پلوار در حاشیه کویر لوت، 
مثل سینی مسین بزرگی می لرزد. پیش از این 
فیلم های دردناکی از پلمب چاه های غیرمجاز 
جنــوب کرمــان دیــده ام و حــاا می خواهــم از 
نزدیک با روستایی ها حرف بزنم و با معیشت 
و زندگی شــان آشــنا شــوم و اینکه چرا ماجرای 
11 هــزار یا به روایتی 13 هزار چاه غیرمجاز این 

منطقه به کافی سردرگم تبدیل شده؟
جــاده کرمــان - بــم - زاهــدان، دو راه بــه 
جیرفت دارد؛ راین و دهبکری. قرار می گذاریم از 
رایــن برویم و از دهبکری برگردیم. تا چشــم کار 
می کند، دشــت در دوسوی جاده پر از پاستیک 
اســت. کمی بعد »هزار« را می بینم با آن دامنه 
وسیع و قله ای سفید از برف؛ چهارمین کوه بلند 
ایــران پــس از دماوند و الوند و ســبان. زراعتکار 
می گویــد درســت در همین نقطه، ســه حوضه 
آبریز کرمــان، جازموریان و کویر لوت از هم جدا 
می شــود. اقلیم گیج کننده کرمــان، هرلحظه از 
طبیعتــی نادیده پــرده برمی دارد. تــک و توک، 
اتومبیل هایــی کــه اول صبــح در خیابان هــای 
باریــک رایــن دیــده می شــوند، یــک دور کامــل 
میدان امامزاده »شــیر خــدا« را به نیــت زیارت 

می چرخند و باز به راه شان برمی گردند.
دقایقی بعد در ارتفاعات ســربیژن، اقلیمی 

شبیه کردستان می بینم، با درختچه های کوچک 
و پراکنــده در دامنه هــا و بوته های جاز که شــبیه 
خاری پوشــیده از پنبه اســت. نزدیک سرشاخه 
مسیل خشک رودخانه »تهرودی« بم هستیم. 
زراعتــکار توضیــح می دهد که چگونــه به بهانه 
آبخیزداری، جلوی سرچشــمه ها بند می کشند 
تا دور و برش باغ و ویا بســازند. چیزی که شبیه 
آن را در ارتفاعــات چهارمحــال و بختیاری زیاد 
دیــده ام. اما فکــرش را نمی کردم که در اســتان 
خشــکی مثل کرمان چنین خیالی از ســر کســی 
بگذرد: »با این کار سرشــاخه رودهــا را در دره ها 
حبس می کنند؛ طرف های ســیرجان در شمال 
استان و هلیل جیرفت در جنوب زیاد می بینید. 
همه جا هســت.«طبیعت کردســتان کــه تمام 
شد، به جاده هراز می رسیم. باور کردنی نیست 
»دلفارد« با درختان سردســیری  بــادام و گردو و 
سپیدارها و کاج های بلند چیزی کم از جاده های 
شــمال ندارد. دو ســوی دره پر اســت از ویاهای 
خــوش آب و رنگ کــه زیر چتر برگ هــای زرد و 
قرمز به خواب رفته اند. ارتفاع کم می کنیم، مثل 
هواپیمایــی که درحال فرود آمدن باشــد، آنقدر 
که گوش هایم درد می گیرد. هزار و 200 متر باید 
پاییــن برویم تا بــه طبیعتی شــبیه بندرعباس 
برســیم.نزدیک جیرفــت کوه هــا از هــم فاصله 
می گیرند و زمین ســربی و سنگاخی می شود با 
نخل های پراکنده و گزهایی که انگار از زیر سیاب 
بیرون آمده اند. اینجا سطح سنگ بستر بااست 
و مثل ســیرجان و رفســنجان و زرند و کرمان در 
شــمال، خبــری از چاه های 380 متری نیســت. 
خیلــی از چاه های غیرمجاز 60 یــا 70 متری اند؛ 
می گویند بعضی جاها 40 متر یا حتی کمتر. این 
وسط حقابه دارهای قدیم هلیل هم هستند که 
می گویند سد جیرفت، حقابه ما را گرفته و حاا 

چرا در حاشیه اش چاه نزنیم؟
جیرفــت  آب  منابــع  اداره  در  را  صبحانــه 
می خوریــم و حمیــد آذربیــک مدیر ایــن اداره، 
مانیتــورش را برمی گردانــد تــا روســتا به روســتا 
تعــداد لکه هــای ســبز و قرمــز را ببینم. ســبزها 
مجازند و قرمزها غیرمجــاز: »اکثر چاه های این 
منطقه به دلیل مشــکات معیشتی مردم حفر 
شــده. اینجــا صنعتــی وجــود نــدارد و مــردم با 

کشاورزی امرار معاش می کنند.«
روستای »باغ باغویه« 50 تا لکه دارد؛ حدود 
40 تــا قرمــز و بقیه ســبز، روســتای »زنگیــان« و 
»خاتون آباد« هم همین طور. روستاهای ساحل 
هلیــل یکســره قرمزنــد. »دوبنه« یک لکه ســبز 
دارد و انبوهــی لکــه قرمــز؛ آنقــدر که نمی شــود 
شمرد. »ســرونی« هم مجاور هلیل است با 30 
تــا نقطــه قرمــز و 3 تا ســبز و 30 تای دیگــر زرد. 
زردها چاه های قبل از 85 هســتند و می بایست 
به خاطر قدمت شان سبز می شدند اما همچنان 
باتکلیــف مانده اند.ســال 89 قانونــی تصویب 
شــد که براســاس آن کشــاورزان بــرای چاه های 
بدون ســندی که پیش از 85 حفر کــرده بودند، 
می توانســتند پروانــه بگیرنــد و از خدماتی مثل 

برق کشاورزی استفاده کنند. اما روستاییان جنوب 
کرمان یــا به دلیل صعــب العبور بــودن مناطق 
روستایی یا مشــکوک بودن به این طرح، چندان 
اســتقبالی برای گرفتن مجــوز نکردند. طبق این 
قانــون چاه هــای پیــش از 85 فــرم یــک و پس از 
آن فرم پنج محســوب می شــوند امــا آن طور که 
آذربیک می گوید خیلــی از فرم یکی ها به همان 
دایلی که گفتم با فرم پنجی ها قاطی شــد. حاا 
کارشناســان بــا ارزیابــی قدمــت چــاه و اراضی و 
باغ هایــی کــه بــا آن آبیــاری می شــود، می توانند 
وضعیت چــاه را بــرای تعیین تکلیــف نهایی از 

قرمز به زرد تغییر دهند.
موضــوع مهــم دیگــر اینکــه به دلیــل افــت 
ســفره  های زیرزمینــی، نــه چاه هــای مجــاز و نــه 
غیرمجاز آبدهی ســابق را ندارند و از ســوی دیگر 
با گران شدن سوخت و همین طور رونق قاچاق، 
عمًا بســیاری از کشــاورزان جنوب کرمان ناتوان 
از تهیــه گازوئیل برای تأمین آب شــرب و آبیاری 
از  »می توانیــد  می گویــد:  آذربیــک  اراضی انــد. 
نزدیــک ببینید که خیلی از چاه ها غیرفعالند و از 
این نظر می شود گفت آمارهای مربوط به تعداد 
چاه هــای غیرمجاز دقیق نیســت. هرچــاه ااقل 

معیشت 5 یا 6 خانوار را تأمین می کند و حاا که 
به مشکل سوخت خورده اند، هر روز به شهرداری 
و بخشــداری و ادارات مختلف مراجعه می کنند 
و عمًا کاری هم از دســت کســی ساخته نیست. 
تعییــن تکلیف چاه هــای جنوب کرمــان، خیلی 
خیلی حیاتی است، وگرنه مشکات زیادی به بار 
می آید.«مسأله فقط چاه بی پروانه نیست؛ چاهی 
که پروانه ندارد، یعنی وسط اراضی ملی و زمین 
بدون پروانه حفر شــده: »وقتی نــه زمین نه چاه 
مجــوز ندارد، ماهــم نمی توانیم نظارتی داشــته 
باشیم، نمی توانیم موتور دیزلی را به موتور برقی 
تبدیل کنیم، نمی توانیم مجوز آبیاری تحت فشار 
بدهیــم یــا از اضافــه برداشــت جلوگیــری کنیم. 
گاهی این چاه ها کنار چاه های پروانه دار است که 

روی آبدهی آنها هم اثر می گذارد.«
معنــای فنی کنار هم قرار گرفتــن چاه ها این 
اســت کــه آب یــک چــاه در چنــد نقطــه نزدیک 
بــه هــم تقســیم می شــود. کشــاورزان کمتــر این 
موضــوع را می داننــد و به جــای گــزارش دادن و 
جلوگیــری از حفر چــاه جدید، از لــو رفتن آن نیز 
جلوگیری می کنند. از سوی دیگر همین موضوع 

آمــار چاه های غیرمجاز را باا می بــرد که درواقع 
نادرست اســت. مســئوان می گویند اگر اراده ای 
باادستی برای ساماندهی چنین وضعیتی باشد، 
می توان چاه ها را تجمیع کرد تا هم کشــاورزان از 
خدمات دولتی برخوردار شــوند و هم برداشــت 
از سفره های زیرزمینی تحت کنترل باشد.دشت 
جیرفت که یکی از پرآب ترین دشت های کرمان 
اســت، ســاانه با 45میلیون مترمکعب کســری 
مخــزن مواجــه اســت. 30 حلقه چاه آب شــرب 
شــهری هم با کاهش جدی آبدهی رو به روست 
و پتاسیم باایی دارد. کناره های سفره، شور و تلخ 
شــده و کــود و ســموم کشــاورزی هــم آن را آلوده 
کرده است.دوباره به جاده برمی گردیم تا مناطق 
جنوبی تر را ببینیم؛ مقصد، رودبار جنوب. سمت 
چپ پر اســت از ســوله های نایلونی و کشت و کار 
گلخانه ای و ســمت راســت نخلستان های وسیع 
و مرکبــات. در شــمال اســتان که تــک محصولی 
است، درختان پسته مثل بوته های بی برگ و بار 
در خواب زمستانی اند و اینجا گلخانه و باغ، زنده 
و بهاری. عنبرآباد در دوردست، خط سبز وسیعی 
است با بی نهایت باغ؛ شمالی در دل کویر. هربار 
که چشــمت را ببندی و باز کنی، خــودت را جای 

دیگــری از کشــور می یابی؛ گاه در نخلســتان های 
جنــوب، گاه در باغ های پرتقال و لیموی شــمال، 
گاهــی در بیابان های یــزد... و نمی دانی کدامش 

حقیقت دارد و کدامش ساختگی است؟
قایی رئیــس خانه کشــاورز رودبار می گوید 
کاشــت و برداشــت در این شــهر دائمی اســت. 
یعنی همان زمان که محصولی کاشته می شود، 
محصولــی هم درحال برداشــت اســت: »پاییز 
کنجد و وسمه و حنا برداشت می کنیم و همان 
موقــع هندوانــه و گوجــه و پیــاز و ســیب زمینی 
می کاریــم. در اوج زمســتان کــه همــه جــا برف 
اســت، خیار و گوجــه و پیاز و هندوانه برداشــت 
می کنیــم و ارزن و یونجه می کاریــم...« به گفته 
وی یونجه رودبار در ســال 19 بار چیده می شــود 
و ایــن در دنیــا بی نظیر اســت. اگر بــادام و گردو 
را حــذف کنید، تقریباً همــه محصوات جهان 
به صــورت چهارفصــل در ایــن شــهر بــه عمل 

می آید. اما چرا مردم تا این اندازه فقیرند؟
در بلــوار مرکــزی رودبــار کــه بــا میوه هــای 
ســیمانی تزئیــن شــده و کشــاورزی بــا لبــاس 
محلی درحال کشــیدن گاری بــزرگ هندوانه 

اســت، مردم با چهره های بلوچی بندری، در 
دو صف بلند توزیع سبد کاا ایستاده اند. فقر از 
سر و روی مردم می بارد. هربار همین سؤال را 
از کسی می پرسم؛ با این همه چاه غیرمجاز، با 
این همه اراضی ملی بدون پروانه، با این همه 
باغ و این همه تنوع محصول، چرا مردم تا این 
انــدازه در فقــر غوطه می خورنــد؟ یافته هایم 
اینجــا هیــچ  را در چنــد جملــه می نویســم؛ 
ســردخانه ای نیســت، اینجا هیــچ کارخانه ای 
برای تبدیل و فرآوری محصوات وجود ندارد، 
اینجــا هیچ شــرکت بازرگانــی بــرای بازاریابی 
فعالیــت نمی کنــد، اینجا هیچ واحــدی برای 
بســته بندی نیســت، حتی بســته بندی یونجه 
و مهمتــر از همــه اینکــه کشــاورز – بازرگانــان 
غیربومــی، زمین را بــه بهایی انــدک از اهالی 
اجــاره می کننــد و شــیره زمین را کــه مکیدند، 
تحویل صاحبش می دهند و به دشتی دیگر در 
استانی دیگر کوچ می کنند. چیزی که نظیرش 
را در دشــت های اصفهان و یزد و چهارمحال 
و بختیــاری هم دیده ام.از ســوی دیگــر رودبار 
نقطه طایی قاچاق ســوخت، قاچاق انسان، 
قاچاق مــواد مخــدر و هرنوع قاچــاق دیگری 
از شــرق و جنوب محســوب می شــود و همین 
موضع جاذبــه آن را برای ســرمایه گذاران کم 
می کنــد یا باعث ناکامی در برخی برنامه های 
مدیریتی می شود. اینجا اگر بخواهی چاهی را 

ببندی، باید منتظر عواقبش هم باشی.
مدیــر  میرشــکاری  عبدالحمیــد  مهنــدس 
آبیــاری شهرســتان رودبار می گویــد: »75درصد 
اراضــی ایــن شــهر، اراضــی ملــی اســت و هنــوز 
تعییــن تکلیف نشــده. 3 هــزار و 602 حلقه چاه 
مجــاز داریــم و هــزار و 448 حلقــه بــدون پروانه 
کــه وضعیــت  آنها هم مشــخص نیســت. 825 
حلقه چــاه داریم که متعلق به قبل از ســال 85 
اســت و می بایســت پروانه می گرفتند اما بموقع 
پرونده تشکیل نداده اند. در زمینه آب شرب البته 
پیشــرفت کرده ایــم و اان 50 درصد آبرســانی از 
طریق شــبکه انجــام می شــود و 20 درصد هم با 
تانکر. می ماند 30 درصد که تا حاا نتوانسته ایم 
خدماتی بدهیم.«در روســتاهای رودبار خیلی ها 
مثل خاله نبات برای پرداخت هفت میلیون وام 
آلونک مسکن مهر، چند تا بزشان را فروخته اند و 
حاا که قیمت گازوئیل سر به فلک گذاشته، بزی 
هم ندارند که نقد کنند یا ااقل شیرش را بخورند. 
خیلی های دیگر سود وامشــان 35 میلیون شده 
و مجبورنــد وام دیگــری برای صاف کــردن اولی 
بردارنــد اما بانــک ضمانت کارمنــد می خواهد. 
ابراهیم طهوری را در روستای بیژن آباد می بینم: 
»شــما هــزار کیلومتــر ایــن دور و بــر بگــرد، ببین 

کارمند پیدا می کنی؟«
همان ســؤالی را که در دشــت مهــران از خاله 
نبــات پرســیدم، از او می پرســم و همــان پاســخ 
را می شــنوم؛ دشــت هم اراضی ملی اســت هم 
ممنوعــه، چاهت هم پروانه نــدارد، چه می کنی 

اگر ببندند؟

دشت جیرفت که یکی از پرآب ترین دشت های کرمان 
است، ساانه با 45 میلیون مترمکعب کسری مخزن 

مواجه است. 30 حلقه چاه آب شرب شهری هم با 
کاهش جدی آبدهی رو به روست و پتاسیم باایی 

دارد. کناره های سفره، شور و تلخ شده و کود و سموم 
کشاورزی هم آن را آلوده کرده است
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 کشاورزی پیشکش
 آبی برای نوشیدن نداریم

تحلیل مسئوان و صاحبنظران درباره ورشکستگی آبی کرمان

ببــرم. عمق چاه های ما از 150 متر رســیده 
به بــاای 350 متر. زمانی چــاه 150 متری 
ما 70 لیتر آب داشت، حاا چاه 360 متری 
ما 20 لیتر آب دارد. عمر آن چاه 35 ســال 
بود و عمر این چاه ها 2 ســال. این یعنی ما 
به فاجعه نزدیک شده ایم. سال گذشته در 
چترود که جزو بهترین دشــت های ماست، 

چاه حفر کردم و آخر سال خشکید.«
ë توسعه کشاورزی در کویر

استان کرمان در ســال 1350 با هزار و 662 
حلقه چاه 636 میلیــون مترمکعب آب از 
ســفره های زیرزمینی برداشت می کرده که 
این رقم در ســال 1390 بــه 34 هزار و 559 
حلقــه چــاه و برداشــت ســاانه 5 میلیــارد 
و 819 میلیــون مترمکعــب رســیده اســت. 
این درحالی است که متوسط بارندگی این 
اســتان در 15 سال گذشــته با 129 میلیمتر، 
نصــف میانگین بارندگی کل کشــور با 250 
میلیمتر در ســال اســت. دردناک تــر اینکه 
در ســال آبــی 97- 96 ایــن اســتان تنها 52 
میلیمتــر بارندگــی داشــته اســت. مشــکل 
کجاســت؟ بــرای یافتــن پاســخ دقیــق این 
پرســش نیازی بــه تحقیــق ندارید. اســتان 
کشــور  باغ هــای  کل  چهــارم  یــک  کرمــان 
را در خــود جــای داده اســت و 94 درصــد 
منابــع آبــی صــرف باغــداری و کشــاورزی 
می شــود. پایــش 15 ســال گذشــته، تصویر 
هراس انگیزی از افت سفره های زیرزمینی  
را نشــان می دهــد. طی این ســال ها به طور 
متوسط ســفره زیرزمینی دولت آباد ساانه 
2 متــر و 9 ســانت پاییــن رفتــه اســت، زرند 
یــک متــر و 27 ســانت، منوجان یــک متر، 
جیرفــت 99 ســانت، کرمــان 85 ســانت، 
ســیرجان 79 سانت، رفسنجان 67 سانت، 

بم 51 سانت و...
دکمــه  فشــردن  بــا  می گوینــد  مســئوان 
توســعه باغداری و کشــاورزی در کرمان، به 
متقاضیــان اعام شــد هر 6 نفــر می توانند 
پروانــه یــک چــاه بگیرنــد و اراضــی ملی را 
بکارنــد. زمیــن رایــگان، آب رایــگان، بــرق 
ارزان با تعرفه کشاورزی و سوخت مجانی، 
اگرچــه ســود سرشــاری نصیب کشــاورزان 
نکــرد اما داان را به ثروت های افســانه ای 
رســاند. پس از آن رقابت بر سر چاه و رانت 
هم از راه رســید، قوانین ناشیانه دستکاری 

شد و مدیریت روی ریل فاجعه افتاد.
ë تغییر قوانین

مهنــدس علی عرب پور معــاون حفاظت و 
بهره برداری آب منطقــه ای کرمان معتقد 
اســت با تغییــر قانــون حفظ و حراســت از 
منابــع آبــی بــه قانــون توزیــع عادانــه آب 

در کرمان ســوار هر تاکســی که شوید، چند 
دســت زردرنــگ روی شیشــه می بینید که 
بــه ســمت قطره ای آب دراز شــده اســت. 
اگــر کرمانی باشــید، هر روز با ایــن تصویر 
هولنــاک رو بــه به رو می شــوید. در کرمان 
ناچاریــد هــر ســاعت و هــر دقیقــه به آب 
علیــزاده  ابراهیــم  مهنــدس  کنیــد.  فکــر 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای کرمان 
می گویــد: »مــا درحــال مصــرف آخریــن 
قطره هــای آب هســتیم بــدون اینکه هیچ 
منبــع مطمئنی نه بــرای نســل های بعد، 
کــه بــرای همیــن چهــار پنــج ســال بعــد 
داشــته باشــیم. فرصــت  می گــذرد و دارد 
دیــر می شــود. حقیقــت ایــن اســت که ما 
شــرب  آب  تأمیــن  طرح هــای  لحــاظ  از 

عقب مانده ترین استان کشوریم.«
کرمان تنها استان کشور است که همه نیاز 
آبی خود را از ســفره های زیرزمینی بیرون 
می کشــد؛ 35 هزار چاه با برداشت ساانه 
6 میلیــارد متــر مکعــب در خشــک ترین 
نقطه ایران، چیزی نیست که  بتوان از کنار 
آن به ســادگی گذشــت. بــرای آنکه معنی 
می توانیــد  بدانیــد،  را  میلیــارد   6 دقیــق 
میلیــون   205 ظرفیــت  بــا  را  عــدد  ایــن 
مترمکعبــی ســد کرج مقایســه کنیــد. این 
درحالی است که 25 درصد باغ های کشور 
نیز در این اســتان اســت؛ اســتانی که همه 
دشــت های آن جــز دشــت لــوت ممنوعه 

بحرانی است.
علیزاده می گوید: »با 6 میلیارد برداشــت 
ساانه و با این عدد و رقم های وحشتناک 
دیگــر نمی توانیــم ادامه دهیــم. از طرفی 
معیشــت مــردم بویــژه در جنوب اســتان 
بــا آب گــره خــورده. بــاز کردن ایــن کاف 
سردرگم، کار آب منطقه ای یا حتی وزارت 
نیــرو نیســت و همــت اســتانی و کشــوری 
می خواهــد کــه حواشــی قضیــه را ببیننــد 
و بحــران را مدیریــت کننــد وگرنه اســتان 
تــا پنج شــش ســال آینــده خالی از ســکنه 

خواهد شد.«
او از بــه تعویــق افتــادن اعتبــارات بــرای 
گذاشــتن  کنــار  یــا  کاره  نیمــه  پروژه هــای 
می گویــد:  و  دارد  گایــه  پروژه هــا  برخــی 
»اگــر با همین رونــد پیش برویــم، همین 
طرح هــای در دســت اجــرا هــم 30 ســال 
دیگــر  وقــت  آن  کشــید؛  خواهــد  طــول 
جمعیتی در اســتان نیســت کــه بخواهیم 
به فکر آبش باشــیم. در یک کام، کرمان 

اوضاع و احوال وخیمی دارد.«
ë کوچ بزرگ

محمــد طاهــری مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــاب شــهری اســتان کرمان پشــت 
میز کارش دســت ها را بــاا می برد و فریاد 
می زنــد: »ایــن جمعیــت نباید کــوچ کند. 
ایــن تمــدن هــزاران ســاله نبایــد از بیــن 
بــرود. تغییــر اقلیم درســت، امــا آیا همه 
آنچــه امــروز روی میــز اســت و همــه آن 
چیــزی که مــردم با آن دســت بــه گریبان 
هســتند، تغییر اقلیم اســت؟ خیر. بخش 
عمده این مشــکات ناشی از بی تدبیری و 
سوء مدیریت ماست. مسئولی هم نداریم 
کــه شــهامت داشــته باشــد و بگویــد ما در 
تصمیمــات بزرگــی کــه گرفتیــم، اشــتباه 

کردیم و باید برگردیم.«
طاهری مــدام به جایگاه کرمــان در تاریخ 
می گویــد:  و  برمی گــردد  ایــران  تمــدن  و 
»جمعیــت 3 میلیــون و 300 هــزار نفــری 
کرمــان کجا کــوچ کند؟ این اســتان همواره 
شــهر  بــوده،  مکــران  ســواحل  پشــتیبان 
ایرانــی  تمــدن  ســتون های  جــزو  کرمــان 
اســت. اینجــا زمانی8 اســتان  بــود که یزد 
شــامل  هــم  را  بلوچســتان  و  سیســتان  و 
می شد. فهرج کرمان و یزد یک روز بخش 
شــدند. در این استان همیشه تاریخ شیعه 
یهــودی  و  و مســیحی  زرتشــتی  و  و ســنی 
زندگــی صلح آمیــزی داشــته اند. مــا اینجا 
کاروانســرای هندوهــا را داریــم، بزرگترین 
بخــش  همــواره  داریــم،  را  ایــران  بــازار 
مهمــی از ایران عزیز را حمایت کرده ایم و 
می کنیم. حاا چطور بنشینیم و نگاه کنیم 
این تمدن جلوی چشم مان از بین برود؟«

از  بخشــی  بــه  اشــاره  بــا  طاهــری 
سوءمدیریت ها می گوید: »تعداد چاه های 
غیرمجاز ما بیداد می کند اما مجازها چی 
هســتند؟ به نظر شــما چرا باید یک نفر در 
این ســرزمین 10 حلقه چاه داشــته باشد؟ 
چاهــی که حداقــل 20، 30 میلیارد ارزش 

دارد.«
در  مختلــف  مســئوان  از  مــن  می گویــم 
زمینــه چاه هــای رانتــی ســؤال کــرده ام و 
تقریباً همه، چنین چیزی را منکر شده اند. 

آیــا شــما می گویید با فشــارهای خــارج از 
حــوزه مدیریــت آب، کســانی هســتند کــه 
می تواننــد براحتی چنین رانتی به دســت 

آورند؟ طاهری می گوید:
»آن عزیــزی که به شــما این حرف را زده، 
درســت گفتــه چون دیگــر چیــزی نمانده 
که به رانت برســد. اگرچه همین حاا هم 
فرصتی پیش بیایــد کوتاهی نمی کنند. ما 
داریم روی ســر جنازه دعوا می کنیم. ولی 
آن روزی کــه 80 متــر زمیــن را می کندی و 
40 لیتر آب بیرون می کشــیدی، رانت هم 
بــود. حــاا اســمش را رانــت می گذاریــد، 
سوءمدیریت می گذارید، اشتباه حاکمیتی 
می گذاریــد یــا هرچیــز دیگــری، فرقــی در 
اصل ماجرا نمی کند. راســتش را بخواهید 
مــا مــردم را فرســتادیم دنبــال آب بازی؛ 
برای شــان ســرگرمی درســت کردیم. اان 
هم داریم این سیاست را ادامه می دهیم. 
چــون حاضر نیســتیم بیشــتر فکــر کنیم و 

هزینه اش را هم بپردازیم.«
را  بــازی«  »آب  نمودهــای  از  یکــی  وی 
چاه های غیرمجاز جنوب اســتان می داند: 
»از 11 هــزار حلقــه چــاه غیرمجاز اســتان، 
10 هــزار حلقــه اش در جنــوب اســت. اگــر 
همیــن امــروز باهم برویم ســر این چاه ها 
و بــه خانواده هــا ســر بزنیــم، خــود شــما 
می گویی این ها که آهی در بســاط ندارند، 
مگر می شــود چاه شان را بســت. خیلی ها 
درســت  سیاســت  یــک  ایــن  می گوینــد 
بــوده؛ یعنی 30 ســال پیش چــاه داده ایم 
تغییــر  امــا آدم هــا  امنیــت خریده ایــم  و 
می کنند. آن زمان این حرف درســت بوده 

اما حاا چی؟
 10 معیشــت  چــاه  هــر  کنیــد  فکــر  حــاا 
خانــوار را تأمین می کنــد- البته زندگی که 
نمی کنند فقط زنده اند؛ یک مشــت گوجه 
می کارند که روی زمین له می شود و کسی 
هم نمی خــرد- نه آن 10 خانــواده زندگی 
دارند نه چیزی برای نسل های آینده باقی 
می گذارند. به نظر مــن اگر دولت مالکان 
چاه ها را بازنشســته تأمیــن اجتماعی کند 
و بــرای هرخانــواده هــم در بهترین نقطه 
کرمان خانه ای بخرد و چاه شــان را پر کند، 
باز بــرد کرده ایم. من ایــن را بارها گفته ام 
امــا کو گــوش شــنوا؟ حــاا از تــرس اینکه 
مردم کرمان به خاطر تشــنگی، اعتراضی 
نکنند، دل شــان را بــه این خوش می کنیم 
که از عمان برای شــان آب می آوریم. باور 

کنید نسل های آینده ما را نمی بخشند.«
ë اعداد وحشتناک

از کرمــان تا تهران هزار کیلومتر راه اســت 
تــا جنوبی تریــن  اســتان  ایــن  از شــمال  و 
را  ایــن  کیلومتــر.   200 و  هــزار  نقطــه اش 
بگذارید کنار تنوع اقلیمی اســتان که برای 
غریبــه ای مثــل مــن یــک ســرگیجه کامل 
اســت؛ در شــمال کرمــان جــز پســته هیچ 
محصــول دیگــری وجــود نــدارد درحالی 
کــه در جنــوب، هرفصــل بی وقفــه چنــد 
محصول درحال برداشت و همزمان چند 
محصول درحال کاشت است، یک طرف 
کوهســتانی برف گیــر و یــک طــرف کویری 
خالی از حیات، یک ســو چنــان مرتفع که 
هوایی برای نفس کشیدن نیست و یک سو 
آنقدر پست که در جاده گوش هایت از کم 
کردن ارتفاع درد می گیرد... تمامی این ها 
آبرســانی را ســخت می کند و البته باز این 
را هــم اضافــه کنید که به دلیل ته کشــیدن 
بایــد  هربــار  زیرزمینــی،  آب  ســفره های 
کیلومترهــا این طرف و آن طــرف رفت تا 
شــاید سفره آب کوچکی پیدا کرد که ااقل 
یکــی دو ســال دوام بیــاورد. نتیجــه همــه 
این هــا بــه دســت آمــدن اعــداد و ارقامی 
باورنکردنی است؛ 17 هزار و 500 کیلومتر 
شــبکه روســتایی، 10 هــزار و 76 کیلومتــر 
شبکه شــهری، 2 هزار کیلومتر خط انتقال 
شــهری و... کــه به دلیــل دور شــدن منابع 
آبی از مراکز جمعیتی، هرساله این اعداد 
بزرگتــر می شــود و هزینه هــای نگهــداری 
متورم تر. علی رشــیدی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــاب روســتایی کرمــان در ایــن 

باره می گوید:
»آب یک صنعت حادثه پذیر و سرمایه بر 
اســت. این صنعت مدام نیــاز به پایش و 
تعمیــر و نگهــداری دارد و هزینه هــا هــم 
یکســره باا می رود. با این همه متأســفانه 
آب در یک سراشیبی خطرناک قرار گرفته 
و بایــد هرچه ســریع تر فکری بــه حال آن 

بکنیم.«
وی درباره شــرایط استان کرمان می گوید: 
»کرمــان 5 هزار و 700 روســتا دارد. یعنی 
حدود 9 و نیم درصد کل روستاهای کشور 

در این اســتان است. اســتان تهران در کل 
400 روســتا دارد، قم 140، ســمنان 300 و 
زنجان حدود 260 روستا درحالی که فقط 
شهرســتان جیرفــت مــا 700 روســتا دارد. 
جمعیت روستایی ما بیش از یک میلیون 
و 300 هــزار نفــر اســت و مــا تنها اســتانی 
جمعیت مــان  درصــد   44 کــه  هســتیم 
جمعیت روســتایی اســت. بقیه اســتان ها 
نســبت جمعیت شــهری و روستایی شان 
داریــم  وظیفــه  مــا  و  اســت   25 بــه   75
زیرســاخت ها را بــه شــکلی فراهــم کنیــم 
کــه مــردم در روســتاها بماننــد. از طرفــی 
19سال است که خشکسالی فشار می آورد 
و ما مجبوریم بخشی از اعتبارات را ببریم 
ســمت تعمیــر و نگهــداری. اگــر واقعاً به 
این نتیجه رســیده ایم کــه ابرچالش ایران 
و بحــران اصلــی کشــور آب اســت، بایــد 
در بخــش اعتبــارات هــم به شــکلی ویژه 

تصمیم بگیریم.
تأمیــن آب روســتایی به دلیــل بــاا رفتــن 
هزینه هــا ســخت تر شــده، از طرفی محل 
تأمیــن آب هــم فاصلــه زیــادی از مراکــز 
جمعیتــی گرفتــه و مــا مجبوریــم مــدام 
خطــوط انتقــال را افزایــش دهیــم. دیگر 
منبــع پایــداری هــم نداریم که فکــر کنیم 
اگــر فــان چــاه را حفــر کردیــم، ســال ها 
شــرب  آب  راحــت  خیــال  بــا  می توانیــم 
مــورد نیــاز مــردم را تأمیــن کنیــم. بارهــا 
را  العبــور  صعــب  مناطــق  کیلومتــر   60
لوله گــذاری کرده ایــم، 5 میلیــارد هزینــه 
کرده ایــم و 2 ســال بعد منبع خشــکیده و 
مجبور شــده ایم 30 کیلومتر دیگر فاصله 

بگیریم تا منبع دیگری پیدا کنیم.«
به گفته رشیدی، اســتان کرمان 700 حلقه 
روســتایی  شــرب  آب  تأمیــن  بــرای  چــاه 
دارد کــه بــا 17 هزار و 500 کیلومتر شــبکه، 
904مخــزن ذخیره بــا ظرفیــت 223هزار 
متر مکعب و 260 هزار انشــعاب روستایی 
کــه  اســت  درحالــی  ایــن  اســت.  فعــال 
900روســتا بــا تانکــر آب رســانی می شــود 
و فاصلــه برخــی از ایــن روســتاها تا محل 
اســت.  از 80 کیلومتــر  بیــش  تأمیــن آب 
همیــن موضــوع باعث می شــود تعدادی 
بــی آب بماننــد.  تــا 2 روز  از روســتاها گاه 
840 روســتا نیــز اگرچــه شــبکه آبرســانی 
دارنــد اما با کمبود جدی رو به رو هســتند. 
700 روســتا آب بی کیفیت شــور و آلوده به 
فلزات ســنگین می نوشــند و سختی آب یا  
ای ســی در 260 روســتا بــه بــاای 3 هزار و 
500 رســیده. سختی آب شرب نباید بااتر 

از هزار باشد:
رفســنجان   روســتاهای  از  تعــدادی  »در 
بــه 6 هــزار هــم رســیده. در  ای ســی آب 
حفــر  متــری   300 چــاه  دشــت  همیــن 
کرده ایــم و مایعــی بیــرون کشــیده ایم که 
نمی شــود اســمش را گذاشــت آب.« یکی 
از روســتاییان منطقه کشــکوئیه رفسنجان 
برایــم تعریــف می کنــد کــه چگونــه بعــد 
از ایروبــی چــاه، آب آن را جلــوی ســگ 
گذاشــته اند و حیــوان از نوشــیدن امتنــاع 

کرده است.
از فاصلــه گرفتــن  محمــد طاهــری هــم 
منابــع آبــی بــا مراکــز جمعیتــی می گوید 
و اینکــه چنیــن انتقال هایــی تا چــه اندازه 
بــه اختافــات دامــن زده اســت تــا جایی 
کــه به دلیل حساســیت ها، نامــی از برخی 
مناطــق نمی بــرد: »منابع آبی رفســنجان 
100 کیلومتــر خــارج از شــهر اســت، زرنــد 
کیلومتــر،   70 گنــج  قلعــه  40کیلومتــر، 
جبالبــارز 30 کیلومتــر، دهــج 60 کیلومتر 
و... هزینــه تعمیــر و انتقــال بشــدت بــاا 
رفته اما وقتــی وارد تعرفه ها و کمک های 
دولتی می شــوید، می بینیــد اینجا فرقی با 

اردبیل ندارد.
از 71 شــهر اســتان 13 شــهر در وضعیــت 
قرمــز هســتند؛ 13 شــهری کــه 61 درصــد 
ازجملــه  دارنــد  را  اســتان  جمعیــت 
کرمان، رفسنجان، ســیرجان، زرند و بقیه 
شــهرهای بزرگ استان. شــهرهای بزرگ 
ما در معرض تنش آبی هســتند آن وقت 
برای انتقــال آب یک چاه از ده ها کیلومتر 
آن طرف تــر بایــد برویم ریش ســفیدهای 
محل را ببینیم، با مســئوان حرف بزنیم، 
مــردم را راضــی کنیم که بتوانیــم 20 لیتر 
آب منتقــل کنیــم. شــهر کرمــان در پیــک 
مصــرف 3 هــزار لیتر یا ســه متــر مکعب 
در ثانیــه آب شــرب می خواهــد که همین 
اان هزار لیتر کم داریم. یعنی اگر از همه 
ظرفیــت 104 حلقــه چــاه اســتفاده کنیم، 
می شــود 2 هزار لیتر. بنابراین مجبوریم از 
مناطقــی آب بیاوریم که نمی توانم اســم 

نخســتین گام در جهــت ورشکســتگی آبــی 
برداشــته شد: »ما قانون حفظ و حراست از 
منابــع آبی را به قانون توزیع عادانه تغییر 
دادیــم با این پیش فرض که ثروتی هســت 
و بایــد عادانــه بین همه توزیع شــود. حاا 
وقتــی قانون توزیع عادانه را نگاه می کنید، 
می بینیــد هیــچ رویکــرد حفــظ و حراســتی 
نــدارد. در تبصــره ماده 3 ایــن قانون آمده 
با فان شــرایط به چاه های غیرمجاز پروانه 
دهید. این باعث شــد نه تنها عده ای پروانه 
گرفتنــد بلکــه یــک عــده هــم از موقعیــت 
اســتفاده کردند و بــرای چاه هایــی که اصًا 
وجود خارجی نداشــت با جمع آوری امضا 
از محــل مجوز گرفتند یــا در دادگاه ها علیه 
شــرکت های آب منطقه ای کشــور شــکایت 
کردند.ســال 89 قانون دیگری تصویب شد 
کــه تکلیــف چاه هــای فاقد پروانه را روشــن 
کنــد. این قانــون می گوید چاهی کــه قبل از 
85 حفر شده، می تواند پروانه بگیرد. تأثیر 
تصویــب این قانون بــه حدی بود که تعداد 

چاه های غیرمجاز را دو برابر کرد.«
صولت رشــیدی مســئول دفتــر حقوقی آب 
منطقه ای کرمان اما اعتقاد دارد که اصل 45 

قانون اساســی به روشــنی از ملــی بودن آب 
ســخن گفتــه و مدیریت آن را هــم به دولت 
ســپرده اســت اما این موضوع هنوز در افکار 
عمومــی و ذهن مســئوان مثل ملــی بودن 
نفت یا معادن کشــور جا نیفتاده است: »به 
اعتقاد مــن بحران آب مثل ســایر بحران ها 
بــرای مطبوعــات و رســانه های مــا جــذاب 
نیست و همین بی توجهی باعث شده همه 
با آب مثــل یک ثروت شــخصی رفتار کنند. 
شــما نمی توانیــد از کنار تأسیســات نفتی رد 
شــوید اما می توانیــد تومزرعــه خودتان چاه 
بزنیــد و نهایتاً جریمــه اش را بپردازید. ما به 
محــض اینکه به کســی می گوییــم اجازه جا 
به جایی چاهــش را ندارد، به دادگاه می رود 
علیــه ما شــکایت می کند چون چــاه و آب را 

ثروت شخصی خودش می داند.«
وقتــی میــزان آبدهــی یــک چــاه به دلیــل 
کشــاورز  اصاحــاً  می شــود،  کــم  رســوبات 
تقاضای جا به جایی می کند؛ یعنی آن چاه 
را پر کرده و در شعاع 100 متری چاه دیگری 
حفر می کنند. تقاضای جا به جایی به دلیل 
پاییــن رفتن ســطح آب هــای زیرزمینی در 

این سال ها رو به افزایش بوده است.

مســعود نمازیــان مســئول برنامه ریزی آب 
وضعیــت  توصیــف  بــا  کرمــان  منطقــه ای 
خطرنــاک ســفره های زیرزمینــی می گویــد: 
»هیــچ کس بــه عمــق فاجعه پــی نمی برد 
تــا اینکــه مثــل زرنــد دیگــر یــک قطــره آب 
هــم نماند. مــا باید بــه این مرحله برســیم 
تــا متوجــه شــویم چقــدر اشــتباه کرده ایــم. 
سرنوشــت دریاچــه ارومیه امروز ســرفصل 
در  آب  مدیریــت  درســی  کتاب هــای 
دانشــگاه های استرالیاســت. دریاچه ارومیه 
روی زمین است و همه می بینند و با دریاچه 
وان ترکیه که اقلیم مشــترکی دارد، مقایسه 
می کننــد امــا کســی نمی بینــد زیرزمین چه 
خبر است و چطور هرچند سال یک دریاچه 
ارومیــه آن پاییــن خشــک می شــود. هیــچ 
کس نگاه ملی بــه آب ندارد. ما هنوز قومی 
قبیله ای به ماجرا نگاه می کنیم. مسئوان و 
نمایندگان هم همیشــه دنبــال این بوده اند 
کــه بــا سیاســی کــردن آب از آن منبــع رأیی 
برای خودشــان دســت و پــا کنند. بــا همین 
فرمــان کار را به جایی رســاندیم کــه از 609 
محــدوده مطالعاتــی کشــور که تا ســال 47 
حدود 15 محدوده اش ممنوعه بود، اان به 
400محدوده رســیده.« محــدود مطالعاتی 
بــه حوزه های آبریــز و آبخیزی بــدون توجه 
بــه جغرافیای سیاســی شــهرها و اســتان ها 

اطاق می شود.
نمازیان می گوید:»موضوع خیلی بســتگی 
دارد بــه اینکه مســئوان ما کدام طرف میز 
نشســته باشــند؛ آن طــرف باشــند، حــرف 
از اشــتغال می زننــد و به بخش کشــاورزی 
فشــار می آورنــد، ایــن طــرف باشــند فریاد 
می زننــد محیــط زیســت و منابــع طبیعی 
را از بیــن برده ایــم. در یک جلســه که چند 
نفر از نمایندگان هم حضور داشــتند، یکی 
از مســئوان به مــا تاخت که چــرا چاه های 
غیرمجاز را پلمب نمی کنید بعد برگشــت 
به یکی دیگر از مســئوان گفت چرا مشکل 
سوخت کشــاورزان را حل نمی کنید؟ خب 
کشــاورزی که چاه غیرمجاز دارد به مشکل 
سوخت برمی خورد! همه این ها بستگی به 
ایــن دارد کــه از چه منظری به مســأله آب 
نــگاه کنید و چه حرفی بزنید که پایگاه رأی 

شما یا محبوبیت شما تقویت شود.«
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 چهارشنبه   5 دی 1397

 طرح هایی که 
برآب می شود

گایه مجریان پروژه های بی سرانجام

تــا آب هــزار کیلومتــر اســت. حال اگــر قرار 
اســت آب دریا شیرین سازی شــود، چرا در 
خوزســتان که 10 متر بااتر از دریاســت نه؟ 
آیا نمی شــود به همــان اندازه آب شــیرین 
شــده دریــا بــرای خوزســتان از کارون برای 
کرمان تشــنه آب برداشت آن هم درحالی 
کــه 600 کیلومتر از این مســیر نیــازی حتی 
بــه پمپاژ هم نــدارد؟ برای پاســخ دادن به 
این پرســش به این موضوع هــم فکر کنید 
کــه ســختی آب کارون پیــش از رســیدن به 
دشت خوزســتان کمتر از هزار و کامًا قابل 
شــرب اســت درحالی که پس از طی کردن 
زمین های کشــاورزی این اســتان به سختی 
50 هزار یعنی برابر با شــوری و سختی آب 
خلیج فارس می رســد. آیا به صرفه اســت 
دوباره همین آب را به کرمان برسانیم تا با 
عملیات پیچیده شیرین ســازی و مشکات 
فراوان زیست محیطی از نو سختی آن را تا 

هزار پایین بیاوریم؟
طرح میان مدت انتقال آب سد »صفارود« 
بخشی از سامانه پروژه انتقال آب از عمان 
به کرمان اســت که درحــال حاضر تعطیل 
اســت. مهندس علــی اکبر رضایــی مجری 
این طرح می گوید: »شهر کرمان تنها مرکز 
استانی است که تمام منابع آبی آن به چاه 
وابســته اســت. این را هم درنظر بگیرید که 
کرمان مرکز پهناورترین اســتان کشــور هم 
هســت. کیفیــت و کمیــت آب چاه هــا هــم 
روز بــه روز درحــال تنــزل اســت و مــا بایــد 
برنامــه ای میــان مــدت بــرای تأمیــن آب 
شرب شهر داشته باشیم. طرح میان مدتی 
کــه بــا ایــن هــدف درنظر گرفته شــده ســد 
صفــارود اســت که بخشــی از پــروژه انتقال 
آب از عمــان هم خواهد بود. ســامانه چند 
بخش دارد که اولین بخش آن تونل انتقال 
اســت. این تونــل به عنــوان بزرگترین تونل 
خاورمیانــه بــا قطــر 3 متــر می توانــد 700 
میلیــون متر مکعب آب را در ســال انتقال 

دهد که 16 کیلومتر آن هم آماده است. اما 
از آنجایی که اجرای هر پروژه تبعاتی دارد، 
کار بــا اعتراضــات محلــی و حکــم قضایی 

تعطیل است.
ایــن پــروژه در میان مــدت تنهــا راه تأمین 
آب شــرب کرمــان اســت و مــا امیدواریــم 
بــا از بیــن رفتن موانــع، هرچه ســریع تر به 
بهره برداری برسد تا مردم کانشهر کرمان 
هم از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار 

بهره مند شوند.«
جنــوب  در  صفــارود  بــه  عمــان  آب  اگــر 
اســتان نرسد، این ســد می تواند در بهترین 
شــرایط 57 میلیــون متــر مکعب ســیاب 
و آب هــای ســطحی را در خــود جمــع کنــد 
کــه تقریباً برابر با حجــم آب انتقالی یزد از 
زاینده رود اســت. برای مقایســه بد نیست 
بدانیــد میزان مصــرف کارخانه ذوب آهن 
و فــواد مبارکــه اصفهان از زاینــده رود 75 
میلیون متر مکعب در ســال است. رضایی 
می گوید: »50 کیلومتر ســامانه لوله گذاری 
شــده و تصفیه خانــه ای بــا ظرفیــت 3 متر 
پیشــرفت فیزیکــی 70 درصــد  و  مکعــب 
هم دارد و همین طور ایســتگاه پمپاژی که 
ابتدای ســال 97 قرارداد آن بســته شــد و... 
که بخشی به دلیل کمبود اعتبار و بخشی با 

حکم قضایی تعطیل شد.«
مهندس علی زنگی آبادی نماینده مجری 
طــرح صفــارود دربــاره خود ســد می گوید: 
از ســال 86 شــروع شــد و  »ســاخت ســد 
درحــال حاضــر 71 و نیم درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد. هدف طرح مهار سیاب های 
تأمیــن آب شــرب شــهری  بــرای  فصلــی 
رابر، روســتاهای اطــراف این شهرســتان و 
کرمــان اســت. پــروژه از خردادماه امســال 
به دلیــل کمبود اعتبــارات متوقف شــده.« 
آب  و  ســیاب  جمــع آوری  بــا  می پرســم 
رودخانــه فصلی مشــکلی برای کشــاورزان 
می گویــد:  زنگی آبــادی  نمی آیــد؟  پیــش 

در ایــن گــزارش دربــاره چیزهایــی حــرف 
دربــاره  ندارنــد،  وجــود  کــه  زد  خواهیــم 
چیزهایی که به نتیجه نمی رســند  یا نصفه 
نیمه رها می شــوند. درباره خطوط انتقالی 
و  شــده  تعطیــل  کلنگ زنــی  از  پــس  کــه 
سدهایی که مثل کاسه هایی نیمه پر، کاری 
جــز جمــع آوری و تبخیــر آب ندارند و خط 
انتقال و تأسیساتی نیســت که ااقل همان 
آب نصفه نیمــه رودخانه های فصلی را به 
شهروندان تشنه کرمان رساند. اجازه دهید 
دربــاره طرح هــای بلندپروازانــه هم حرف 
بزنیــم؛ انتقال آب دریای عمان با  ای ســی 
50 هزار و تبدیل آن به آب شرب با  ای سی 

زیر هزار.
کرمان نه تنها خود با بحران کم آبی دست 
و پنجــه نــرم می کنــد بلکــه از چهــار طرف 
نیــز در محاصــره کم آبــی و بی آبی اســت. 
کارشناســان می گوینــد اگــر بررســی دقیقی 
در این زمینه داشــته باشــیم، به این نتیجه 
می رسیم که دیگر چاره ای جز انتقال حوزه 
بــه حــوزه وجود نــدارد امــا انتقــال از کجا و 
چه حوزه ای؛ حوزه کارون و ســد خرســان 3 

چهارمحال و بختیاری یا دریای عمان؟
محمدعلــی فدایی معاون طرح و توســعه 
آب منطقــه ای کرمــان می گویــد: »کرمــان 
23 شهرســتان دارد که بر اساس یک طرح 
جامع مشخص کرده ایم آب شرب هرکدام 
از ایــن شهرســتان ها در        میــان مــدت و 
بلندمدت چگونه تأمین شود اما متأسفانه 
را  بــه ســختی می توانیــم مجوزهــای ازم 
بگیریم یــا اعتباری جذب کنیــم. به همین 
دلیــل در خیلــی از بخش ها اساســاً کار گره 
خــورده؛ مثــًا در جیرفت و عنبرآبــاد هنوز 

نتوانسته ایم ردیف بودجه ای بگیریم.«
فدایــی معتقــد اســت چــاره ای جــز انتقال 
حوزه به حوزه وجود ندارد، اگرچه دیر شده 
و حتی درصورت شروع کار هم سال ها طول 
می کشــد که آب شــرب مطمئن به دســت 
»بعضی هــا  برســد:  کرمانــی  شــهروندان 
می گوینــد بجای اینکه آب را حوزه به حوزه 
انتقال دهید، بروید در بخش کشــاورزی که 
این همه تلفات دارید، صرفه جویی کنید و 
از محل صرفه جویی آب شرب بردارید. ای 
ســی یا سختی آب شرب قابل مصرف باید 
پاییــن هــزار باشــد درحالــی کــه در ســطح 
اســتان دیگر هیچ چاهی نداریم که  ای سی 
آن پاییــن 3 هــزار باشــد. همــه چاه های ما 
آلوده است. همین حاا آب را با هزینه های 
جاهــا  بعضــی  می کنیــم.  تصفیــه  باایــی 
تصفیه فلزات ســنگین داریــم و دولت هم 
یارانه خوبی در این زمینه پرداخت می کند 

اما این کافی نیست.«
عــاوه بــر آلودگــی آب بــه فلزات ســنگین 
کــه در بخش هایی از اســتان بــدون تصفیه 
مصــرف می شــود، آلودگــی بیــش از اندازه 
وجــود  هــم  دیگــر  مــواد  و  آرســنیک  بــه 
دارد. در ایــن راســتا برخــی از مدیــران آب 
اســتان تقاضــا می کننــد گزارشــی تحقیقی 
از بیمارســتان های کرمــان و ارتبــاط انــواع 
بیماری های شــهروندان کرمانــی از جمله 

سرطان با کیفیت آب تهیه کنم.
ë بهشت آباد یا خرسان؟

مهنــدس رضــا فرحبخــش مجــری طــرح 

تأمین آب شهرهای شــمالی استان کرمان 
از سد »خرســان 3« در اســتان چهارمحال 
و بختیــاری کــه بزرگتریــن ریزآبــه رودخانه 
کــه  »جمعیتــی  می گویــد:  اســت،  کارون 
تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار می گیــرد 
نزدیــک بــه 3 میلیــون نفــر خواهــد بــود. 
یعنی دقیقاً شــهرهای بزرگ و استراتژیک 
شمال استان. شهرهایی که با بحران جدی 
آب مواجــه هســتند و بیــش از 90 درصــد 
مناطق روســتایی این شهرستان ها با تانکر 
آبرســانی می شــود. ایــن طرح بیــش از 70 
درصــد جمعیــت اســتان را کــه در مناطق 
شمالی ســاکن هســتند، تحت پوشش قرار 
می دهــد.« طــرح انتقــال آب از خرســان 3 
شــامل 700 کیلومتــر خــط اصلــی و 450 
کیلومتر خطوط فرعی با 25 ایستگاه پمپاژ 
و تصفیه خانه ای به ظرفیت 8 متر مکعب 

خواهد بود.
آب انتقالــی ایــن پــروژه ابتــدا قــرار بــود از 
زاینــده رود و طــرح اجــرا نشــده »بهشــت 
آبــاد« اصفهــان تأمیــن شــود و در کنــار آن 
پروژه دومین خط آب انتقالی یزد نیز کلید 
بخورد. اما خود طرح بهشــت آباد وابســته 
بــه عملیاتــی شــدن تونــل گاب اســت که 
قــرار بــود آب میان دو ســد تنظیمی و ســد 
اصلــی زاینــده رود را بــه این محــل منتقل 
کنــد. پــروژه ای جنجالــی و محــل اختــاف 
اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری کــه در 
نهایت به توقف پروژه انجامید. تونل گاب 
آماده انتقال آب اســت اما مسئوان استان 
چهارمحــال و بختیــاری می    گوینــد بــا کلید 
خوردن این پروژه عمًا رودخانه پس از سد 
زاینــده رود خواهد خشــکید و از آنجایی که 
رود به شــکلی مارپیچی دوبــاره از اصفهان 
بــه شــهر ســامان چهارمحــال و بختیــاری 
برمی گــردد تا با یک پیچ دیگر به ســد چم 
توریســتی ترین  برســد،  اصفهــان  آســمان 
شهر اســتان از این رود محروم خواهد شد. 
اما اصفهانی ها معتقدند این شــکل توزیع 
آب شرب با اصول پدافند غیرعامل سازگار 
نیســت و زندگی میلیون ها شــهروند یزدی 
و اصفهانــی می توانــد بــا یک اتفاق ســاده 
مثل افتادن ماشینی حامل مواد شیمیایی 
در ســد، به خطــر بیفتد. از ســوی دیگر قرار 
نیســت حقابه پایین دســت قطع شود. اما 
مهم تریــن مشــکل اصفهانی هــا کــه کمتر 
بــه زبان می آورند، توســعه بی رویه باغ ها و 
مراکز تفریحی شهر ســامان در دولت نهم 
و دهم اســت. آنها معتقدنــد دولت نهم و 
دهــم از یک طرف با از بین  بردن دامداری 
و کشــت و کار مراتع، اقتصاد مردم منطقه 
را به کشــاورزی وابســته کرد و از سوی دیگر 
با پروژه های رانتی و کــوه خواری، امتیازات 
ویــژه ای به افراد مختلف برای خارج کردن 

آب از حوزه زاینده رود اعطا کرد.
بزرگتریــن  از  یکــی  می گوینــد  کارشناســان 
خطاهــای دولــت پیشــین، اســتانی کــردن 
حوضه هــای  کــردن  جــدا  و  آب  مدیریــت 
آب ریــز و آب خیز بود که مدیریت یکپارچه 
را از بیــن برد و به رقابت باادســت و پایین 
دســت دامن زد. از آن مهمتر با یکی شدن 
دو وزارتخانــه جهــاد و کشــاورزی، ســازمان 
مراتــع و جنگل ها که می توانســت همچون 

سازمان محیط زیست، حافظ خاک و مانع 
توســعه کشــاورزی باشــد، خــود بــه یکی از 
معاونت های وزارتخانه جدید تبدیل شــد 
کــه می بایســت دســتور در اختیار گــذاردن 
اجــرا  را  کشــاورزی  توســعه  بــرای  مراتــع 

می کرد.
بــا توقف پروژه بهشــت آبــاد، کرمانی ها به 
فکــر انتقــال آب از کارون افتادنــد. پــروژه 
جدیــد امــا هــم گایــه یزدی هــا را در پــی 
داشــت کــه معتقدند با جدا شــدن ســفره 
کرمانی ها، تنها مانده اند و خط دوم انتقال 
آب بــه یــزد بــا مشــکل مواجه شــده و هم 
آرام آرام زمزمه هــای اختاف مدیران آب 
خوزســتان و کرمــان باا گرفــت؛ موضوعی 
کــه باعــث مســکوت مانــدن پــروژه شــده 
اســت. فرحبخش می گوید: »این پروژه دو 
قطعــه دارد؛ بــرای قطعه خارج از اســتان 
تمام مدارک را به سازمان برنامه و بودجه 
مــا شــامل توجیــه  مــدارک  فرســتاده ایم. 
فنی و اقتصادی اســت کــه وزارت نیرو هم 
آن را تصویــب کرده و با نامه ای رســمی به 
ســازمان فرستاده. ســازمان سال 95 اعام 
کرد مبدأ تهیه آب مشــخص نیست و طرح 
مســکوت مانــد اما ما فکــر می کنیم یکی از 
مهم تریــن دایــل مســکوت مانــدن طرح 
این اســت که هنوز مســئوان باور نکرده اند 
کرمــان تشــنه اســت و نیــاز فــوری بــه آب 

دارد.«
پــروژه  اســتانی  درون  قطعــه  دربــاره  وی 
می گویــد: »درواقع طرح آبرســانی شــمال 
استان، ســال 92 به تصویب مجلس رسید 
و ســال 94 قرارداد اجرا بســتیم و ســال 95 
هم توسط رئیس جمهوری کلنگ زنی شد. 
حتی بخشــی از این قطعه 270 کیلومتری 
اجــرا شــده امــا به دلیــل اعتبــارات قطــره 
چکانــی درحــال حاضــر کامــًا غیرفعــال 
اســت. نمی دانــم چــرا مــا نمی توانیم این 
موضــوع را جــا بیندازیــم که اســتان تشــنه 
اســت و با ادامه این بحران به زودی شاهد 
کــوچ بزرگــی از ایــن مناطــق خواهیــم بود. 
نماینــدگان اســتان هــم باید ایــن موضوع 
را درک و کمــک کننــد تا مجوزهــای ازم را 
بگیریم. هرچند دیر اســت و حتی اگر امروز 
کار را شروع کنیم، ااقل 12 سال دیگر طول 

می کشد تا کار را به سرانجام برسانیم.«
ë کارون یا عمان؟

از آنجایی که در افکار عمومی آب همچون 
نفــت، ثــروت ملــی محســوب نمی شــود، 
دولت هــا نیز در مدیریــت آن به نمایندگی 
زیــادی  مشــکات  بــا  مــردم،  عمــوم  از 
مواجه می شــوند. حال اگر بــه این موضوع 
اشــتباهات مدیریتــی را هــم اضافــه کنیم، 
دیگر قانــع کردن مردم حتی بــرای اجرای 
یک پروژه درست هم کار سختی است. این 
موضــوع یــا باعث چرخــه ای از اشــتباهات 
می شــود کــه بــه ناچــار باید تــا انتهــای آن 
رفــت یــا شــکلی از محافظــه کاری کشــنده 
برای سلب مسئولیت و پاک کردن صورت 

مسأله.
عقــل ســلیم می گویــد خوزســتان و همــه 
ســاحل نشــینان خلیــج فــارس و عمان به 
دریــا نزدیکترند تــا کرمان که ارتفــاع آن از 
ســطح دریــا هــزار و 756 متــر و فاصله آن 
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رودخانــه  روی  منطقــه  ایــن  »کشــاورزان 
برنامه ریــزی ندارنــد. ســد هــم بــه مرحله 
آبگیری نرســیده. اگر اعتباری برسد، نیمه 
دوم ســال 98 می توانیــم آبگیــری کنیم.« 
بــه گفته وی برای اتمام ســد 386 میلیارد 

تومان دیگر اعتبار ازم است.
ë کشاورزی یا شرب؟

شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان 
سدی با قابلیت ذخیره ســازی 410 میلیون 
دارد  هلیــل  رودخانــه  روی  مکعــب  متــر 
کــه طرح اولیــه آن بــرای تولید بــرق آبی و 
مصارف کشــاورزی بوده اســت اما جیرفت 
و 700 روســتای اطراف آن با مشــکل جدی 
کیفیت آب شرب، آلودگی به مواد معدنی 
مضر، سموم کشاورزی و فاضاب شهری و 
روســتایی مواجه هســتند. با این همه طرح 
تخصیــص آب شــرب از این ســد همچنان 
طرحی روی کاغذ اســت. محمدرضا دادور 
و  جیرفــت  بــه  آبرســانی  پــروژه  مســئول 
عنبرآباد از ســد جیرفــت می گوید: »هدف 
طرح تأمین آب شــرب جیرفت و عنبرآباد 
تا افق 1420 اســت. مطالعات انجام شده، 
مجوز میراث فرهنگــی، پدافند غیرعامل و 
محیط زیست را هم گرفته ایم اما به دایل 
نامعلومــی فعًا موفق نشــده ایم موافقت 
ســازمان برنامه و بودجــه را بگیریم و همه 
چیز روی کاغذ مانده. به اعتقاد من اگر این 
اتفاق نیفتد، تبعات زیادی به دنبال خواهد 
داشت. مهمتر از همه اینکه سامتی مردم 

در خطر است.«
و معلــق  ناتمــام  پروژه هــای  تنهــا  این هــا 
بیــن زمین و آســمان کرمان نیســتند، ســد 
قدرونــی و ســد نســا هــم همین داســتان را 
دارنــد. مهنــدس محســن امیــری مجــری 
ســد قدرونی، ســد نســا و مجری آبرســانی 
می گویــد:  بــرآوات  و  بــم  شهرســتان های 
نصــف  از  کرمــان  بارندگــی  »میانگیــن 
کمتــر  هــم  کشــور  کل  بارندگــی  میانگیــن 
بــا  می کنیــم  تــاش  همــه  ایــن  بــا  اســت 
جمع آوری ســیاب و رودخانه های فصلی 
وابســتگی مان را درحــد امــکان بــه چاه هــا 
کم کنیــم. در همین راســتا مطالعات ســد 
قدرونی با هدف تأمین آب شهرستان های 
اســتان آغــاز شــد.  راور در شــمال  و  زرنــد 
بــه هرحــال رودخانــه فصلی اســت و دبی 
پایه نــدارد اما ناچاریم حداکثر اســتفاده را 
بکنیــم. درحال حاضر هم 92 درصد پروژه 
تکمیــل شــده و هنــوز درحــال کار هســتیم 
اما دو ســال اســت کــه ایــن پــروژه از ایحه 
بودجــه حــذف شــده و اان کار بــه ســختی 
پیش می رود. 73 میلیــارد هزینه کرده ایم 
و 20 میلیــارد دیگــر نیــاز داریــم تــا پــروژه 
تکمیل شــود. قول هایی داده اند اما اتفاقی 

نیفتاده.«
وی درباره سرنوشــت سد نسا که قرار است 
آب شــرب 5 شــهر بــم، بــرآوات، فهــرج، 
ریگان و نرماشــیر را در جنوب شــرق استان 
تأمیــن کنــد، می گویــد: »قبل از مســئولیت 
مــن 94 درصد کار این ســد تمام شــده بود 
امــا هنــوز نتوانســته ایم بــرای خــط انتقال 
پیــش  ســال   6 درواقــع  بگیریــم.  اعتبــار 
می بایست این پروژه به اتمام می رسید اما 
هنوز نتوانسته ایم آبی به دست شهروندان 
برســانیم. 220 میلیارد بــرای اتمام کار نیاز 
داریم درحالی که سال 97 توانستیم حدود 
35 میلیارد اعتبار بگیریم.« درحال حاضر 
ســد نســا به مخزنی بــرای جمــع آوری آب 
و تبخیــر آن تبدیــل شــده و کارایــی دیگری 

ندارد.
ë واقعیت یا رؤیا؟

در استان خشک و بی آبی مثل کرمان شاید 
طرح ســاماندهی رودخانه هــا و تعیین حد 

بســتر و حریــم آنها طرحی رؤیایــی به نظر 
برســد. اما واقعیت خشــن اینکه در همین 
اســتان خشــک گاه بدتریــن ســیاب ها راه 
می افتد و رودخانه هایی که ســال های سال 
نم پــس نداده انــد چنان طغیــان می کنند 
کــه هرچه بر ســر راه شــان باشــد، نیســت و 
نابــود می شــود. می گوینــد رودخانــه هلیل 
کــه بــه رودخانــه دیوانه معروف اســت، در 
طول ســده ها هربــار با همیــن طغیان های 
غافلگیرانــه، تمدنی را یکســره از بیخ و بن 

کنده و با خود برده است.
آب  توســعه  معــاون  فدایــی  محمدعلــی 
منطقه ای کرمان در توصیف رودخانه های 
این استان می گوید: »کرمان استان وسیعی 
اســت و تعداد و طــول رودخانه هایش هم 
زیــاد اســت. هرچند به دلیل خشکســالی ها 
مواقــع  بعضــی  امــا  خشــکیده اند  اساســًا 
ســیاب های وحشــتناکی در بســتر همیــن 
رودهــا اتفــاق می افتــد و خســارات زیــادی 
به بــار مــی آورد. بنابراین ســاماندهی آنها 
و پیشــگیری از خســارات، کار مهمی اســت 
کــه یکــی از وظایــف ماســت امــا به دلیــل 
اعتبــارات قطــره چکانی آن طور کــه باید و 
شــاید نتوانســته ایم این خطــرات احتمالی 

را مهار کنیم.«
و  عجیــب  اعــداد  هربــار  اســتان  وســعت 
غریبــی را به رخ می کشــد. مهندس حســن 
قاضی زاده مجری طرح مهندســی سواحل 
و رودخانه های کرمان می گوید این اســتان 
6 هزار کیلومتر رودخانه دارد: »مســئولیت 
حریــم  و  بســتر  از  صیانــت  و  حفاظــت 
بــه عهــده وزارت نیروســت و  رودخانه هــا 
شــرکت های آب منطقــه ای بــه نمایندگــی 
از ایــن وزارتخانــه وظیفه دارند حد بســتر و 
حریــم را تعیین کنند تــا ضمن حفاظت از 
منابع ملی، خطرات بالقوه تجاوز به حریم 

و بستر هم به حداقل برسد.
ایــن طــرح بــا ســاخت ســازه هایی بــرای 
کنتــرل ســیاب و بــا هــدف پیشــگیری از 
و  رودخانه هــا  حاشــیه  اراضــی  تخریــب 
کاهــش خســارات بــه مــردم، مطالعــه و 
اجرا می شــود. مــا در کل اســتان کرمان 6 
هــزار کیلومتــر رودخانــه داریم کــه از این 
مقــدار 2 هزار و 800 کیلومتر به دلیل واقع 
شــدن کنار تأسیســات یا مناطق مسکونی 
شــهری و روســتایی  یــا اراضی کشــاورزی، 
جــزو رودخانه هــای اولویت دار هســتند.« 
بــه گفتــه وی، نقشــه برداری و مطالعــات 
اولیــه انجام شــده و کار ســاماندهی 330 
کیلومتــر هــم بــه پایــان رســیده و هــزار و 
800 کیلومتر دیگر با 40 درصد پیشــرفت 
در حال انجام اســت. اعــدادی که در رقم 
کلــی رودخانه هــا بــه چشــم نمی آید. وی 
نیــز به کمبــود اعتبارات برای ســاماندهی 
ابراســتانی مثــل کرمــان اشــاره می کنــد و 
می گوید:»طبق محاســبات سال 96 برای 
ساماندهی هرکیلومتر رودخانه که شامل 
نشــانه گذاری و ســاخت سازه هاست، یک 
میلیــارد تومــان اعتبــار ازم اســت کــه نه 
در ســال های گذشــته و نــه امســال چنین 
امکانی وجود نداشته و کار به کندی پیش 

می رود.«
در کرمــان وقتــی پــای حــرف کارشناســان 
می نشــینی  یــا در کنکاشــی میدانــی دنبال 
واقعیت می گردی، به این نتیجه می رســی 
کــه این اســتان همواره در محاســبات کان 
کنار گذاشــته شده اســت؛ تنها و رها شده با 
آینــده ای مبهــم. اینجا هرطرح بــه رؤیایی 
دســت نیافتنــی شــبیه اســت؛ گاه از فکری 
عبور می کند، گاه روی کاغذ می نشیند  یا در 
بهترین حالت کلنگی به زمین زده می شود 

و تمام.
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از زنگی آباد تا زرند؛ دریغ از قطره ای آب

رد خشکسالی روی چهره باغداران

گوینده رادیــو رفســنجان می گوید: »جناب 
آقای شــهردار! شــنوندگان به طور مرتب با 
مــا تمــاس می گیرنــد و از آلودگی ناشــی از 
کوره های زغال گایــه می کنند. آیا چاره ای 
در ایــن زمینــه اندیشــیده شــده؟« دقایقی 
بعد مســئول اداره محیط زیســت هم روی 
خط می آید و صدای چند شــهروند پخش 
و  می نالنــد  نفــس  تنگــی  از  کــه  می شــود 
التمــاس می کنند فکری بــه حال این همه 
کوره پخش و پا در کنار آبادی ها و حاشــیه 

شهر شود.
در جــاده رفســنجان – انــار در حرکتیــم و 
قــرار اســت در میانــه راه از باغ های پســته 
کشــکوئیه دیــدن کنیم. می گوینــد فقط در 
همیــن حوالــی، حــدود 200 کــوره فعــال 
است و بعد از خشکیدن پی  در پی باغ های 

پســته، حســابی کار و بارشــان رونق گرفته. 
هرســوی دشت، ستون ســفیدی از دود باا 
مــی رود و در آســمان آبی آبی، ابــر بزرگی 

می شود. ابری که قرار نیست ببارد.
متخصــص  طیبیــان  اصغــر  مهنــدس 
آب های ســطحی در این ســفر همراهی ام 
می دهــد:  توضیــح  جابه جــا  و  می کنــد 
»دشت رفسنجان، 12 هزار و 513 کیلومتر 
مربــع اســت که 6 هــزار و 759 کیلومتر آن 
آن  کیلومتــر   754 و  هــزار   5 و  کوهســتان 
دشــت اســت. ســفره زیرزمینی این دشت 
آمــار  کــه  اســت  کیلومتــر   299 و  هــزار   4
رســمی وزارت جهــاد کشــاورزی می گویــد 
حــدود 658 کیلومتــر آن در رفســنجان و 
178کیلومتر آن در انار زیر کشــت باغ های 
پســته قرار دارد اما نقشــه های گوگل کمی 

یعنــی  نشــان می دهــد،  را  ایــن  از  بیشــتر 
حدود هزار کیلومتر.«

به گفتــه وی بیــان ســفره زیرزمینــی ایــن 
دشــت هــم مثل همــه دشــت های کرمان 
مطالعاتــی  »محــدوده  اســت:  منفــی 
رفســنجان هــزار و 495 حلقــه چــاه و 154 
بارندگــی  متوســط  و  دارد  قنــات  رشــته 
و  دشــت  در  میلیمتــر   84 آن  بلندمــدت 
ســال  اســت.  ارتفاعــات  در  154میلیمتــر 
گذشــته متوســط بارندگــی ایــن محــدوده 
بــه 23 میلیمتر رســید. روی هــم رفته اگر 
ضــرب و تقســیم کنیم، متوجه می شــویم 
متــر  میلیــون   153 ســال  در  دشــت  ایــن 
مکعــب بیــان منفی یــا اضافه برداشــت 

دارد.«
شمال کرمان که بیشترین جمعیت استان 

را در خود جای داده و از نظر کشاورزی هم 
تک محصولی و وابســته به باغ های پســته 
است، تقریباً مشــکلی به نام چاه غیرمجاز 
نــدارد. یعنی خواننده محتــرم باید ارتباط 
پســته و چاه بــدون پروانــه را در ذهن خود 
پــاک کند. همــان ذهنیتی که مــن پیش از 
ســفر به این اســتان داشتم. از ســوی دیگر 
آب شــور بــا ســختی بــاای 3 تــا 8 هــزار، 
اگرچه برای پسته مشــکلی ایجاد نمی کند 
و ایــن درخــت اساســاً شورپســند و مقــاوم 
بــه کــم آبی اســت، امــا چنیــن آبــی برای 
نوشیدن مناسب نیســت. گذشته از شوری 
و ســختی، آب دشــت رفســنجان آلوده به 
نیــز هســت.  فلــزات ســنگین و آرســنیک 
بنابراین مشــکل شــمال اســتان از خشــک 
شــدن باغ های پســته شروع می شــود و به 

فرح آبــاد  و  شــریف آباد  آبــاد،  زنگــی  در 
کرمــان خیلی ها را نــام می برند که زمانی 
مدرســه و کتابخانه و ورزشگاه و درمانگاه 
کمیتــه  پوشــش  زیــر  حــاا  و  ســاخته اند 
امدادند. باورش سخت است که یک خیر 
یــا باغدار پســته به ایــن روز افتاده باشــد. 
خشکســالی و تغییــر اقلیــم امــا هنرهای 
عبــاس  دارد.  آســتین  در  هــم  دیگــری 
زنگی آبادی عضو شــورای شهر زنگی آباد 
چند مدرســه پهلو به پهلوی هم را نشانم 
می دهــد که به نــام خیرین اســت: »دیگر 

کسی از این کارها نمی کند.«
او را در دفتــر شــورا ماقــات می کنم؛ هم 
از وضــع باغــات و کمبــود آب کشــاورزی 
نگران است و هم آب شرب: »منطقه آب 
قابــل خوردن نــدارد. بعد از ســفر رهبری 
به کرمان مصوب شــد از دشــت جوپار به 
مناطــق شــمالی مثل زنگی آبــاد و اختیار 
آباد و شاهرخ آباد، آب برسانند. 30حلقه 
چاه در جوپار حفر شد و اان آب شرب ما 
از آنجا تأمین می شــود که معلوم نیســت 

تا کی دوام بیاورد.«
بــه گفتــه وی، زنگــی آبــاد بــا روســتاهای 
دور و بــرش 4 هــزار هکتار باغ پســته دارد 
کــه 40 درصــد آن کامــًا خشــک شــده و 
از بیــن رفتــه یا آماده زغال شــدن اســت، 
40درصــد بــه ضرب و زور زنــده  مانده اما 
محصــول آنچنانی ندارد و تنها 20 درصد 
سرپاســت: »پارســال از هــر هکتــار 4 تــن 
پســته برداشــت کردیم، امســال 17 کیلو. 
چاه های ما هم تقریباً وضعیت مشــابهی 
دارند یعنی 40 درصد کامًا خشــک شده 
و 40 درصــد هــم کــم آب اســت. چاهــی 
در  لیتــر   7 اان  داشــته  آب  لیتــر   20 کــه 
ثانیه هــم آب ندارد. در خوشــبینانه ترین 
حالــت 15 درصــد چاه هــای منطقه طبق 
لیتــراژ مجوزشــان، هنــوز کار می کننــد. ما 
در یک وضعیت بحرانی به ســر می بریم 
و راســتش را بخواهید، پســته هم دیگر به 
صرفه نیست. بچه ها می روند دنبال کار و 
بزرگ ترها با همان ســیکل معیوب ادامه 

می دهند. 25 سال پیش خوب بود. طوری 
که از هر هکتار 10 تا 15 تن پســته برداشت 
می کردیــم. اینجــا تک محصولی اســت و 

همین هم دارد ریشه کن می شود.«
دکتــر ندا رحیم پور، زمین شــناس و عضو 
هیــأت علمــی جهــاد دانشــگاهی کرمان 
در ایــن ســفر کوتــاه همراهــی ام می کنــد. 
او توضیح می دهد که ســنگ بســتر شــهر 
کرمــان بااســت و سیســتم فاضاب هم 
در همــه نقــاط شــهری وجــود نــدارد کــه 
همیــن مســأله باعــث بــاا آمدن ســطح 
آب شــده و به برخی اماکن قدیمی شــهر 
هــم صدماتــی زده اســت. امــا از آنجایی 
کــه انتقــال حــوزه بــه حــوزه غیرقانونــی 
اســت، نمی توانند همین آب را در اختیار 
کشــاورزان قرار دهند و بعد از زهکشی آن 
را بیــرون شــهر تخلیــه می کننــد. این آب 
قرار اســت در اختیار بخــش صنعت قرار 
گیرد. زنگی آبــادی می گوید اگر مجوزش 
را می دادنــد، خــود کشــاورزها لوله کشــی 
منطقــه  ایــن  بــه  را  آب  و  می کردنــد 

می رساندند.
علیرضــا شــکیبایی مدیــر روابــط عمومی 
آب منطقه ای کرمان می گوید: »براساس 
مــاده 27 و 28 قانون توزیــع عادانه آب، 
آب یــک چاه صرفًا بایــد در همان اراضی 
اولیه مصرف شــود. یکی از چالش های ما 
هم همین است. یعنی یک جا آب خوب 
و زمین بی کیفیتی دارد و یک جا برعکس 
اما مــا نمی توانیــم آب آن چــاه را منتقل 

کنیم.«
انتقال قانونی نیست و درصورت مشاهده 
بــا آن برخــورد می شــود امــا واقعیت این 
اســت که این کار پنهانی صورت می گیرد. 
مــن بــا کشــاورزی صحبــت کــردم کــه 10 
کیلومتــر آب یــک چــاه را منتقــل کــرده 
بــود و بــرای هر ســاعت اســتفاده 40هزار 
اقتصــادی  ارزش  می پرداخــت.  تومــان 
چــاه در شــمال کرمــان آنقدر زیاد اســت 
که هــر لیتر آن براحتی یک میلیارد خرید 
و فــروش می شــود. اگــر یــک چــاه مجــوز 

20لیتر در ثانیــه دارد، 20 میلیارد می ارزد 
و با زمین های دور و برش گاه تا سقف 40 
میلیارد ارزش گذاری می شــود؛ چاهی که 
ممکن اســت دو ســال دیگر کامًا خشک 
شود. می خواهم این موضوع را در زرند با 
دقت بررســی کنم اما پیش از آن سری به 

باغات شرق زنگی آباد می زنم.
غریبــه  اگــر  باغیــن   - کرمــان  دشــت  در 
باشــی باید دنبال باغ پســته بگردی؛ بعد 
زمین های وســیعی نشــانت می دهند که 
می شــود آثــاری از کنــده درختــان بریــده 
شــده را در آن دیــد. بــا مهنــدس الیــاس 
ســاجقه مدیر امور آب کرمان در دشــت 
ســوخته کرمــان – باغین حــرف می زنم: 
»بحــث کشــاورزی یک طــرف، بحث آب 
شــرب هم یک طرف؛ مــا اان نگران آب 
شــربیم. 85 حلقه چاه تأمین آب شــرب 
کرمــان در همین دشــت اســت که مجبور 
کنیــم  جابه جــا  را  آن  حلقــه   20 شــدیم 
امــا هنــوز بــه حد دبــی مجــاز پروانــه  هم 
نرســیده. این مشکل تا یکی دو سال دیگر 
تبدیــل بــه بحــران بزرگــی می شــود.« به 
گفته وی دشــت کرمان باغین درکل 650 
چاه شرب و کشاورزی دارد و ساانه با 87 

سانت افت سفره مواجه است.
در روســتای »کهنوج ُمدیم« که پشــت به 
کوه تیره و خشــکی داده و باغ های وســیع 
پســته را مثــل آینــه دق تماشــا می کنــد، 
بــا یکــی دو باغــدار حــرف می زنــم. علی 
کهنوجــی می گویــد: »می بینیــد کــه حال 
و روزی نداریــم، وضــع معیشــت خــراب 
است. بدبخت شده ایم، درآمدی نداریم. 
همــه رفته انــد زیر قرض و قولــه. جوان ها 
پیرزن هــا  پیرمــرد،  کار،  دنبــال  رفته انــد 
مانده انــد. مــردم پــول برق شــان را هــم 
نمی توانند بدهند. پســته کار هســت توی 
همین روســتا که از 10 تا بچه اش نتوانسته 
یکی را داماد کند. یارانه نرسد حیرانیم.«

و  می آیــد  جلــو  هوشــمندپناه  علــی 
بــا بدبختــی جفــت  می گویــد: »تــا حــاا 
و جــور کرده ایــم امــا بــه خــدا دیگــر برای 

بعــد از ایــن مانده ایــم. به خــدا خیلی ها 
دزدکــی می رونــد کارگــری. آدم 80 ســاله 
می شناسم یک عمر پسته کار بوده و حاا 
صبح یواشــکی می رود شهر کارگری. آخر 
به آدم 80 ســاله چه کاری می دهند؟ چرا 
باید آدمی با این ســن و ســال برود دنبال 
کار؟ زمانی اینجا جواهر می ریختی کســی 
برنمی داشــت، حــاا جــرأت نداریــم یک 
فرغــون توی باغ بــه امان خــدا ول کنیم. 
همه اینها از بدبختی و نداری است. دیگر 
رویــش را نــدارم خیلی چیزهــا را باز کنم. 
10 هکتــار بــاغ من خشــک شــده؛ ای خدا 
تــو شــاهدی امســال یــک دانه پســته هم 

نداشتم بدهم بچه هام بخورند.«
در میــان ایــن همــه تلخــی و ناامیدی در 
محمدعلــی  بــا  سرآســیاب  آبــاد  همــت 
پورتقــی، روبــه رو می شــوم که توانســته با 
راضی کردن 57 باغدار و یکپارچه ســازی 
120 هکتــار بــاغ پســته، سیســتم آبیــاری 
زیرســطحی پیــاده کنــد. در ایــن روش که 
شــبیه آبیاری قطره ای است، قطره چکان 
آب، زیــر خــاک و کنار ریشــه درخــت قرار 
می گیرد و روی آن نایلون کشیده می شود 

تا تبخیر به صفر برسد.
 خــاک خشــک اســت اما ریشــه ســیراب: 
»درخــت کم آبــی می کشــید و محصولی 
بــار نمــی آورد؛ فقــط زنــده بــود. امســال 
البتــه بــه خاطر گــرم شــدن ناگهانــی هوا 
محصولــی نداشــتیم و امیدواریــم ســال 
بعــد نتیجــه را ببینیم. مصــرف آب و کود 
و ســم یک چهارم شــده. چون هم باغات 
یکپارچه اســت هم کود را از طریق آب به 

درخت می رسانیم.«
با الیاس ســاجقه مدیر امــور آب کرمان، 
در پاییــن دســت ارتفاعات »پای ســیب« 
و »ســردر« ســری به 13حلقه چاه دشــت 
چترود می زنیم که با فاصله 40کیلومتری 
تأمیــن  را  زرنــد  شهرســتان  شــرب  آب 
»اینجــا  می دهــد:  توضیــح  وی  می کنــد. 
یکــی از بهتریــن دشــت های ماســت امــا 
متأســفانه عمــق چاه ها نزدیــک 300متر 

کیفیت و کمیت آب آشامیدنی می رسد.
چرا پســته بــا این همــه مقاومــت درحال 
نابــودی اســت و چرا ســال گذشــته تقریباً 
محصولی در این همه باغ به بار ننشست؟ 
برای یافتن پاســخ این پرســش اول سری 
می زنــم بــه دفتر منابــع آب رفســنجان تا 
گپــی کوتاه با مهنــدس علی احمدی مدیر 
می گویــد:  وی  باشــم.  داشــته  اداره  ایــن 
»پســته تا  ای سی 8 هزار مقاومت می کند 
اما ما در شهرســتان انار که جزئی از دشت 
رفسنجان است، با  ای سی 30 هزار مواجه 
هســتیم. با  ای ســی خلیج فارس مقایسه 
کنیــد کــه 50 هــزار اســت. ایــن مشــکل را 
خیلی جاها داریم. همین طور همه منابع 
آب شرب را هم از دست داده ایم. یک جا 
ممکن اســت  ای ســی حتی هزار باشــد که 
برای آشامیدن مناسب است اما آرسنیک 
20 برابــر حد مجاز اســت. یک جا هم آب 
آرســنیک و فلــزات ســنگین نــدارد اما  ای 
ســی تــا 17، 18 هزار بــاا رفته. مــا در یک 
شرایط کامًا بحرانی هستیم. عمق چاه ها 
به 400 متر رســیده و آب کیفیت ازم خود 
را نــدارد همین روی کیفیت محصول هم 
اثر گذاشــته. آب شرب رفســنجان را از 70 
کیلومتــری و از ارتفاعــات اله زار بردســیر 
تأمین می کنیم، چون آب خود رفسنجان 
آلوده اســت ولی متأسفانه بردسیر هم به 

همین مشکل برخورده.«
می پرســم وقتی این دشت ممنوعه است، 
چــرا این همه مجــوز چاه صادر شــده تا با 
پایین رفتن سطح ســفره این همه مشکل 
درســت شــود؟ می گویــد: »ایــن دشــت از 
ســال 53 ممنوعه است. شــما بگردید اگر 
از آن زمــان تــا حــاا یک ســند پیــدا کردید 
کــه وزارت نیــرو و آب منطقــه ای مجــوزی 
حتــی برای یک چاه کشــاورزی صادر کرده 

باشــد، حق با شماست. در بخش صنعت 
و خدمــات یــا آب شــرب می بایســت ایــن 
کار را می کردیــم امــا 96 درصد مصرف ما 
کشــاورزی اســت و مــا در ایــن بخش حتی 
یک مجوز هم خودمان صادر نکرده ایم.« 
می پرســم پس پروانه ایــن همه چاه را چه 
کســی صادر کرده؟ می گوید: »قبل از همه 
نمایندگان مجلس که در اولین قدم ســال 
62 مــا را ملــزم کردنــد بــه همــه چاه های 
مــورد اســتفاده و حتــی بااســتفاده پیــش 
از آن ســال مجــوز بدهیــم و بعــد قضــات 
محتــرم که هروقت مانع حفر چاه شــدیم 
و از مــا شــکایتی شــد، اغلب علیــه ما رأی 
دادنــد. چــون فکر می کردند مــا ظلمی در 
حق آن کشــاورز کرده ایم. غیر از این ها اگر 
یک مجوز پیدا کنید که خود ما صادر کرده 
باشــیم، قابل پیگیری اســت و آن مســئول 
هم بایــد محاکمه شــود چون همــان طور 
که عرض کردم دشــت ممنوعه است و در 
دشــت ممنوعه نمی شود به کشاورز مجوز 

چاه داد.«
محصولــی  تــک  و  پســته  بــه  وابســتگی 
بودن مناطق شــمالی اســتان حاا نه تنها 
نابــودی  مــرز  بــه  را  باغــداران  معیشــت 
کشــانده، بلکــه اقتصاد کل ایــن مناطق را 
هــم زیر ضرب گرفته اســت. قســط وام ها 
عقــب افتــاده و تنگناهــای معیشــتی بــه 
آســیب های اجتماعــی دامــن زده اســت. 
روی میــز کار علــی مــا شــفیعی بخشــدار 
کشــکوئیه پــر از پرونــده و پوشــه های رنگ 
به رنگ و تقاضا و استشــهاد محلی است، 
آنقــدر کــه تعجــب می کنــم و می پرســم 
پرونــده، چیســت؟ می گویــد:  ایــن همــه 
»مشــکات مربوط به خشک شدن باغ ها 
و ناتوانــی در پرداخــت وام و منازعات و از 
این چیزها.« وی درباره وضعیت باغ های 

شده و 10 تا 15 لیتر بیشتر هم آب ندارند. 
خود چترود هم مشکل دارند و به همین 
حســاس  آب  انتقــال  بــه  نســبت  دلیــل 

شده اند.«
شــنیده ام فلوئــر بــاای آب شــرب زرنــد 
باعــث زرد شــدن دندان هــا می شــود اما 
عبــاس ســلطانی مدیــر امــور منابــع آب 
ایــن شهرســتان می گوید ایــن موضوع به 
قبــل از انتقــال آب از چتــرود برمی گردد. 
بــا او گشــتی در روســتاهای اطــراف زرنــد 

می زنم تا هم درباره وضعیت آب شرب 
و کشاورزی گفت وگو کنیم و هم چند چاه 
مسدود شده را ببینیم: »13 حلقه چاهی 
که در چترود دیدید قبًا برای ما 270لیتر 
در ثانیه آورده داشت که اان به 173لیتر 
شــرب  آب  مــا  اصلــی  مشــکل  رســیده. 
اســت. 663حلقــه چــاه در زرنــد داریــم 
کــه 516حلقه اش کشــاورزی اســت. قبًا 
عمق این چاه هــا 100 متر بود، اان باای 
300متــر اســت. لیتــراژ هم خیلــی پایین 

پسته این منطقه می گوید:»نیمی از باغ ها 
کامًا خشــک شــده، نیم دیگر هم مشکل 
کــود وســم دارنــد.  ای ســی آب تــا 18 هزار 
بــاا رفتــه و 80 درصد چاه هــا اگر آبی هم 
داشــته باشــند، دیگر کیفیتی ندارند؛ نه به 
درد خوردن می خورد نه باغ پسته. زمانی 
کــه وضع مــردم اینجا خوب بــود، بعضی 
از مســئوان می گفتند این همه کولرگازی 
ســرمایه گذاری  برویــد  نخریــد،  تویوتــا  و 
کنید، کســی گوش نمــی داد. خانه هایی با 
400 متر زیربنا می ســاختند کــه اان برای 
ســرد و گــرم کردنش مانده انــد. مهاجرت 
دارد بیــداد می کنــد. در همیــن کشــکوئیه 
چنــد روســتا داریم که به طــور کامل خالی 
از ســکنه شــده، ازدواج ها به تأخیر افتاده، 
شــده،  متوقــف  کامــًا  ســازها  و  ســاخت 
ســرقت های جزئی بــاا رفتــه و کارگرهای 
باغــی کــه بیــکار شــده اند، رفته اند ســراغ 

کوره های زغال.«
کشــاورزان منطقــه از مافیــای کــود و ســم 
اصلــی  عوامــل  از  یکــی  و  می نالنــد  نیــز 
بحــران باغ های پســته را زیر ســر این مافیا 
می بینند. آنها می گویند دیگر اعتمادی به 
انواع ســموم بازار ندارند و خودشــان برای 
تولید ســم دســت بــه کار شــده اند. طوری 
کــه اول فکر می کنید آنچه می شــنوید یک 
شــوخی دوســتانه اســت اما حقیقت دارد. 
عباس پزشکیان که در روستای حسین آباد 
کشــکوئیه 6 هکتار باغ پسته دارد می گوید: 
»خودمــان شــده ایم مؤسســه تحقیقــات. 
یــک نفــر آزمایــش می کنــد، بقیــه از روی 
دســت او تقلیــد می کنند. قبًا ســالی 2 بار 
باغ مان را سمپاشی می کردیم، اان سالی 
30 بــار ســم می پاشــیم بــاز اثــر نمی کند. 
بــرای همیــن خودمان آســتین بــاا زدیم؛ 
باور کنید من به درخت زبان بســته گوگرد 
زده ام، گل مالیــده ام، ریــکا زده ام، داروی 
نظافــت، آهــک، انقــوزه، کلپــوره و هرچیز 
دیگــری کــه فکــرش را بکنیــد. بــاور کنیــد 
پیف پاف هم توی آب منفجر کرده ام و به 

درخت پاشیده ام، باز فایده ای نداشته.«
می گویم انقوزه و کلپوره چیست؟ توضیح 
می دهــد: »انقــوزه یک جور گیاه اســت که 
چوپان هــا توی کــوه به گوســفند می دهند 
پــروار شــود، شــیره خیلــی بدبویــی دارد. 
کلپــوره هــم گیــاه خیلــی تلخی اســت که 
قدیم به بچه ها می دادند برای دل درد.«

از 6 هکتــار باغ پزشــکیان 3 هکتــار به طور 
کامل ســوخته و ســه هکتــار دیگــر به قول 
خودش حالی ندارد. می گویم با این همه 
باغ باید وضع خوبی داشــته باشی، چقدر 

محصول داری؟ می گوید هیچ.

آمده و هــرروز تعدادی از چاه ها خشــک 
می شــود. 55 حلقــه چــاه صنعتــی هــم 
داریم و از آنجایی که قرار است مجموعه 
کامــل فــواد بــزودی شــروع بــه کار کند، 
قاعدتــاً باید فکری اساســی بکنیــم. البته 
فواد بخشی از فاضاب کرمان را خریده 

و درحال انجام پروژه انتقال است.«
ســلطانی دو چاه مسدود شده در حاشیه 
زرنــد را نشــانم می دهــد که مالکان شــان 
قصد انتقــال آب به باغات پایین دســت 
از  پــس  کــه  معنــی  ایــن  بــه  داشــته اند. 
گســترش مناطــق مســکونی، عمــًا بــاغ 
تغییــر کاربــری داده و بــه همیــن دلیــل 
پروانه چاه هم باطل شده اما مالک آن را 
در حیاط منزل حفظ کرده و آب را انتقال 
داده اســت. وی می گویــد: مــوارد عجیب 
و غریبــی از حفــاری در ســوله، انبــاری و 
حتی منزل مســکونی گزارش شده است. 
از حســین مایــی که بــا دســتگاه حفاری 
بزرگــی شــبیه حفــاری چاه نفــت درحال 
حفــر چــاه اســت، می پرســم عمیق ترین 
چاهــی که در این منطقــه حفر کرده چند 
متر بوده. می گوید: »روســتای محمدآباد 
400 متــر پایین رفتیــم.« می گوید مایعی 
شــبیه آب اســتخراج کرده و جلوی ســگ 

گذاشته اما حیوان نخورده است.

علی ما شفیعی بخشدار کشکوئیه: نیمی از باغ ها کامًا 
خشک شده، نیم دیگر هم مشکل کود وسم دارند.  ای سی 

آب تا 18 هزار باا رفته و 80 درصد چاه ها اگر آبی هم 
داشته باشند، دیگر کیفیتی ندارند

مهاجرت دارد بیداد می کند. در همین کشکوئیه چند 
روستا داریم که به طور کامل خالی از سکنه شده، ازدواج ها 

به تأخیر افتاده، ساخت و سازها کامًا متوقف شده، 
سرقت های جزئی باا رفته و کارگرهای باغی که بیکار 

شده اند، رفته اند سراغ کوره های زغال

در دشت کرمان - باغین اگر غریبه باشی باید دنبال باغ پسته 
بگردی؛ بعد زمین های وسیعی نشانت می دهند که می شود 

آثاری از کنده درختان بریده شده را در آن دید. با مهندس الیاس 
ساجقه مدیر امور آب کرمان در دشت سوخته کرمان – باغین 
حرف می زنم: بحث کشاورزی یک طرف، بحث آب شرب هم 
یک طرف؛ ما اان نگران آب شربیم. 85 حلقه چاه تأمین آب 

شرب کرمان در همین دشت است که مجبور شدیم 20 حلقه آن 
را جابه جا کنیم اما هنوز به حد دبی مجاز پروانه  هم نرسیده. این 

مشکل تا یکی دو سال دیگر تبدیل به بحران بزرگی می شود

پرونده ای برای خشکسالی
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مأموریت خطیر قصه گفتن با تصویر

ــر طوانی خود،  ــ ــــری در طول عم ــــی خب عکاس
شرایط متفاوتی را تجربه کرده است و همیشه 
ــر کلیت جریان  ــ ــد تکنولوژی ب ــ ــــرفت و رش پیش

عکاسی خبری تأثیر مستقیم داشته است.
ــــدن »فاش منیزیم« که امکان  ساخته ش
ــــی در محیط های داخلی را فراهم کرد،  عکاس
ــــری »ایکا«  ــراع دوربین های 35 میلیمت ــ اخت

ــــط »اسکار بارناک« که عکاسی خبری را از  توس
ــنگین رها کرد  ــ ــارت دوربین های بزرگ و س ــ اس
ــــرعت  ــای دیجیتال که س ــ ــراع دوربین ه ــ و اخت
ــه تقلیل داد؛  ــ ــــری از ثانی تولید عکس را به کس
ــه پدید آمدن  ــ ــد که منجر ب ــ ــــی بودن رویدادهای
ــــدند که  ــد تصاویری ش ــ ــــری و تول ــــی خب عکاس
ــــری کاماً متداول و پیش پا افتاده در  امروزه ام

ــاهده  ــ ــرای بیننده -از طریق مش ــ ــــت را ب حقیق
ــــم  عینی رویداد صورت گرفته- از دریچه چش
ــد. هرچند نباید  ــ ــر می کن ــ ــــکاس، امکان پذی ع
ــــری، اصل،  ــــی خب ــــوش کرد که در عکاس فرام
انتقال اطاعات است و مسائل زیبایی شناسی 
در اولویت بعدی قرار دارد. عکس به دلیل ثبت 
بی واسطه توسط عکاس، از آغاز سندی معتبر 
برای باور پذیری هر رویدادی است که مردم به 
آن اعتماد دارند. اما این اعتماد چقدر حقیقی 

است؟
ــه پیدایش  ــ ــد ک ــ ــاید باور کلی بر این باش ــ ش
ــــس باعث لطمه  ــرم افزارهای تصحیح عک ــ ن
ــده، اما  ــ ــه عکس ش ــ ــــبت ب ــه باور پذیری نس ــ ب
ــال 1936 »آرتور  ــ ــــی در س ــد دهه قبل، یعن ــ چن
روتشتاین« عکاس امریکایی جمجمه یک گاو 
ــرد و آن را روی یک زمین  ــ ــدا ک ــ ــزار پی ــ را در علف
ــرار داد و به دنبال آن،  ــ ــــک و ترک خورده ق خش
ــالی خلق شد.  ــ ــــطوره ای از خشکس عکسی اس
ــکان، منتقدان آن  ــ ــای این تغییر م ــ پس از افش
روزگار این کار را دستکاری و صحنه آرایی فرض 
کردند و بر این اعتقاد بودند که دخالت عکاس 

مشروعیت محتوایی عکس را از میان می برد.
ë تولد دوباره عکاسی خبری

ــی  ــ ــــت زمان تغییرات بنیادی و اساس گذش
ــــی خبری به وجود آورد که در  در دنیای عکاس
ــد و  ــ طی زمان همواره و هر لحظه، در حال رش
گسترش بوده است؛ عکاسی که تا پیش از این 
درگیر بازنمایی کلی رخداد صورت گرفته بود، 
ــــت  ــائل دیگری هم دس ــ در حال حاضر با مس
ــود آمدن  ــ ــروزه با به وج ــ ــــت. ام ــه گریبان اس ــ ب
شبکه های اجتماعی دیگر انحصار تولید عکس 
ــان خبری نیست و هر  ــ خبری در اختیار عکاس
ــــی به صرف اینکه در محل حادثه حضور  کس
داشته باشد، می تواند از رویداد رخ داده عکس 

تهیه و در فضای مجازی منتشر کند.
ــــهروند-  ــــن افراد که اصطاحاً به آنها ش  ای
ــه آزادی بیان  ــ ــود، نتیج ــ ــگار گفته می ش ــ خبرن
ــه  ــ ــــی ب ــاط جمع ــ ــــدن ارتب ــر ش ــ ــکان پذی ــ و ام
ــــت. در نظام  ــبکه های اجتماعی اس ــ ــاری ش ــ ی
ــد درباره جامعه  ــ ــــک، افراد حق دارن دموکراتی
ــند و آنها را با دیگران به  ــ ــته باش ــ خود نظر داش

اشتراک بگذارند.
ــترش اینترنت و به وجود آمدن  ــ امروزه گس
ــــوک و  ــد فیس ب ــ ــــی مانن ــبکه های اجتماع ــ ش
ــرایط را برای رقابت در عرصه  ــ ــتاگرام، ش ــ اینس
سرعت انتقال عکس خبری با چالش مواجه 
ــــت و هر قدر که خبرگزاری های جهان  کرده اس
از شبکه گسترده در اقصی نقاط دنیا برخوردار 

نگاهی به تحول عکاسی خبری در جهان و تغییراتی که در ماهیت آن رخ داده است

که می دانند چطور با ظرافت قصه گویی کنند، 
کسانی که قابلیت چند وجهی بودن دارند.

در شرایط حاضر عکاسان خبری با کیفیت 
و چشم اندازی بی نظیر در سراسر دنیا مشغول 
ــتند که در طول تاریخ بی سابقه  ــ فعالیت هس
ــــی  ــا را دوران طای ــ ــوان دوران م ــ ــــت و می ت  اس

عکاسی خبری جهان نامگذاری کرد.
عکاسی خبری همیشه در حال تحول است 
ــه مسیری  ــ ــــغل در طول تاریخ همیش و این ش
رقابتی، چالش برانگیز و پرخطر داشته  است، 
اکنون وارد شدن به آن سخت تر از گذشته است 

و هیچ گاه به گذشته خود باز نخواهد گشت.
انقاب دیجیتالی باعث تغییرات بنیادین 
ــــش  ــــت. افزای ــده  اس ــ ــــری ش ــــی خب در عکاس
ــاپ باعث  ــ ــتکاری کردن عکس ها با فتوش ــ دس
ــــبت به  ــــت که مرزهای حقیقت نس ــده  اس ــ ش

همیشه مبهم تر شوند.
اکنون زمان خیزش، فرصت، بازاندیشی، 
تفکر خاقانه و تصمیم گیری با تفکر باز و آزاد 
ــانه برای یافتن روایت های جدید برای  ــ اندیش
ــــی خبری فرا رسیده   ارائه آثار جدید در عکاس
است. اکنون زمان قدم برداشتن برای تفکری 
ــــی روایت های ارائه آثار در  خاقانه و بازاندیش

عکاسی خبری است.
ــــط  فق ــد  ــ نبای ــر  ــ ــــری معاص ــــکاس خب ع
ثبت کننده اتفاق پیش آمده باشد و در سطح 
ــــی بماند، این کار  خوانش دنیای پیرامون باق
ــه آنان به محل واقعه  ــ را خیلی پیش تر از آنک
ــگاران انجام  ــ ــــهروند خبرن ــــط ش ــند توس ــ برس

می شود.
ــای ثابت هر  ــ ــــهروند خبرنگاران اکنون پ ش
ــتند و از زوایای گوناگون  ــ رویداد و حادثه ای هس
ــــمان سوژه را به تصویر می کشند  از زمین تا آس
ــر می کنند. در شرایط حاضر  ــ و در لحظه منتش
عکاس حرفه ای مجبور است که از سطح تولید 
ــرایی  ــ عکس صرف فاصله بگیرد، داستان س
ــــده  ــد و روایت خویش را از اتفاق حادث ش ــ کن
ــگاران در  ــ ــــهروند- خبرن ــد؛ اگرچه ش ــ بیان کن
گوشه و کنار جهان می توانند در لحظه تصاویر 
رخدادها را ثبت و مخابره کنند، اما نمی توانیم 
ــیم.  ــ ــته باش ــ ــتان گویی داش ــ از آنها انتظار داس
ــــت که  ــــت گری کاری اس ــتان گویی و روای ــ داس
شهروند خبرنگاران از انجام آن عاجزند و تنها 

از عهده عکاسان حرفه ای قصه گو برمی آید.

 منبع:
Bending the Frame

 Photojournalism, Documentary, and the Citizen
by Fred Ritchin/ Aperture

از سال های اولیه فعالیت مطبوعات در جهان، عاقه به استفاده از تصویر در کنار 
خبر وجود داشته است. قبل از پیدایش عکاسی، تصویر سازان بر اساس اتفاقاتی 
که رخ می داد، تصویری را نقاشی می کردند که البته چندان مطابقتی با واقعیت 
نداشت. مطبوعات در آن روزگار در حسرت چاپ تصاویر واقعی در کنار اخبار به 
سر می برد و گرفتن عکس های خبری، رؤیایی بود که هنوز جامه عمل نپوشیده 
بود و اصحاب رسانه همچنان باید منتظر می ماندند تا عکاسی خبری متولد شود. 
ضعف فنی ابزارهای عکاســـی اولیه عماً امکان گرفتن عکس خبری را غیرممکن کرده بود و سال ها 

طول کشید تا مواد حساس به نور و ابزار عکاسی امکان گرفتن عکس خبری را فراهم کند.

ــاب می آیند. بعدتر، در کنار  ــ ــریات به حس ــ نش
ــود آمدن  ــ ــــرفت های تکنولوژیکی، به وج پیش
ــــت،  ــون اینترن ــ ــــی چ ــــاخت های ارتباط زیر س
عکاسی خبری را بار دیگر متحول ساخت و بر 

سرعت ارسال تصاویر خبری افزود.
ë جایگاه تصویر

ــــری به دلیل  ــــی خب جایگاه عکس و عکاس
و  ــــب  مخاط ــــن  ذه در  ــراوان  ــ ف ــذاری  ــ تأثیرگ
ــاده ای  ــ ــــت فوق الع اهمی از  ــاا  ــ ب ــری  ــ باورپذی
برخوردار است. عکاسان خبری نه تنها آموزش 
فنی دیده اند ،بلکه در نوع خود، مستندسازانی 
هستند که ماهیت و جوهره سوژه مورد عکاسی 
را در قالب انواع مختلف رسانه ها تشخیص و 

ضبط می کنند.
در واقع، عکاسی خبری گونه ای از عکاسی 
ــــت که امکان دسترسی مستقیم به  مستند اس

ــان حرفه ای هرچقدر که سریع  ــ باشند و عکاس
ــــهروند خبرنگاران در  ــند نمی توانند با ش ــ باش
ــــرعت انتقال تصاویر و اخبار رقابت  عرصه س

کنند.
ــای مطرح جهان  ــ آنچه هنوز خبرگزاری ه
ــــهروند- خبرنگار متمایز می کند  را از مقوله ش
ــــت که به صحت اخبار و تصاویر  اعتمادی اس
ــانه های  ــ ــده از آنها وجود دارد. رس ــ ــر ش ــ منتش
گروهی و مردم نسبت به اخبار منتشر شده در 
خبرگزاری ها اعتماد می کنند، ولی نمی توانند 
از صحت تصاویر منتشر شده توسط شهروند 

خبرنگار اطمینان داشته باشند.
ــــری  ــان خب ــ ــر، عکاس ــ ــرایط معاص ــ  در ش
ــــدد دارند.  ــاز تعریفی مج ــ ــاز به ب ــ ــه ای نی ــ حرف
ــــی  ــتاد عکاس ــ ــــن، نظریه پرداز و اس ــرد ریچی ــ ف
 Bending the« ــاب ــ ــگاه نیویورک، در کت ــ دانش

ــان  ــ ــدار باش جدی به عکاس ــ Frame« یک بی
ــا بمیر. ریچین  ــ ــــری می دهد: خاق باش ی خب
ــان به جای پیروی از قواعد  ــ ــد عکاس ــ می نویس
ــد از  ــ ــواره بای ــ ــده، هم ــ ــای تثبیت ش ــ و تجربه ه
ــان بپرسند چگونه می توانند تصاویر با  ــ خودش
مفهوم بیشتری تولید کنند. ریچین اعتقاد دارد 
»پیام اخراج  عکاسان مشخص است: عکاس 
ــــهروند  خبری حرفه ای چه کاری می کند که ش
ــــی  خبرنگاران نمی توانند انجام دهند؟ عکاس
کردن از اتفاقات رسمی، پوشش همایش های 
ــــی نظیر فقر،  ــا پرداختن به معضات ــ خبری ی

سیل، خشکسالی و....(
ــتفاده از فرمت های  ــ ریچین اعتقاد دارد اس
ــــی  ــر روایت آینده عکاس ــ ــر و پیچیده ت ــ جدیدت
ــا نیاز  ــ ــد. این روزه ــ ــــن می کن ــــری را تضمی خب
مبرمی به عکاسان حرفه ای احساس می شود 

فرد ریچین، نظریه پرداز و استاد عکاسی دانشگاه نیویورک، در کتاب 
»Bending the Frame« یک بیدار باش جدی به عکاسان خبری 
می دهد: خاق باش یا بمیر. ریچین می نویسد عکاسان به جای 

پیروی از قواعد و تجربه های تثبیت شده، همواره باید از خودشان 
بپرسند چگونه می توانند تصاویر با مفهوم بیشتری تولید کنند

از مجموعه »روزهای آسمان آبی« که در سال 2015 برنده جایزه ورلدپرس شده است. عکاس برای عکاسی از این مجموعه از هواپیمای بدون 
سرنشین استفاده کرده است.  
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 این عکس  در سال 2015 برنده جایزه ورلدپرس شده است.  کارگر چینی  کارخانه محصوات کریسمس 
را نشان می دهد که به خاطر آلودگی مجبور است از کاه استفاده کند و روزانه 6 بار ماسک خود را عوض کند
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فردوســـی را حتماً می شناســـید یا حداقل اســـمش به گوش تان خورده اســـت. ابوالقاسم فردوسی 
طوسی، شاعر حماسه ســـرای ایرانی و سراینده »شـــاهنامه« اســـت که در قرن چهارم هجری قمری 
زندگی می کرده اســـت. شـــاهنامه پـــر از افســـانه های خواندنی اســـت و رســـتم، نام آورترین چهره 
اسطوره ای در شـــاهنامه اســـت. از میان قصه های شاهنامه، »هفت خان رســـتم« جزو جذاب ترین 
داستان هاســـت که قصد داریـــم در چند شـــماره آن را برایتـــان تعریف کنیم. هر شـــماره یک خان. 

فردوسی داستان را به شعر سروده و ما آن را برایتان به نثر بازگو می کنیم.
 کیکاووس، پادشـــاه ایران و سپاهش در دژی کوهســـتانی در مازندان به دست دیو سفید اسیر است. 
رســـتم به نجاتش می رود. هفت خان رستم داســـتان هفت بایی است که رســـتم در راه رسیدن به 

مازندران و آزاد کردن کیکاووس و سپاهیانش با آنها رو به رو می شود.
در خان اول، رخش، اسب رستم با شیری که قصد جان رستم را داشت نبرد کرد و او را از پای درآورد و 
در خان دوم به بیابانی بی آب رسید اما میشی او را به سمت چشمه ای راهنمایی کرد و رستم و اسبش 

نویسنده  ما باشید
نوشـــتن را دوســـت داریـــد؟ تـــا بـــه حـــال داســـتان 
نوشـــته اید؟ دلتان می خواهد نوشـــته تان در روزنامه 
چاپ شـــود؟ اگر این طور اســـت، می توانیـــد برای ما 
بنویســـید. از هرچه دلتـــان می خواهـــد. می توانید از خانه، محله و شـــهر 
خودتان بنویســـید. از مدرسه، پارک، دوستان و بازی هایتان. از آرزوهایتان 
برایمـــان بنویســـید. می توانیـــد داســـتان های تخیلی یا واقعی بنویســـید. 
نوشته هایتان را همراه با یک عکس از خودتان برای ما به آدرس روزنامه 

بفرستید تا آنها را با اسم خودتان در این صفحه چاپ کنیم.

رو در رو

صفحه کودک و نوجوان

مریم طالشی

شـــما یادتـــان نمی آیـــد، آن وقت ها 
یک آقـــای حکایتی بود کـــه برای ما 
توی تلویزیون قصه می گفت. اســـم 
این برنامه تلویزیونی »زیر گنبد کبود« بود. ما عاشـــق 
قصـــه بودیم، خصوصاً قصه های آقـــای حکایتی که با 
نمایش همـــراه بود. این طوری بود کـــه آقای حکایتی 
کتاب بزرگی را باز می کرد تا قصه تازه ای از آن بخواند. 
او اول قصـــه را تعریف می کرد و بعد بازیگرها شـــروع 
می کردند به بازی کردن قصه. آنها خودشـــان قصه را 
پیش می بردند و آقای حکایتی گوشـــه ای می ایستاد و 
نگاه شان می کرد و هرجا که ازم بود، وارد قصه می شد 
و مشـــکل شـــخصیت های قصه یعنی بازیگرها را حل 
می کـــرد. در واقع بازیگرها با هـــم توافق می کردند که 
بنشینند تا قصه ای را که آقای حکایتی برایشان تعریف 
می کند، بشـــنوند. آقای حکایتی قصه گو با قصه ای که 
تعریف می کرد، چیزهای زیادی به بچه ها یاد می داد، 
آن هـــم نه طوری کـــه خیال کنند دارد نصیحت شـــان 
می کند. بله، خوبی اش همین بود. آخر بچه ها از اینکه 
کســـی بهشان مســـتقیم بگوید فان کار را بکن یا فان 
کار را نکن، اصًا خوششان نمی آید؛ حتی ممکن است 
لجبازی کننـــد و برعکِس آن کار را انجـــام دهند. البته 
بزرگ ترها هم همین طور هستند؛ در واقع هیچ کس از 
نصیحت کردن خوشش نمی آید اما قضیه قصه فرق 
می کند. قصه ها می توانند آدم را جوری نصیحت کنند 
که جای اینکه ناراحت شود، خیلی هم خوشش بیاید. 
ما قصه دیگران را می شـــنویم و قسمت هایی شبیه به 
زندگی خودمان در آن پیدا می کنیم. یا اینکه خودمان 
را می گذاریم جای شخصیت های قصه و فکر می کنیم 
اگر در آن شرایط و موقعیت بودیم، چه کار می کردیم. 
همه اینها به ما کمک می کند در زندگی خودمان بهتر 

تصمیم بگیریم و کار درست تری انجام دهیم.
نمی دانم شـــما چقدر قصه شـــنیدن را دوست دارید. 
ما که هنوز عاشـــقش هســـتیم و هرجا موسیقی تیتراژ 
برنامـــه آقـــای حکایتی را می شـــنویم، یـــاد آن وقت ها 

می افتیم.      
یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود
روبروی بچه ها

قصه گو نشسته بود
قصه گو قصه می گفت

از کتاب قصه ها
قصه های پرنشاط

قصه های آشنا 

 »راز گنجور« اولین بازی، تئاتر دیجیتالی است که به 
کارگردانی هانی حسینی و مرضیه نادری در مرکز تئاتر و 
تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بـــه روی صحنه خواهد رفت. در ایـــن  نمایش کودکان و نوجوانان می توانند 
مانند شـــخصیت یک بازی رایانه ای ایفای نقش کننـــد و مرحله به مرحله 
با شـــخصیت های نمایش تا انتها پیش بروند.داستان در سرزمینی دور رخ 
می دهد. َپَلشت، دیو پلیدی هاســـت که همیشه راز شادی را می دزدد و این 
بار هم باعث می شود مردم کم کم شادی را از یاد ببرند. بااخره گنجور پسر 
بچه ای که نزد ســـیمرغ بزرگ شده است، تصمیم می گیرد تا شادی را پس 
بگیرد، از اینجاست که او با چالش هایی در این مبارزه روبه رو می شود.نمایش 
 
»راز گنجـــور« از ۹ دی در مرکـــز تئاتـــر و تئاتـــر عروســـکی کانـــون پـــرورش 
 فکری کـــودکان و نوجوانان واقـــع در پارک اله، ســـاعت ۱۷ به روی صحنه 

خواهد رفت.

آنهـــا از باای اقیانوس پرواز کردند. همان طور که باا و 
بااتر می رفتند، موشی دنیا را بزرگ و بزرگ تر می دید. 
باد می وزید. موشـــی بـــا صدای بلند، طـــوری که مرغ 
دریایی بشـــنود داد زد: » آن چیســـت؟« مـــرغ دریایی 
جواب داد: »یک نهنگ گنده اســـت.« موشی پرسید: 
»می توانیـــم به او ســـام کنیم؟« مـــرغ دریایی گفت: 
»بله. محکم بشین.« این، بخشی است از کتاب »دنیا 
چقدر بزرگ اســـت؟« این کتاب، داســـتان موش  کور 
کوچکی را روایت می کند که در جســـت وجوی پاسخ 
سؤال خود راهی ســـفری یک روزه می شود. او از سایر 
حیوانات می پرسد که دنیا چقدر بزرگ است و هر کدام از حیوانات پاسخی به 
او می دهند. در پایان او با پاسخ سؤالش به خانه بازمی گردد. در دل این سفر، 
موش کور کوچک می آموزد که هر چقدر دنیایش را بزرگ تر کند با زیبایی های 
بیشـــتری روبرو می شـــود. »بریتا ِتکِنت راپ« نویســـنده کتاب، تاش داشته 
کودکان باای ۶ سال را با مفاهیمی همچون دوستی، مشارکت و سفر آشنا کند.

نورا حق پرســـت کتاب را ترجمه کرده و ناشرش کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان است. کتاب برای چهارمین بار وارد بازار کتاب کودک شده است. 

»گنجور« شادی را پس می گیرد

سفر موش کور برای شناختن دنیا

آقای حکایتی
 اسم قصه گوی ماست

شاهنامه 
خــــوانی

مبارزه با جادوگر
خان چهارم هفت خان رستم

سیراب شدند. در خان سوم رستم با اژدهایی مبارزه کرد و او را از پای درآورد و حاا خان چهارم.
***

رســـتم به همراه رخش ســـفرش را ادامه داد. همه  جا آرام بود و او فکر می کرد فعًا خطری تهدیدش 
نمی کند و می تواند با خیال راحت مسیر را طی کند. رستم رفت و رفت و به جایی رسید پراز درخت 
و گیاه که چشمه آب روانی هم در آنجا جریان داشت. رستم که خسته راه بود با دیدن چشمه تصمیم 
گرفت نزدیک آن برود و خســـتگی درکند. وقتی کنار چشمه رسید، خیلی تعجب کرد چون آنجا غذا 
و نان و شـــربتی گوارا دید که با ســـلیقه چیده شده اند، درست انگار کســـی آنها را برای او تدارک دیده 
است. رستم نزدیک رفت، غافل از اینکه جادوگری از دور دارد او را نگاه می کند. جادوگر وقتی رستم 
را دید خود را به شـــکل زیبایی درآورد. رستم در کنار چشـــمه تنبوری دید. آن را برداشت و شروع کرد 
به نواختن و خواندن. می خواند: »من آواره ای هستم که شـــادی از من گرفته شده است. من گرفتار 
جنگ شـــده ام.« جادوگر با روی زیبا نزد رســـتم رفت. رستم از دیدنش شاد شـــد. نام خدا را بر زبان 
آورد و به محض آنکه نام خداوند از زبان رســـتم خارج شد، چهره زیبای جادوگر از بین رفت و دوباره 
زشت و ترسناک شد. رستم بافاصله ریسمانش را به سر جادوگر انداخت و او را به بند کشید و بعد با 

خنجر جادوگر را به دو نیم کرد و به این ترتیب از پِس خان چهارم برآمد. 

نمایش

معرفی کتاب

زندگـــی روزمـــره، بیشـــتر وقت ها داســـتان 
هیجـــان انگیزی ندارد. همان کارها، همان 
حرف ها و همان برنامه ای اســـت که گاهی 
بدون اینکه ذره ای تغییر کند پیش می رود. 
فوتبال اما یک  داســـتان پرشـــور اســـت که 
مـــا را در خـــودش غرق می کنـــد. مثل یک 
داستان  کارآگاهی که تا آخرش نمی دانیم 
چـــه اتفاقـــی می افتـــد و همین هـــم اتفاقاً 
جذاب اســـت؛ ندانســـتن پایـــان ماجرا. در 
فوتبال هم همین اتفـــاق می افتد. دو تیم 
مقابـــل هم قرار می گیرنـــد و ما نمی دانیم 
قرار اســـت کدام شان برنده شـــود. ممکن 
است بازی با تساوی تمام شود؛ این را هم 
نمی دانیم. فقط می توانیم حدس بزنیم، 
درســـت مثل همان داســـتان کارآگاهی که 

حـــدس می زنیـــم کـــدام شـــخصیت قاتل 
اســـت و بـــا روشـــن شـــدن بخش هایـــی از 
داستان، مدام نظرمان را عوض می کنیم. 
در فوتبـــال هم همیـــن کار را می کنیم. اول 
حدس می زنیم اما به محض اینکه تیمی 
را که برنده پیش بینی اش کرده بودیم، گل 
می خورد، حدس یا در واقع پیش بینی مان 
را عـــوض می کنیم. امـــا فوتبـــال غیرقابل 

پیش بینی است.   
وقت هایـــی که تیم مـــورد عاقه مان 3 گل 
جلـــو اســـت، دیگر هیجـــان خاصـــی برای 
تماشـــای بـــازی نداریـــم و موقعـــی هـــم  
کـــه 3 گل عقـــب هســـتیم ممکـــن اســـت 
تلویزیون را خاموش کنیم و دنبال کارمان 
برویـــم.  فوتبال مثل یک داســـتان اســـت 

کـــه در کوتاه تریـــن زمان ممکـــن، پیروزی 
و شکســـت را نشـــان می دهـــد. قصـــه نـــا 
امیدی و امید. خنـــده و گریه را با هم دارد. 
 داســـتان یک زندگـــی اســـت. در یک بازی 
۹۰ دقیقـــه ای مـــا یـــک بـــار کامـــل زندگی 
می کنیـــم.   فوتبال را دوســـت داریم چون 
مـــا را از تنهایـــی خودمان بیـــرون می آورد 
و همـــراه بـــا جماعتی بـــه تماشـــای بازی 

میخکوبمان می کند. 
هروقت بازی های مهم فوتبالی در جریان 
اســـت، چنین حس و حالی پیدا می کنیم؛ 
از روزمرگی جدا می شـــویم و پا به داستانی 
پرشور می گذاریم. راســـتی مسابقات جام 
 ملت هـــای آســـیا نزدیـــک اســـت؛ کمتر از 

دو هفته دیگر. 

چرا فوتبال دوست داریم؟
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روحانــی  حســن  گذشــته  روز   / فنــاوری  گــروه 
رئیس جمهوری به منظور تقدیم ایحه  بودجه سال 
۹۸ در صحن علنی مجلس شــورای اسامی حاضر 
و در بخشــی از ســخنانش بر لــزوم شفاف ســازی در 
بودجه و ضرورت توســعه دولــت الکترونیک تأکید 
کــرد؛ موضوعــی کــه بارها وزیــر ارتباطات نیــز به آن 
اشــاره داشــته و راهکار مقابلــه با اژدهای هفت ســر 
فساد را اجرای کامل دولت الکترونیک دانسته است. 
ازســوی دیگــر اگر به ایحــه بودجه ســال ۹۸ نگاهی 
تفکیکی داشــته باشــیم، برآورد بودجه ها حکایت از 
آن دارد که این وزارتخانه در ســال آینده با بودجه ای 
انقباضــی مواجه خواهد بــود چرا که بودجــه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات در سال آینده نسبت به 
سال جاری، تنها در بخش هزینه ای)مصارف جاری( 
افزایش خواهد داشت و در بخش تملک دارایی های 
سرمایه ای )عمرانی( نسبت به سال جاری با کاهش 

روبه رو شده است.
ë شفاف سازی؛  رمز توسعه

لحظاتــی پس از ســخنرانی رئیس جمهوری هنگام 
تقدیــم ایحــه بودجــه، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات در سلســله توئیت هایــی بــه بخش هایی 
از ســخنان رئیــس جمهــوری واکنــش نشــان داد. 
محمدجواد آذری جهرمی در حساب توئیتری خود 
با اشــاره به تأکیــد رئیس جمهوری بر شفاف ســازی 
بودجه و توســعه دولت الکترونیک نوشت: »رئیس 
جمهــوری نقــادان را به نقادی و افــکار عمومی را به 
حمایت از اصاحات ســاختاری دعوت کردند و من 
هــم در پاســخ به ایــن دعوت به عنــوان عضو کابینه 

پیش قدم می شوم.«
محمدجــواد آذری جهرمی در ادامه در چند توئیت 
جداگانه به وضعیــت وزارت ارتباطات و میزان رقم 
بودجــه اختصاص یافته به ایــن وزارتخانه پرداخت 
و البتــه در یکــی از توئیت هایــش یــادآور شــد کــه دو 
پیشــنهاد وزارت ارتباطــات در ایحــه بودجــه ۹۸، 
مورد بی توجهی قرار گرفته است. وی در توئیتر خود 
نوشــت:»از دو پیشــنهاد مهــم مــا در ایحــه بودجه 
خبری نیســت. پیشــنهاد اســتفاده بهینه ازباندهای 
فرکانســی ۷۰۰ و ۸۰۰ کــه صرفه جویــی گســترده در 
هزینه های ســرمایه گذاری و نیز قــدرت خلق ثروت 
چند هزار میلیاردی را داشــت و نیز پیشنهاد تعیین 
تکلیف داکتها و ســیم مســی که انحصــار کنونی آن، 
مانع توسعه است«. وزیر ارتباطات همچنین یادآور 

شده است که یکی از این دو پیشنهاد به شورای عالی 
امنیت ملی ارجاع شــده اســت تا مورد بررســی قرار 
بگیرد و پیشنهاد دیگر نیز به کمیسیون فرعی اقتصاد 
ارجاع شده است. آذری جهرمی همچنین در توئیت 
دیگری، این کار را به منزله از دســت رفتن یک ســال 

زمان برای اجرای این پیشنهادها دانست.
گفتنی است حق مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و 
۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ 
برنامه هــای رادیویی و تلویزیونی بــود وهم اکنون در 
اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد مدت هاست که 
محل اختاف این ســازمان با وزارت ارتباطات است 
چرا که این وزارتخانه خواستار بازگشت حق مالکیت 

این باندهای فرکانسی است.
یکی دیگــر از توئیت هــای وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات هــم بــه میــزان رقــم بودجــه اختصاص 
یافتــه به وزارت ارتباطات مربوط می شــود. جهرمی 
در این توئیت نوشــت: »درآمدهــای دولت در حوزه 
ارتباطات همان ۶۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۷ تعیین 
 شده است.پیش بینی تحقق این درآمد در سال ۹۷،

 ۵۲۰۰ میلیــارد تومــان اســت . پیش بینــی ابتدایی ما 
برای ۹۷ همان ۵۲۰۰ بود که در قانون ۶۴۰۰ دیده شد. 
امسال سقف بودجه واقعی تر دیده شده، ممکن است 

با برخی تصمیم ها این عدد هم محقق نشود«.
ازم بــه ذکــر اســت کــه درآمدهــای دولــت در حوزه 
ارتباطات 64۰۰میلیارد تومان برای سال ۹۸ تعیین 
شــده اســت و طبق ایحه بودجــه ۹۸، از بخش حق 
امتیاز شــبکه و جریمه عدم انجــام تعهدات بخش 
ICT رقم درآمدی شــش هــزار و ۹۰ میلیارد تومان و 
از بخش نامبرینگ، ۸۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
درآمد برای سال مالی ۹۸ پیش بینی شده است و به 
نوعی حق الســهم ســازمان تنظیم مقررات در سال 
مالی ۹۸ نیز۷۰میلیارد تومان و میزان درآمد استفاده 

از فرکانس نیز به ۱۸5میلیارد تومان می رسد.
همچنیــن وزیر ارتباطــات در توئیت های خود تأکید 
کرد »مطابق مصوبه مجلس، همه درآمدهای حوزه 
ارتباطات باید در توســعه زیرساخت های آن هزینه 
شــود کــه در قانون ســال قبــل، بــه ۳۹ درصد تقلیل 
یافت.  در سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
توسعه اشتغال لحاظ شده بود که تخصیص کنونی 
آن »صفر« اســت. امسال اســماً ۵۰ درصد اعتبارات 

بازخواهد گشت هر چند رسماً را خدا می داند«.
وی در ادامــه سلســله توئیت هایــش نوشــت: اولین 
شفاف ســازی بودجه ای این است که سازمان برنامه 
و بودجه جدول مقایسه ای تخصیص ها به دستگاه ها 
در ۴ ســال اخیر را به تفکیک منتشر کند؛ امری که به 
اصاح ساختار اداره کشور کمک شایانی خواهد کرد. 
آذری جهرمی در ادامه نوشــت: دومین و مهم ترین 
شفاف ســازی بودجه ای نیز این اســت که در شــرایط 
عــدم تحقق اعتبارات، به صورت روشــن بگوییم که 
کدام یک از مأموریت ها تعدیل شــده است. تعدیل 
اهداف برنامه های باادستی در کنار کاهش بودجه ها، 

باید به صورت دقیق روشن شود.
وزیــر ارتباطــات در ادامــه توئیت کرد: ســومین مورد 
شفاف ســازی ایــن اســت کــه بگوییم ردیــف بودجه 
توســعه دولــت الکترونیــک کــه مــورد تأکیــد همــه 
مسئوان نظام اســت و در سخنان رئیس جمهوری 
محترم نیز مورد تأکید قرار گرفت، کجاست و بناست 

چگونه هزینه شود؟
ë دولت الکترونیک مورد اقبال

جــدا از دغدغــه شــخص رئیــس جمهــوری و وزیر 
دغدغــه  الکترونیــک  دولــت  اجــرای  ارتباطــات، 
بســیاری از دولتمــردان اســت و بــا توجــه بــه ایــن 
دغدغه ها بی شک میزان بودجه دولت الکترونیک 
نیــز از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت و انعکاس 

ایــن دغدغه را می تــوان در بودجه اختصاص یافته 
بــه دولت  الکترونیــک در ایحه بودجه ســال آینده 
مشــاهده کرد تا آنجا که این رقم ۲۶۷ میلیارد ریال 
افزایــش یافتــه اســت. به ایــن ترتیب رقــم بودجه 
برنامه توســعه دولت الکترونیــک در ایحه بودجه 
پیشنهادی دولت در سال آینده ۷۴۱ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون ریال پیش بینی شده است.
ë سال نه چندان آسان وزارت ارتباطات

اما فارغ از توئیت های وزیر ارتباطات، در ایحه بودجه 
ســال ۹۸ عماً ایــن وزارتخانه چه میــزان بودجه در 
اختیار خواهد داشــت؟ نگاهی بــه این ایحه بودجه 
نشــان می دهد که ســال آینــده وزارت ارتباطات یک 
بودجــه انقباضــی در اختیار خواهد داشــت. به بیان 
دیگــر بودجــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
در ســال آینده نسبت به ســال جاری، تنها در بخش 

هزینه ای افزایش خواهد داشت.
بودجــه،  ایحــه  ایــن  از  موجــود  جــداول  طبــق 
بــه همــراه  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات  وزارت 
و  هــزار   ۳۷ آینــده  ســال  زیرمجموعه هایــش، 
۶۳۸میلیــارد و ۴۶۰ میلیــون ریــال بودجــه خواهند 
داشــت که از این میزان، رقــم ۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد 
و ۳۸۰ میلیون ریال بودجه هزینه ای است و ۳۰ هزار 
و ۱۰۰ میلیــارد و ۸۰ میلیون ریــال نیز بودجه تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای )عمرانی(اســت. براســاس 
آنچه در جداول ایحه بودجه سال ۹۸ دیده می شود، 
بودجه عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
در ســال آینده نسبت به ســال جاری، بیش از ۲ هزار 
میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. این در حالی است 
که بودجه بخش هزینه ای )مصارف جاری( نســبت 
به سال جاری، نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش 

خواهد داشت.
همچنین جــداول ایحه بودجه ۹۸ نشــان می دهد 

ارتباطــات،  وزارت  زیرمجموعه هــای  میــان  از  کــه 
دبیرخانــه کمیســیون تنظیم مقــررات و دانشــکده 
پست و مخابرات، بودجه عمرانی نخواهند داشت و 
در مقابل، شــرکت های زیرساخت و پست نیز که در 
ایحه بودجه، سودده منظور شده اند، هزینه جاری از 

دولت دریافت نمی کنند.
جــاری،  هزینه هــای  در  کــه  اســت  ذکــر  بــه  ازم 
دبیرخانه های کمیســیون تنظیم مقررات و شــورای 
اجرایــی فنــاوری اطاعــات نســبت بــه ســال ۹۷ بــا 
کاهــش هزینه های جــاری روبه رو شــده اند و در بقیه 
زیرمجموعه هــای وزارت ارتباطات، شــاهد افزایش 
هزینه های جاری هستیم که در این میان پژوهشگاه 
فضایی ایــران بــا افزایش ۷۴۸ درصدی، بیشــترین 
افزایــش بودجــه جــاری را به خــود اختصــاص داده 

است.
با توجه به اینکه سهم عمده بودجه جاری دستگاه ها 
صــرف حقــوق و مزایــای کارکنان می شــود و کاهش 
بودجــه عمرانــی وزارت ارتباطات، می تــوان نتیجه 
گرفت بودجه ســال آینــده ایــن وزارتخانه به صورت 

انقباضی بسته شده است.
گفتنــی اســت در ایحه بودجه ســال ۹۸، ســقف 
کمــک وزارت ارتباطــات بــه ســرمایه گذاری های 
خطرپذیــر نیز مشــخص و عنوان شــده اســت که 
وزارت ارتباطات می تواند سال آینده حداکثر هزار 
و چهارصــد میلیارد ریــال به ســرمایه  گذاری های 
ارائه کننــده  اپراتورهــای  ایجــاد  و  خطرپذیــر 
خدمات الکترونیــک در همــه بخش هــا کمــک 
کنــد.از ایــن میــزان بودجه بایــد بــرای حمایت از 
طرح های توســعه ای اشــتغال آفرین یا صادرات 
کاا و خدمــات در ایــن بخش توســط بخش های 
خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده و بر 
اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطاعات و ســازمان برنامه و 
بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران 
می رسد اختصاص یابد و ما به التفاوت نرخ سود را 

از محل آن پرداخت کنند.
بــه هرحال حســن روحانــی بعــد از تقدیــم ایحه  
بودجــه ســال ۹۸ بــه مجلس ضمــن تأکید بــر این 
موضــوع که بــا کمــک دولــت الکترونیکــی باید به 
مبارزه با فساد رفت، از مردم خواست تا مانند سال 
گذشــته بودجه را بررســی و نظر خود را در مورد آن 

اعام کنند.

برش
در توســعه دولت الکترونیــک، بااتریــن افزایش بودجه به گســترش فناوری 
ارتباطــات و اطاعــات در ســازمان برنامــه و بودجــه اختصــاص یافتــه و این رقم 
۲۱۰میلیارد ریال پیش بینی شــده اســت که این بودجه نسبت به امسال بیش از ۳ 
برابر افزایش داشته است. این در حالی است که بودجه گسترش فاوا در این سازمان طی سال جاری 
۶۰ میلیارد تومان مصوب شده بود. در ایحه بودجه سال ۹۸، بودجه مورد نیاز برای توسعه دولت 
الکترونیک در چند وزارتخانه و سازمان از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت 
و ستاد مبارزه با مواد مخدر افزایشی چشمگیر داشته و درمقابل، شاهد کاهش بودجه توسعه دولت 

الکترونیک در سازمان هایی مانند سازمان ثبت احوال، وزارت امور خارجه و دادگستری هستیم.

ضرورت اصاح  اباغیه فروش بسته اینترنتی 
بدون اینستاگرام

محمــد جــواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات در صفحــه کاربری خود در توئیتــر از بی فایده 
ارائــه  زمینــه  در  رگواتــوری  ســازمان  اباغیــه  بــودن 

بسته های فروش اینترنتی بدون شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
به گــزارش »ایــران«، آذری جهرمــی در توئیتــر نوشــت: در جلســه ای کــه بــا 
متخصصــان بخــش ارتباطــات برگزار شــد نظــر آنان بــر این بود کــه اباغیه 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی )رگواتوری( عمــًا بی فایده 
است، چرا که این کار باعث ترویج بیشتر فیلترشکن ها می شود. از سوی دیگر 
اســتفاده نکردن از شبکه اجتماعی اینســتاگرام از طریق ترویج نرم افزارهای 

مدیریت والدین بهتر محقق می شود.
وی در ادامه نوشت: به نظرم نظر کارشناسان درست است بنابراین ضرورت 

دارد تا این اباغیه اصاح شود.
اینترنتــی  اپراتورهــای  از  اباغیــه ای  در  رگواتــوری  ســازمان  اســت  گفتنــی 
درخواســت کــرده بــود تــا اگــر خانــواده ای بســته اینترنتی بــدون اینســتاگرام 

بخواهند برای آنها فراهم شود.

خـــــبر
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با بررسی بودجه اختصاص یافته به وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات صورت گرفت

بودجه انقباضی در انتظار فاوا

تحریم »اپل« از سوی صدها شرکت چینی
تنهــا ۲۰ روز از دســتگیری مدیــر ارشــد هــواوی در کانــادا بــه 
درخواســت امریــکا نگذشــته بــود کــه صدها شــرکت چینی 
از جملــه غــول فنــاوری هــواوی، کمپانــی امریکایــی اپــل را 
تحریم کرده و تســهیات ویژه ای را برای کارمندان جهت خرید گوشــی های چینی 
تعییــن کردند. به گزارش »ایران آناین«، روز دوشــنبه )۲4 ســپتامبر( یک روزنامه 
محلی چینی خبر از اطاعیه منتشر شده ای از سوی صدها کمپانی چینی با عنوان 

»مقاومت در برابر اپل و پشتیبانی از هواوی« داد.
شــرکت های چینــی در اعامیه خــود اپل را تحریــم کرده و برای خرید گوشــی های 
هواوی به کارمندان خود تســهیات ویژه ای درنظر گرفتند. برخی از این شــرکت ها 
نیز اعام کردند از ۱۰ تا صد درصد از هزینه های خرید یک گوشــی جدید هواوی را 
به کارمندان خود پرداخت می کنند. بیش از ۲۰ شــرکت چینی نیز اعام کردند که 
خریدهای خود از هواوی را افزایش خواهند داد. در اقدامی دیگر یکی از شرکت های 
فروش ماشــین آات در شهر مقر هواوی )شنژن(، کارمندان دارنده گوشی آیفون را 
تهدید به مصادره و حتی اخراج کرد. هواوی نیز به کارمندانش اعام کرد در صورت 
خرید گوشــی های آیفون به اندازه مبلغ جنس خریداری شده جریمه خواهند شد. 
این شرکت اعام کرد با خرید گوشی های چینی ۲۰ درصد از هزینه های تلفن همراه 

کارمندان را نیز پرداخت می کند.
در همیــن حــال برخــی از جاذبه هــا و مکان های توریســتی در چیــن در حمایت از 
هــواوی و تحریم کمپانی امریکایی اپل، تخفیفات ویژه ای برای توریســت ها و افراد 
دارنده گوشــی چینی در نظر گرفتند. اخیراً یک شرکت خصوصی در جنوب شرقی 
چین قیمت بلیت ســایت های گردشــگری را برای دارندگان گوشــی هواوی و دیگر 
گوشــی های چینی به نصف کاهش داده و اعام کرده است که در حمایت از کاای 

ملی و عشق به وطن، این اقدام تا مدت ها ادامه خواهد داشت.
نام شرکت های تحریم کننده اپل در حال حاضر فاش نشده است اما اپل به پرس و 
جو در خصوص این اقدام پرداخته و تاکنون هیچ اطاعیه ای را منتشر نکرده است.

آن سوی 
خبر



دریچه هــای  زنانــه،  کیف هــای  ســرقت 
فاضــاب، ســکه های عتیقه و خــودروی 
مــزدا3 از جمله جرایم مــردان تبهکاری 
اســت که در بیســتمین طرح رعد پلیس 

پایتخت دستگیر شدند.
***

بــه گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، 
ســردار حســین رحیمی - رئیس پلیس 
پایتخت، در حاشیه بیستمین مرحله از 
طرح رعد گفت: 572 سارق و مالخر در 
این طرح بازداشــت شده و 189 دستگاه 
خودرو و موتورسیکلت نیز کشف شد. در 
این مرحله از طرح، 238 نفر از سارقان 
سابقه دار هستند و بین 2 تا 40 بار سابقه 
دســتگیری دارنــد کــه 8 قبضــه ســاح 
شــکاری و 69 قبضــه ســاح ســرد نیز از 

آنها کشف شد.
رحیمی افزود: محصول و نتیجه اجرای 
طــرح رعــد در پایتخــت ایجــاد امنیــت 
پایدار و کاهش محسوس جرایم خشن 
و ســازمان یافته اســت، عملیات پلیس 
در برخــورد با ســارقان و مجرمان جدی 

است و با قدرت دنبال می شود.

ë 3 اسقاط مزدا 
ســه مرد که یکی از آنها سارقی حرفه ای 
ســرقت  فقــط  تخصصــش  و  اســت 
خودروی مزدا 3 است، تصمیم گرفتند 
بــرای ســرقت های ســریالی یــک بانــد 

تشکیل دهند.
آنها با پرسه زدن در خیابان های پایتخت 
خودروهــای مزدا 3 را شناســایی کرده و 
در چشم برهم زدنی سردسته این باند 
خــودرو را به ســرقت می بــرد. زمانی که 
این ســرقت ها به مأموران کانتری 128 
تهران نو اعام شد، مأموران وارد عمل 
شده و با بررسی دوربین های مداربسته 
موفق به شناسایی مرد سابقه دار شدند. 
در عملیاتــی ویــژه دو نفــر از متهمــان 
دستگیر شــدند. بررسی ها نشان می داد 
که آنها بعد از سرقت خودروها آنها را به 
مخفیگاهشان برده و اسقاط می کردند. 
بعــد از آن قطعــات ایــن خــودرو را بــه 
فــروش می رســاندند تــا ردی از خود به 

جا نگذارند.
ë سرقت جیپ

بــه بهــروز جیپــی معــروف اســت. این 
عاشــق  می گویــد:  حرفــه ای  ســارق 
خودروی جیپ هســتم؛ برای همین به 
ســراغ این ماشــین ها می روم و ســرقت 

می کنــم. بــرای اینکــه دســتگیر نشــوم 
آن  روی  و  می کنــم  رنــگ  را  ماشــین 
پــاک موقــت می گــذارم. خیلــی دلــم 
می خواســت با آنها رالــی بروم اما چون 
پــاک نداشــتم نمی توانســتم در ایــن 

مسابقات شرکت کنم.
همدســت او معــروف بــه بهــزاد پراید، 
22 بار تا به حال بازداشــت شــده است. 
مرد جوان هم در رابطه با سرقت هایش 
همــه  مــادرم،  از  غیــر  بــه  می گویــد: 
وقــت  هیــچ  هســتیم.  دزد  خانــواده ام 
او  کنــم  را حــال  نمی توانــم خواهــرم 
مــواد می کشــید و مــرا هم معتــاد کرد. 
او بــود که در 14 ســالگی ســیگار دســتم 
داد و بعــد از آن هــم دزد شــدم. به من 
می گوینــد بهروز پرایــد چون تخصصم 
ســرقت پراید است ولی من کلکسیونی 
از سرقت ها را دارم و هر نوع سرقتی فکر 

کنید انجام داده ام.
ë سرقت سکه های عتیقه 

چنــد روز قبــل بود که مرد بازنشســته به 
کانتــری 103 گانــدی رفت و از ســرقت 
ســکه ها و وســایل عتیقــه اش خبــر داد. 
در نخســتین گام بافاصلــه مأموران به 
بازبینــی دوربین های مداربســته اطراف 
خانــه ویایــی پرداختنــد. در بررســی ها 

تصویر سارق سکه ها به دست آمد. مرد 
میانســال گفــت: مــن ســکه های عتیقه 
جمــع آوری می کنــم و مدتــی قبــل در 
خیابان فردوســی با دست فروشی آشنا 
شدم که سکه های عتیقه داشت. او گفت 
کلکســیونی از ســکه دارد و می تواند آنها 
را با قیمتی مناســب بفروشــد. قــرار بود 
فروشــنده ســکه ها پنجشــنبه به خانه ام 
بیاید اما درســت یک روز قبل وقتی من 

خانه نبودم سکه ها به سرقت رفت.
از ســویی در بررســی ها مشــخص شــد 
مــرد  عتیقــه  ســکه های  فروشــنده  کــه 
ســابقه داری اســت کــه قبــًا نیز بــه این 

اتهام بازداشــت شده بود. بدین ترتیب 
مخفیگاهش شناســایی شــد و مأموران 
و وســایل  را دســتگیر  کانتــری متهــم 

عتیقه را کشف کردند.
ë سارق دریچه های فاضاب

کفــاش بــوده امــا کســادی بــازار باعــث 
ورشکســتگی اش شــد. به همیــن خاطر 
دریچه هــای  و  افتــاد  ســرقت  فکــر  بــه 
50 کیلویــی فاضــاب را بــرای ســرقت 
انتخاب کرد. چنــد وقتی بود که گزارش 
دریچه هــای  ســریالی  ســرقت های 
کانتــری  مأمــوران  بــه  فاضــاب 
در  می شــد.  اعــام  121ســلیمانیه 

بررســی های صورت گرفته طرح کمین 
گذاشته شــد و مأموران موفق شدند دو 
نفــر را در ایــن رابطــه دســتگیر کنند. دو 
مرد برای اینکه پلیس به آنها شک نکند 
لباس پــارک بان به تن داشــتند. متهم 
میانســال کــه بــه همــراه بــرادرزاده اش 
دست به سرقت زده است مدعی است 
که به خاطر بیکاری مجبور شــده دست 
بــه ایــن کار بزنــد. تحقیقــات مأمــوران 
متهمــان  کــه  می دهــد  نشــان  پلیــس 
دریچه های چدنی را به انباری در خارج 
از تهران منتقل کرده تا به فروشنده های 

خاص برسانند. 
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کیف زنانه تا دریچه فاضاب     در پرونده سارقان  سابقه دار 

گروه حوادث/ دختر کارآموز آرایشگری 
آرایشــگاه  مشــتریان  از  مخفیانــه  کــه 
کانال هــای  در  و  می انداخــت  عکــس 
تلگرامــی می گذاشــت از ســوی پلیس 

فتای اردبیل دستگیر شد.
ســرهنگ علی قهرمــان طالع - رئیس 
در   - اردبیــل  اســتان  فتــای  پلیــس 
تشــریح این خبر به باشگاه خبرنگاران 
جــوان گفــت: این خانــم کــه در یکی از 

آرایشــگاه های زنانه اردبیــل کارآموزی 
می کــرد مخفیانــه از مشــتریان عکــس 
می انداخت و در شــبکه های اجتماعی 

منتشر می کرد.
وی افزود: چندی قبل خانمی به پلیس 
فتــای اردبیــل مراجعه کــرد و گفت به 
یــک آرایشــگاه زنانه رفتم امــا چند روز 
بعد با دیدن عکس های خودم در یک 

کانال تلگرامی شوکه شدم.

بدیــن ترتیــب موضوع برای رســیدگی 
و کشــف عامــل یــا عامــان ایــن کار در 
ایــن  دســتور کار کارشناســان ســایبری 

پلیس قرار گرفت.
پس از بررســی های اولیه، کارشناســان 
ســایبری پلیس فتای اردبیل به یکی از 
کارکنان آرایشــگاه که به عنــوان کارآموز 
در آنجــا مشــغول به کار بود مشــکوک 
شده و در اقدامات فنی و پلیسی بعدی 

مخفیانــه  به طــور  وی  شــد  مشــخص 
و حرفــه ای اقــدام بــه گرفتــن عکــس 
از مشــتریان کــرده و آنهــا را بــه کانــال 
تلگرامــی منتقل می کرد کــه در نهایت 
با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به 

پلیس فتا منتقل شد.
متهم در همــان بازجویی های اولیه به 
جــرم خود اعتــراف کرد و گفــت انگیزه 
وی از ایــن کار فقــط معــروف شــدن و 

تبلیــغ برای رونــق کار خود بــوده که در 
نهایت برای رســیدگی به اتهاماتش به 

مراجع قضایی تحویل داده شد.
ســرهنگ قهرمــان طالع با بیــان اینکه 
عکســبرداری بــدون اجــازه از دیگــران 
تخلف بوده، افزود: انتشــار این تصاویر 
در فضــای مجــازی جــرم بــوده و فــرد 
متخلــف بایــد در برابر قانون پاســخگو 

باشد. 

سوءاستفاده از عکس مشتریان در آرایشگاه زنانه
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 سقوط مرگبار 
هلیکوپتر فرماندار مکزیک

فرماندار ایالت مرکزی پوئبا در 
مکزیــک و شــوهر ســناتورش در 
ســقوط هلیکوپتر کشــته شــدند. 
مارتــا اریکا آلونســو، کمتــر از دو 
هفتــه پیــش به عنــوان فرماندار 
جدیــد ایــن ایالــت ســوگند یــاد 
کرده بود. گزارش ها حاکی است 
که حادثه روز دوشنبه به فاصله 
شــدن  بلنــد  از  بعــد  کوتاهــی 

هلیکوپتر از حومه شهر پوئبا، مرکز ایالت که دومین شهر بزرگ مکزیک 
است، روی داد. 

خانم آلونســو، ۴۵ ســاله، اولین فرماندار زن ایالــت پوئبا و عضو 
حزب راست میانه »پی ای ان« بود که در انتخاباتی سخت برنده 

شده بود. 

آقــای اوبــرادور گفت کــه تحقیقاتی بــرای کشــف »حقیقت« در 
مــورد علــت ســقوط هلیکوپتــر انجام خواهد شــد. خانم آلونســو 

زمــام امور را در روز 1۴ دســامبر به عهده گرفت که پس از شکســت 
دادن مانوئل باربوســا نامزد مورد حمایت آقای اوبرادور در ماه ژوئیه 

بود. 

آقای باربوســا رقیب خانم آلونســو در انتخابــات گفت که مرگ خانم آلونســو و آقای مورنو واله 
»مصیبتی است که او برای کسی آرزو نمی کند.« سناتور مورنو واله همسر خانم آلونسو هم بین 

سال های 2011 و 2017 فرماندار پوئبا بود. 

یوز
یج ن

خل

 رکورد گینس 
برای فروشگاهی در دوبی

فروشــگاهی در دوبی بــه خاطر زیباترین تزئین کریســمس 
نامش در کتاب گینس ثبت شد.

به گــزارش خلیــج نیــوز، ایــن زیــور آات توســط شــرکت 
»ونوس« طراحی و تنها برای این فروشــگاه بزرگ ســاخته 
شــده اســت. »ربــکا جویــو« از مرکز تجــارت دوبــی در این 
باره گفــت: »این رکورد می تواند نقطــه عطفی برای جذب 
طــول  در  را  ســرگرم کننده ای  تجــارت  و  باشــد  توریســت 

تعطیات کریسمس به وجود آورد و خاطره انگیز باشد.«

 فرود اضطراری 
برای رفتن به دستشویی

خلبــان هواپیمــای کوچک بــرای رفتن به دستشــویی کنار بزرگــراه ایالتــی جورجیا در 
می سی سی پی فرود اضطراری انجام داد.

به گــزارش ایــران آنایــن به نقــل از دیلی میــل، این خلبان مدت 36 ســال اســت که 
بــه دانش آمــوزان درس خلبانــی می دهــد. او بــرای ماقات بــا اعضای خانــواده اش 
در تعطیات کریســمس به ســمت می سی ســی پــی در پرواز بــود که مجبــور به فرود 
اضطــراری شــده اســت. تصاویر این خلبــان و فرود اضطــراری اش کنار بزرگراه ســوژه 

رسانه های اجتماعی شد. بسیاری از رانندگان با دیدن این صحنه شوکه شده بودند.

رها کردن نوزاد کف بازار
مأموران پلیس بانکوک نوزاد پسری را که در بازار این شهر 

رها شده بود از مرگ نجات دادند.
به گزارش میرر، رهگذران با شنیدن صدای گریه این نوزاد 
2 هفتــه ای که یک پتو دورش پیچیده شــده و کف خیابان 

رهایش کرده بودند موضوع را به پلیس خبر دادند.
مأمــوران پلیــس کودک را بــه بیمارســتان محلی منتقل 
کردند. پلیس معتقد اســت به احتمال زیــاد دعوای پدر و 

مادر باعث رهایی فرزند در خیابان شده است.
 

مــوج ســواری 600 بابانوئل در ســاحل فلوریدا درشــب 
کریســمس ســوژه رســانه های اجتماعی شــد. به گزارش 
میرر، هر سال تعداد زیادی بابانوئل در ساحل فلوریدای 
امریکا موج ســواری می کنند تا بتوانند برای چند خیریه 

پول جمع کنند.
پول هــای به دســت آمده از ایــن هنرنمایی بــرای بیماران 

سرطانی چند بیمارستان صرف خواهد شد. 

بابانوئل های موج سوار

پــرواز یوفوهــای اســرار آمیز در نزدیکــی ایســتگاه فضایی باعث 
شگفتی فضانوردان شد.

فضایــی  ایســتگاه  فضانــوردان  از  یکــی  ســاینس،  به گــزارش 
»آی اس اس« از لحظــه پــرواز دو یوفو عکس گرفتــه و در فضای 

مجازی منتشر کرده است.
این ایستگاه فضایی نخستین بار در سال 1998 میادی راه اندازی 
شــد و از آن زمان تاکنون محققان ناســا در حال انجام تحقیقات 
دراین ایستگاه هستند. این نخستین باری نیست که فضانوردان 
ایســتگاه موفق شده اند تا از اشیاء پرنده مرموز و ناشناس فیلم و 
عکس بگیرند. تصاویر توسط »سامانتا کریستو فورتتی« فضانورد 

ایتالیایی گرفته شده است.

پرواز یوفوها در کنار ایستگاه فضایی

آرزوهای بر باد رفته 
به خاطــر  کــه  دختــری  هفــت/  و  شــصت  قســمت 
سبکســری ها و بی بندوباری هایش، ســرهنگ مخالف 
ازدواج او با پســر اابالی اش بود ولی مهران به پدر قول 

داده بود با این ازدواج سربراه خواهد شد
و ســرهنگ هــم گفتــه بــود مهــران و ژالــه -ایــن دختر 
اابالــی- را به شــرطی همراه خود بــه امریکا می برد که 
عیاشی و اابالی گری را کنار بگذارند و در آنجا با هم به 

فکر درس و دانشگاه شان باشند.
ژاله دختر زن بیوه ای بود که شب و روزش با ولنگاری و 
عیش و خوشــگذرانی می گذشــت و ثروت بجا مانده از 
شــوهر فوت شــده اش را در پای میز قمــار با زنان بیوه و پولدار بــه باد می داد و 
در ولنگاری هایش توجهی به دخترش نداشــت و وقتی ژاله تصمیم گرفت با 
وعده ازدواج مهران با او به امریکا سفر کند خیالش آسوده شد که دخترش با 

این ازدواج در امریکا سروسامان خواهد گرفت.
مهسا هم به قراری که با قاسم این مهندس قابی داشت می اندیشید. قاسم 
با وعده ازدواج با مهسا همه اندوخته این زن را به حساب بانکی اش در امریکا 
ریخته و با او قرار گذاشته بود چند روز پس از پرواز خانواده سرهنگ به امریکا در 
پی آنها روانه امریکا شود و قرارشان این بود که مهسا پس از جدایی از سرهنگ 
با نشانی که از محل اقامت قاسم در لس آنجلس در دست داشت به دیدار او 

برود و با هم ازدواج کنند. همه ثروت او در دست این مرد شیاد بود.
با اعام خوشــامدگویی یکی از میهمانداران هواپیما مســافران با شــور و شوق 
از آغــاز پرواز اســتقبال کردند و با کف زدن هایی آماده ســفر شــدند. ســرهنگ 
پیر بیش از همه دلشــاد شــده بود و از اینکه مأموران پلیس آگاهی هنوز برای 
دســتگیری اش نیامده اند. با نفس عمیقی از اضطراب و دلهره ای که داشــت 
رها شده بود. همه مسافرانی که از عواقب مبهم روزهای پس از پیروزی انقاب 
به خاطــر ثــروت اندوزی نــاروا با ظلم و تعــدی به دیگران رهایــی یافته بودند 

چنین احساسی داشتند.
اما رهایی ســرهنگ پیر از اضطراب دســتگیری و مجازات به جرم قتل همسر 
ســالخورده اش چندان دوامی نیافت. خلبان در حال گذشــتن از مرز کشور بود 

که این پیام را شنید.
سرهنگ از مسافران هواپیمای پان امریکن در پرواز شماره... از طرف بازپرس 
دادســرای جنایی تهران متهم به قتل همسر شناخته شده و دستور بازداشت 

او را صادر کرده که باید برای رسیدگی به اتهامش تحویل و روانه زندان شود.
خلبــان هواپیمــای مذکــور موظــف اســت در نزدیک تریــن فــرودگاه کشــور 
شاهنشــاهی ایران اقدام به فــرود اضطراری کند تا فرد مــورد نظر به مأموران 
پلیس شهر که به فرودگاه مورد نظر مراجعه خواهند کرد تحویل داده شود... 
خلبــان هواپیمــا با دریافت ایــن پیام که توســط یکی از میهمانداران آســیایی 
برایش به زبان انگلیســی ترجمه شــد نگاهی به موقعیــت جغرافیایی محل 
پرواز کرد و به فکر فرورفت. چند لحظه بعد یکی از میهمانداران با شناســایی 
سرهنگ بازنشسته به او نزدیک شد و آهسته در گوشش گفت: آقای سرهنگ 

لطفاً همراهم به کابین خلبانان بیایید.
ســرهنگ بهــت زده به دختر میهماندار زل زد و پرســید: چه خبر شــده خانم 

میهماندار؟ چرا باید به کابین پرواز بیایم؟
من اطاع ندارم موضوع چی هست آقای محترم فقط خلبان از من خواسته 

تا شما را به دیدنش ببرم لطفاً...

 سرو ماهی 
با روکش طا

یک رستوران لوکس در دوبی ماهی با 
روکش طای 23 عیار برای مشتریان 
خود ســرو می کند. به گــزارش دهلی 
نیــوز، این نخســتین باری نیســت که 
رســتوران های دوبــی غذاهایشــان را 
بــا روکــش طــا ســرو و از میهمانــان 
خود پذیرایی می کنند اما ســرو ماهی 
بــا روکــش طا طــرح جدیدی اســت 
کــه در برنامــه سرآشــپزهای برخــی 
رستوران های دوبی قرار گرفته است. 
بنا بر آمارها مردم امارات عاشق طا 
هســتند و اکنــون ســرو چنیــن غذایی 
می توانــد گردشــگران و بومیــان ایــن 
شــهر را غافلگیــر کند. ماهــی طا در 
کنــار طعم هــای معطــر چون ســیر، 
زنجبیل، ســس و پنیر به درخواســت 

مشتریان ارائه خواهد شد. 

آتشفشان اتنا فعال شد
فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا زنگ هشدار برای ساکنان سواحل شرقی سیسیل را به صدا درآورد.

به گزارش میرر، در پی فوران آتشفشان، فرودگاه محلی »کاتانیا« پروازهای خود را لغو کرد و تا اطاع ثانوی 
بسته شد.

فیلم ها و عکس های منتشر شده از لحظه انفجار به وضوح نشان می دهد که شدت انفجار بسیار زیاد بوده 
است و در پی این انفجار 130 زلزله در مؤسسه ملی ژئوفیزیک منطقه ثبت شده است.

آتشفشــان اتنــا، کوهــی آتشفشــانی در شــمال شــرقی جزیــره سیســیل ایتالیاســت و یکــی از فعال تریــن 
آتشفشان های جهان محسوب می شود. 
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گروه حوادث/ واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان 

دانشــگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در 
جاده داخلی این مرکز آموزشــی دســت کم 9 نفر 

را به کام مرگ برد و 25 مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش گروه حوادث »ایران«، این حادثه مرگبار 
ســاعت 12 و 20 دقیقه ظهر دیــروز در حالی اتفاق 
افتاد که اتوبوس شــرکت واحد که برای جابه جایی 
دانشــجویان در محوطــه داخلــی دانشــگاه تــردد 
داشــت بــا بیــش از 30 دانشــجو به ســمت میدان 
دانشــگاه آزاد در حرکــت بود که ناگهان ســر پیچ از 
مسیر خارج و وارد فضای سبز محوطه دانشگاه شد 
و پس از واژگونی  در شــیب تنــد قرار گرفت و با پایه 
بتنی که تأسیسات آب از آن عبور می کرده برخورد 

کرد. 
ëëدانشجویانëنجاتëبرایëنفسگیرëعملیات

ســید جال ملکی، سخنگوی آتش نشــانی تهران 
گفــت: »بــه محــض گــزارش واژگونــی اتوبــوس 
۴ ایســتگاه آتش نشــانی در کمتــر از ســه دقیقــه 
درمحــل حادثــه حضور پیــدا کردنــد. بــا توجه به 
اینکــه اتوبــوس بعــد از چند بــار معلــق زدن روی 
چرخ هــای خود فــرود آمده بــود و احتمــال وجود 
افــرادی زیــر اتوبوس وجود داشــت آتش نشــانان 
بدنه آهنی اتوبوس را بریدند تا بتوانند موقعیت را 
بررسی کنند.«مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس 
کشــور نیز گفت: »با گزارش این حادثه یک بالگرد 

اورژانس، 1۵ دستگاه آمبوانس، 2 دستگاه اتوبوس 
و 2 دســتگاه موتورانــس بــه محــل حادثــه اعزام 
شــدند. در بررســی های مقدماتی مشخص شد 2 
زن و 5 مرد در دم کشته شده اند و 27 نفر دیگر نیز 
مصدوم شــدند که پس از انتقال به 4 بیمارســتان 
عرفان نیایش، حضرت رسول، امام خمینی)ره( و 
شریعتی دو نفر از مصدومان نیز جان باختند. دو 
نفر از مردان قربانی باای 40 سال داشتند. راننده 
نیز در این حادثه جان باخت. برخی از مصدومان 
وضعیت جســمانی وخیمی داشــتند و از آنجا که 
برخــی خانواده هــا در محــل حادثــه حاضر شــده 

بودند کار امدادرسانی سخت تر شد.«
ëëرسیدگیëبرایëکشورëکلëدادستانëویژهëدستور

محمــد جعفر منتظــری، دادســتان کل کشــور به 
جعفری دولت آبادی - دادســتان تهران- دستور 
داد موضــوع وقــوع حادثــه مرگبــار در واحد علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد را پیگیری و نتیجه آن را هر 

چه سریعتر گزارش دهد.
ëëëواژگونیëدربــارهëنقیضëوëضــدëهایëگمانه

اتوبوس
ســاعاتی پــس از ایــن حادثــه، ابراهیــم کانتــری، 
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد اظهار 
داشــت: »طبق گفته شــاهدان ســکته راننده دلیل 
واژگونی اتوبوس دانشجویان بوده است.« در حالی 
که کارشناســان اورژانس چنیــن موضوعی را تأیید 

نکردند و احتمال نقص فنی اتوبوس و کار نکردن 
ترمــز آن قوی تــر اســت. یکــی از مجروحــان نیز با 

قاطعیت از بریدن ترمز اتوبوس خبر داده است.
ëëکندëمیëبرخوردëمسببانëباëدانشگاه

رضا مسعودی- سرپرست دانشــگاه آزاد اسامی 
واحــد علــوم و تحقیقات- درخصــوص وضعیت 
اتوبوس های دانشــجویی به خبرنگار ما گفت: این 
اتوبوس ها زیر نظر شــهرداری نیســت. اتوبوس ها 
تحــت نظر یــک شــرکت پیمانکاری فعــال بودند 
کــه در حــال حاضر اســم ایــن شــرکت پیمانکاری 
را بــه خاطــر نــدارم. چــون مربــوط بــه امــور فنــی 
دانشــگاه اســت. ما در قرار داد پیمانکاری الزامات 
فنی و ایمنی را قید کرده ایم معاینه فنی، شــرایط 
اتوبــوس، شــرایط راننــده،... در قرارداد ذکر شــده 
اســت. وی در رابطــه بــا این ســؤال که دانشــجویان 
مدعی شده اند هزینه زیادی برای دانشگاه پرداخت 
می کنند اما اتوبوس هایی که از آن استفاده می کنند 
مســتهلک و فرســوده اســت ،گفــت: در قــرار داد 
مــا با شــرکت مــورد نظــر تمــام الزامــات فنی چه 
درخصــوص اتوبــوس و چه شــرایط راننــده آمده 
اســت و بایســتی این الزامات رعایت شود و بدون 
آن اجــازه تــردد ندارنــد. ایــن حادثــه یــک اتفــاق 
بــود و بایســتی بــا یــک بررســی کارشناســی علت 
سانحه مشخص شود. دانشــجویان بیمه انددکتر 
مســعودی همچنیــن افــزود: دانشــجویان حادثه 

دیده و قربانیان تحت پوشش بیمه هستند و هزینه 
آنها از ســوی بیمــه پرداخت خواهد شــد. او ادامه 
داد: . مــا تمام امکانات دانشــگاه را به کار خواهیم 
گرفت تا خدمات پزشــکی به بهترین شــکل برای 
مجروحان انجام شود و هر چه سریع تر بهبود پیدا 
کننــد. خــودم از ابتدای حادثه در محــل بودم و دو 
روز آینــده نیــز دانشــگاه تعطیل خواهد بود و ســه 
روز عزای عمومی در دانشــگاه اعام شــده اســت. 
همچنین به معاونت های مربوطه دستور داده ام 
تا به سرعت و جدیت حادثه را پیگیری کنند. بعد 
از مشــخص شــدن علت واقعــه، دســتور پیگیری 
ســریع برای بررســی دوبــاره وضعیــت اتوبوس ها 
صادر شده و هر قصور و تقصیری باشد با مسببان 

آن برخورد خواهد شد.
بنا به اعام سازمان اورژانس کشور؛ هویت چهار نفر 
از قربانیان قابل شناسایی نبوده و تنها هویت احسان 
ســجادپور، علی حسین زاده، احســان صفایی، سارا 
رادمنش و محمد علی ابوالفتحی شناســایی شــده 
است.اســامی تعــدادی از مصدومــان نیز به شــرح 
زیــر است:بیمارســتان امــام خمینــی)ره(؛ علیرضا 
ولــی محمدی، مینا نعمتی، محمــد ابراهیمی فر، 
میرمهنا یوزباشــی، ملیکا ســادات افتخــار عزیزی، 
شکوه نعمتی، فاطمه عبداللهی، ثنا عابدی، فاطمه 
رحیمــی، کیارش اســدی کمــال، ســامان قضاوتی، 
مهــدی مغنیــان، هدیــه جلیلــی، کــوروش ثابــت، 

جان باختن اتوبوس  مرگ
اعتراضëکردند ëدانشگاهëفرسودهëهایëاتوبوس ëوضعیتëبه ëدانشجویان

سمت راست: مهشید مقدم راد/ سرنوشت نامشخص
بهار کوچه باغیان/مصدوم  و نگار باب الحوائج/  سرنوشت نامشخص

ëدانشجویانëحاملëاتوبوسëدیروزëظهر
دانشگاهëعلومëتحقیقاتëواژگونëشد

کامیاب اهری، خدیجه وکیلی.بیمارستان شریعتی؛ 
محمــد امیــن عابدینــی، ســید آریــن حقیقــت.

بیمارســتان حضرت رســول)ص(؛ علــی هروانی، 
بهاره کوچه باغیان، علی عرب نژاد، ملیکا فراهانی، 

محمد مهدی قدیمی.
ëëشریعتیëبیمارستان

بیمارســتان شــریعتی یکی از 4 مرکــز درمانی بود 
کــه امدادگران مصدومان حادثه را به آنجا منتقل 
می کردند. پشت در اتاق عمل بیمارستان خانواده 
مجروحان جمع شده و همه نگران بودند. در میان 
آن شلوغی یکی از دانشجویان که همکاسی اش را 
به اتاق عمل برده بودند، آرام و قرار نداشت وی به 
خبرنگار »ایران« گفت: »یکی از همکاســی هایم 
لحظاتی پیش از واژگونی اتوبوس تماس گرفت و 
گفت ترمز بریدیم. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟! 
این اتوبوس از دانشکده فنی پایین می آمد. دانشگاه 
آزاد این همه از دانشجویانش پول می گیرد اما هیچ 
هزینه ای برای اتوبوس های فرسوده دانشگاه که در 
هر رفت و برگشت یک ساعتی در این مسیر هستند، 
نمی کنند.«دکتر داوود نوروزی، معاون بیمارستان 
شــریعتی نیز درباره آخرین وضعیت مصدومان 
گفت: »سه تن از مجروحان که همه مرد بودند، را 
به این بیمارستان آوردند که یک نفر فوت شد. دو 
نفــر مجروح نیز که خونریزی داخلی و شکســتگی 
دارند به اتاق عمل اعزام شده اند.«علیرضا مرادی، 
استاد رشــته میکروبیولوژی این دانشگاه نیز که در 
بیمارســتان حضور داشــت گفت: »دو دانشجوی 
مجروح 22 ساله هستند و فرد فوت شده با هویت 
محمد علی ابوالفتحی 66 ساله شناسایی شده که 

هنوز از رابطه او با دانشگاه اطاعی نداریم و احتمال 
می رود راننده باشد.«

ëëنیایشëعرفانëبیمارستان
ســه تن از مجروحان به بیمارستان عرفان منتقل 
شدند. محســن رحمانی، محمد مهدی رسولی و 
محمد رضا فضیلتی پس از انتقال به بیمارستان 
تحــت درمــان قــرار گرفتنــد. در میــان ایــن ســه 
نفــر محمــد رضا دچــار خونریــزی مغزی شــده و 
وضعیتش وخیم تشــخیص داده شــده است. اما 
دو نفر دیگر شکســتگی دســت و پا و جراحت های 
عمیــق دارنــد. هــر ســه نفر شهرســتانی هســتند 
و خانــواده هایشــان در تهــران حضــور نداشــتند.

دوستانشــان که برای همراهی آنها به بیمارستان 
آمده انــد در حالــی که بشــدت از ایــن حادثه متأثر 
هستند به خبرنگار »ایران« می گویند: بسیار تأسف 
بار اســت دانشــگاهی کــه حداقــل هر تــرم حدود 
3 میلیــون تومــان از مــا شــهریه می گیــرد حاضر 
نیســت اتوبوس هــای این مســیر را تعویض کند و 
ما مجبوریم سوار اتوبوس هایی شویم که به نوعی 
اسقاطی بوده و در این مسیر خطرناک باید با دلهره 
رفت و آمد کنیم. از آن بدتر به علت کمبود اتوبوس 
باید بیش از ظرفیت دانشجو سوار کند مثاً در این 
اتوبوس حدود 40 نفر ســوار بودند و خیلی ها سرپا 

ایستاده بودند که بیشتر آسیب دیدند.
ëëداشتëمشکلëقبلëروزëازëاتوبوسëترمز

یکــی دیگــر از نجات یافتــگان اتوبــوس مرگ در 
حالی کــه روی برانکارد بود، گفت: »این اتوبوس 
روز قبــل هم ترمــز خالی کرد و به جــدول خورد. 
متأسفانه هیچ کس تعمیرش نکرد و این اتفاق 

افتاد. «چند ســالی اســت که مسئوان دانشگاه به 
ما وعده می دهند که قرار اســت برای ســهولت در 
رفت و آمد دانشــجویان، تله کابین راه اندازی می 
شود اما در این چند سال هیچ ترتیب اثری ندادند. 
این درحالی اســت که اگر تله کابین راه اندازی می 
شــد دانشجویان هر روز با خطرات اینچنینی روبرو 

نبودند.
ëëëراهروی ëدر ëدانشجویان ëو ëهاëخانوادهëسرگردانی

بیمارستانëëرسولëاکرم)ص(
بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم)ص( بیشتر از 
بیمار، با تجمع خانواده ها، دوستان و همکاسی های 
دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شلوغ شده 
بود. نگرانی در صورت شان موج می زد. تعداد زیادی 
جلــوی پذیرش جمع شــده بودنــد تا شــاید ردی از 
گمشده شــان بگیرند اما...دکتر نادر توکلی، معاون 
درمان علوم پزشکی ایران به خبرنگار »ایران« گفت: 
»پس از این حادثه سه زن و سه مرد را به بیمارستان 
رســول اکرم)ص( آوردند. همه آنها مصدوم بودند 
براســاس بررســی های خبرنگار مــا، »بهــاره کوچه 
باغیان« 26 ساله از ناحیه فک آسیب دیده، »ملیکا 
فراهانی« دانشجوی رشته صنایع غذایی، دست و پا 
و گردنش مصدوم است. »محمد مهدی قدیمی« 
18 ساله دانشجوی برق پایش شکسته، علی عرب 
نژاد 19 ســاله نیز در این بیمارستان بستری هستند.
یکی از دانشــجویان گفت: »به ما گفتند که هر دو در 
اتوبوس باز بوده که می تواند علت باارفتن تلفات 
باشــد. خیلی از خانواده ها و دانشــجویان معترض 
هستند که چرا با این همه هزینه ای که از دانشجویان 

می گیرند، خدمات نمی دهند.«

دانشجویان



اســتان مرکزی از نظر صنعتی شرایط 
مناســبی بــه ســمت تولید گرفتــه و در 
شــاخص های تولیــد نســبت به ســال 
گذشته، رشــد حاصل شده که این امر 
نشان از همســویی همه عوامل دولت 
تدبیــر و امیــد بــرای اعتــای صنعت 
و معیشــت بیــش از 100 هــزار کارگر و 

کارکنان صنایع این استان است.
اســتاندار  آقــازاده«  علــی  »ســید 
مرکــزی که اخیــراً به منظــور بازدید از 
روزنامه ایران به تهران سفر کرده بود، 
در گفت و گــو بــا خبرنــگار »ایــران«، از 
پیگیــری دولت برای بهبود معیشــت 
خصــوص  در  و  داد  خبــر  کارگــران 
آخرین وضعیت شرکت های »هپکو« 
دوبــاره  رونــق  افــزود:  »آذرآب«  و 
شــرکت »هپکــو« حاصل همبســتگی، 
تدبیــر و مدیریت جهادی مســئوان و 
صبــر و حوصلــه کارکنــان این شــرکت 
است. از طرفی، این مهم ثمره تاش 
یک فرد یــا گروه خاصی نیســت بلکه 
حاصل تدبیــر و کار جمعی و جهادی 
اســت و امــروز در ایــن مقطــع و برهه 
از اقتصــاد، شــرایط و سیاســت ایران، 
کاری بســیار بــزرگ و از موفقیت هــای 
مجموعــه دولت در اســتان مرکزی به 

شمار می رود.
ë »رشد سهام »هپکو

اســتاندار مرکــزی تصریــح کــرد: با 
توجه به شــرایط تحریــم و تهدید های 
ترامــپ، رئیس جمهوری امریکا علیه 
ایــران، بازگشــت  جمهــوری اســامی 
و  تولیــد  صحنــه  بــه  اراک  »هپکــو« 
بالندگــی و احیــای آن، پیــام معنــادار 
و محکمــی را بــرای همــه بدخواهــان 
از  کشــور به همــراه دارد.ایــن شــرکت 
مرکــزی  اســتان  تجــاری  نشــان های 
ســرمایه  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت 
آن 230 میلیــارد تومــان اســت. قبــل 
و  جدیــد  مدیــره  هیــأت  انتصــاب  از 
در اوایــل امســال، هــر ســهم »هپکو« 
54 تومــان بــود کــه اخیــراً بــا توجه به 
فعالیت هــای هیــأت مدیــره جدیــد و 
ارشــد  مدیریــت  مکــرر  پیگیری هــای 
اســتان و مجموعــه حــوزه اقتصــادی 
اســتانداری، ارزش هــر ســهم آن بین 
450 تومان و 500 تومان رشــد داشــته 

است.
از  کــرد:  خاطرنشــان  آقــازاده 
زمــان انتصــاب هیــأت مدیــره جدید 
20 دستگاه گریدر به مبلغ 26 میلیارد 
ایــن  بــرای  تومــان ســاخته شــده کــه 
موضــوع 17 میلیارد تومان تســهیات 
بانکی پرداخت شــده که بخشی از این 
مبلغ بــه تولیــدات مذکــور اختصاص 

داده شده است.
ایــن  تولیــدات  خصــوص  در  وی 
شــرکت افــزود: برنامــه تولیــد در ســه 
ماهــه چهارم امســال »هپکــو«، تولید 
60 دســتگاه گریدر، 20 دســتگاه لودر و 
5 دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 
بــه ارزش تقریبــی 125 میلیارد تومان 
اســت کــه در دســتور کار مدیریت این 

شرکت قرار گرفته است.
ë »افزایش میزان تولید »آذرآب

اســتاندار مرکزی در مورد »آذرآب« 
نیز اظهار داشت: این شرکت از شرایط 
خوبــی نســبت بــه گذشــته بر خــوردار 
اســت؛ شرکتی که در ســال 96 نماد آن 
در بورس بســته شــده بــود و هیچ گونه 
تاش هــای  بــا  نداشــت،  معاملــه ای 
حــال  در  اســتان،  در  گرفتــه  صــورت 
حاضــر ارزش  هر ســهم آن بــه قیمت 

250 تومان در بورس عرضه می شود.
وی در خصــوص وضعیت و برنامه 
تولید این شرکت گفت: میزان تولیدات 
بــه   ،96 ســال  اوایــل  در  »آذرآب« 
میزان7 هــزار و 970 تن بــود که با روی 
کار آمــدن هیــأت مدیــره و مدیرعامل 
تولیــدات  میــزان  هم اکنــون  جدیــد، 
آن بــه 11 هــزار و 555 تــن رســیده کــه 
تقریبــاً 40 درصد افزایش داشــته و این 
تنــاژ مربــوط بــه 70 درصــد تولیــدات 
درصــد   30 و  نیروگاهــی  بویلرهــای 

مخازن، تجهیزات نفت و گاز است.
ë »تأمین سوخت نیروگاه »شازند

بااتریــن مقــام اســتان مرکــزی در 
مــورد تأمیــن ســوخت نیروگاه شــازند 
بویژه در فصل ســرما با توجه به اینکه 
اســتفاده نشدن از ســوخت مازوت در 
راســتای کاهش آلودگی هوا از مطالبه 
 3 در  کــرد:  بیــان  اســت،  شــهروندان 
ســال اخیر بیش از 95 درصد سوخت 
نیــروگاه »شــازند«از گاز تأمین شــده و 

مســأله دی اکســید گوگــرد که بشــدت 
هوای این شهر را تحت تأثیرات منفی 
خود قرار می داد، دیگر مطرح نیست. 
شــاهد  خوشــبختانه  کــه  به طــوری 
ایــن هســتیم که طــی ســال های اخیر 
شــهروندان اراکــی از هوای بــا کیفیت 
بهتری برخوردارند. همچنین امســال  
نسبت به ســال گذشته تعداد روزهای 
آاینده 19 درصد کاهش داشته است.

ë  برنامــه ای بــرای واگذاری پاایشــگاه
»شازند« به بخش خصوصی نیست

خصــوص  در  مرکــزی  اســتاندار 
واگذاری پاایشــگاه امــام خمینی)ره( 
»شــازند« به بخــش خصوصی گفت: 
از  یکــی  به عنــوان  پاایشــگاه  ایــن 
دستاوردهای ارزشــمند نظام اسامی 
در بهتریــن وضعیــت و شــرایط کاری 
به ســر می بــرد و با تولیــد روزانه بیش 
از 16 میلیــون لیتــر بنزین یــورو چهار، 

بخش عمده ای از نیاز کشــور را تأمین 
می کنــد. بــا توجــه بــه آسیب شناســی 
صــورت گرفته در اســتان در خصوص 
واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی 
دولتی به بخش خصوصی و مخالفت 
جملــه  از  صاحب نظــران  همــه 
استانداری مرکزی، نماینده ولی فقیه 
در استان، نهادهای امنیتی، انتظامی، 
نظامی، قضایی و مجموعه اقتصادی 
اســتان با واگذاری این پاایشگاه، فعًا 
هیچ گونه اقدامی در راســتای واگذاری 

آن انجام نشده است.
امــام  پاایشــگاه  کــرد:  تأکیــد  وی 
خمینــی)ره( »شــازند« باید براســاس 
اصــل 44 قانون اساســی و در راســتای 
کاهــش تصدیگــری دولــت، به بخش 
خصوصی واگذار شــود، مــا نیز مکلف 
بــه اجــرای قانــون هســتیم، امــا ایــن 
کــه  باشــد  نحــوی  بــه  بایــد  واگــذاری 
واگــذار  اهلیــت  بــا  ســرمایه گذار  بــه 
شــود و تجربــه تلــخ دیگــر واگذاری ها 
چــون »هپکــو« و »آذرآب« در اســتان 
مرکــزی  اســتانداری  نشــود.  تکــرار 
ذی ربــط  مراجــع  بــا  مکاتبــه  ضمــن 
و»اســحاق جهانگیری«، معــاون اول 
نفــت،  وزیــران  و  رئیس جمهــوری 
صنعــت، معــدن و تجــارت و اقتصاد 

و دارایــی مخالفت خــود را با واگذاری 
پاایشگاه اعام کرده است.

ë  طــرح جامع کاهــش آلودگــی هوای
اراک

آقــازاده در خصــوص طــرح جامع 
کــه  اراک  هــوای  آلودگــی  کاهــش 
مصــوب هیأت وزیران اســت و تاکنون 
اجرایی نشده، افزود: براساس آخرین 
برآوردها، بااتر از 70 درصد تعهدات 
موجود در طرح جامع کاهش آلودگی 
هــوای این شــهر مصوب شــهریور ماه 
ســال 86 بــه اجــرا درآمــده و ایــن در 
حالی اســت کــه اختصــاص اعتبارات 
حــدود  فقــط  زمینــه  ایــن  در  ملــی 
35 درصــد بــوده اســت. در خصوص 
بندهای انجام نشــده طــرح عموماً به 
دایــل مختلــف توجیهــات ازم برای 
اجــرا وجود نداشــته یا به دلیــل تغییر 
شــرایط اولویت هــا تغییر کرده اســت. 

به دلیــل نقصان هــای  مثــال،  به طــور 
تأمیــن آب فضــای  جــدی در بحــث 
ســبز بندهــای مرتبط به ایــن موضوع 
در طــرح جامــع نیــاز بــه بازنگــری و 
تغییراتــی دارد. به همین منظور طرح 
بازنگــری برنامه کاهش آلودگی شــهر 
اراک در دســتور کار کارگروه قرار گرفته 
و مطالعــات آن مدتــی اســت توســط 
دســت  در  زیســت  محیــط  دانشــکده 
مطالعــه اســت کــه بــا بیــرون آمــدن 
نتایــج مطالعــه طــرح جامــع کاهش 
بیــش  از گذشــت  پــس  هــوا  آلودگــی 
شــد  خواهــد  به روز رســانی  از10 ســال 
و مــا را به ســمت تصمیمــات بهتــری 
در زمینــه کاهــش آلودگــی هــوا ســوق 

خواهد داد.
ë  آخرین وضعیت طرح مترو شــهری

اراک - مهاجران
اســتاندار مرکزی در مورد آخرین 
وضعیت طرح مترو شــهری اراک - 
مهاجران و اعتبار تخصیص یافته به 
آن گفت: در خصوص مطالعه طرح 
قطارشهری اراک - مهاجران تاکنون 
100 میلیون تومان اعتبار هزینه شده 
کــه با اخذ مشــاور و انجام مطالعات 
میدانــی و طــی جلســات متعــدد به 
ایــن نتیجــه رســیده ایم کــه از خــط 

راه آهن سراســری از مقابل ایســتگاه 
راه آهــن »ســمنگان« یک انشــعاب 
فرعی گرفته شــود که بــا عبور از روی 
کنارگــذر  و  بروجــرد   - اراک  جــاده 
شــمالی اراک، مســیر از داخل شــهر 
مهاجران گذشــته و در داخل شــهر و 
مقابل پتروشــیمی ایســتگاه ســاخته 
شــود.از طرفی، این پیشــنهاد مشاور 
اســتان  ترافیــک  شــورای  جلســه  در 
مطــرح شــده و بــه تصویــب رســیده 

است.
ë  طرح ۵۵ متری« شــهر اراک به کجا«

رسید؟
آقــازاده در خصــوص »طــرح ۵۵ 
در  کــرد:  بیــان  اراک،  شــهر  متــری« 
شــورای  کارشناســی  کمیتــه  جلســه 
عالی شهرســازی و معمــاری ایران که 
در وزارتخانــه تشــکیل شــد، اعضــای 
اســتماع  از  پــس  کارشناســی  کمیتــه 

ســخنان موافقــان و مخالفــان اجرای 
طــرح و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکه 
مهندســان مشــاور تهیه کننــده طــرح 
جامع بر اجرای طرح تأکید داشته و با 
توجه به تأثیر گذاری طرح در کل شهر 
اراک مقــرر کردند، تــا بازدید جامعی 
از شــهر اراک و مشــکات ترافیکی آن 
انجــام شــود. همچنین مــکان اجرای 
طــرح و اقدامــات انجام یافتــه تا کنون 
بــه همراه مهندســان مشــاور به عمل 
آمده و مجدداً موضوع در قالب طرح 
جامــع اراک در جلســات کارشناســی 
جمع بنــدی و نهایتــاً در کارگــروه امور 
زیربنایی و شهرسازی استان و متعاقباً 
در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
مصــوب و جهت طی مراحــل قانونی 

به دبیرخانه شورای عالی احاله شود.
وی افزود: در حــال حاضر این طرح 
به تأیید شورای عالی شهرسازی رسیده 
و مراحــل اصــاح و اجــرا بــا مشــکاتی 
روبه رو اســت، لــذا تمام تــاش خود را 
به کار می گیریم که اگر این طرح اجرایی 
نباشد، از طریق شورای عالی شهرسازی 
طرح دیگری را جایگزین کنیم که بتوان 
در بافــت مرکزی شــهر اراک که تراکم و 
ترافیک زیاد است و جزو بافت فرسوده 

است آن طرح را اجرا کرد.

ë  ســرمایه مرکــزی،  اســتان  نخبــگان 
ارزشــمندی در کنار دولت و مســئوان 

هستند
کــرد:  تأکیــد  مرکــزی   اســتاندار   
نخبگان و صاحبان اندیشــه، ســرمایه 
ارزشمند اســتان هستند که بهره گیری 
و  تخصصــی  نظــرات  و  تجربیــات  از 
در  مؤثــری  نقــش  آنــان  کارشناســانه 
حل مشــکات و ارائه خدمات بهتر به 

مردم دارد.
آقازاده اظهار داشــت: در شرایطی 
کــه کشــور درگیــر تحریــم و معضات 
صنعتــی،  بالطبــع  و  اقتصــادی 
کشــاورزی و تجاری اســت، بــرای عبور 
از ایــن شــرایط بهره گیــری از ظرفیت 
و تجربیــات نخبــگان جامعــه، بخش 
خصوصی و فعــاان بخش اقتصادی 
در همــه زمینه ها بیش از گذشــته باید 
مورد توجــه قرار گیــرد. جمع نخبگان 
و صاحبــان اندیشــه بویــژه در شــرایط 
تحریم و مشکات ویژه اقتصادی باید 
یاریگــر مســئوان و مجموعــه دولــت 
باشــند تا بــه مــردم خدمات بیشــتر و 

بهتری ارائه شود.
اینکــه  بیــان  بــا  مرکــزی  اســتاندار 
ایــن اســتان می توانــد در تصمیمــات 
ملــی تأثیر گــذار باشــد، گفــت: تجربه 
چنــد ســال اخیــر در اســتان ها بــر این 
بــوده که اگر راهکار مناســب، منطقی، 
ارائــه  شــده  کارشناســی  و  تخصصــی 
در  می توانــد  راهکارهــا  ایــن  شــود، 
در  و  ملــی  دســتگاه های  تصمیمــات 

نهایت دولت مؤثر باشد.
آقازاده بیان کرد: گاهی در این گونه 
جلســات هــم اندیشــی، تصمیمــات، 
پیشنهادات و مواردی مطرح می شود 
که می تواند پس از کار کارشناســی هم 
در تصمیمات اســتان و هم در ســطح 

ملی و دولت تأثیرگذار باشد.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اینکــه اســتان مرکــزی مجموعــه ای از 
فعالیت هــای اقتصادی اســت، هیأت 
اندیشــه ورز اســتان می توانند نظرات، 
پیشــنهادات و راهکارهــای خــود را در 
تمام زمینه ها مطرح کنند که موضوع 
یــا  انتقــادی  مباحــث  می توانــد  آن 
پیشــنهادی باشــد چرا که می خواهیم 
و  اســتان  اجرایــی  مســیر  تکمیــل  در 
بهتر شــدن کیفیت خدمت رســانی به 
مردم و رفع نقاط ضعف دستگاه های 

اجرایی از آن بهره بگیریم.
ë اجرای طرح بازآفرینی شهری

بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی  اســتاندار 
اســتان،  شــهری  پایــدار  بازآفرینــی 
بازآفرینــی  طــرح  بــا  دولــت  گفــت: 
شــهری فرصت خوبی برای نوســازی 
بافت هــای فرســوده فراهــم کــرده که 
بایــد از ایــن فرصت در اســتان بخوبی 

بهره گرفته شود.
آقــازاده افــزود: قبــل از رونمایی از 
طرح بازآفرینی شــهری توسط دولت، 
کــوی  واحــد در  نوســازی حــدود 400 
امام علی)ع( و کوی ســجادیه اراک با 
اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصی 
آغــاز شــده بود. امــروز اســتان مرکزی 
همانند ســایر اســتان ها از اجــرای این 
طرح عقب است و باید از این فرصت 

ایجاد شده بیش از پیش بهره بگیرد.
بخــش  ظرفیــت  از  اســتفاده  وی 
خصوصــی و مشــارکت توســعه گــران 
بازآفرینــی  طــرح  اجــرای  در  اســتان 
شــهری را راهبــردی مؤثــر در جبــران 
این کاستی دانست و اظهارداشت: در 
شــهرهای اراک و ســاوه اراضی دولتی 
قابــل توجهی بــرای اجــرای این طرح 
نداریم و توســعه گران باید مشــارکت 
نوســازی  حــوزه  در  کار  ایــن  تــا  کننــد 

بافت های فرســوده و سکونت گاه های 
غیررســمی و غیــر ایمــن دنبــال شــود 
ایجــاد  تفاهمــی  و  توافــق  واقــع  در  و 
شــود کــه بر اســاس آن بتوانیــم بافت  
فرسوده و سکونتگاه هایی که غیرایمن 
هستند را بازسازی و نوسازی کنیم. در 
شــهر اراک 4 محله و در شهر ساوه نیز 
4 محله برای اجرای طــرح بازآفرینی 
شــهری مشــخص شــده اند که با تأیید 
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
استانداری و فرمانداران مربوطه، این 
8 محلــه به عنوان محات هدف برای 
اجــرای ایــن طــرح در اســتان معرفی 
مرکــزی  اســتان  گفــت:  وی  می شــود. 
ظرفیت های بالقوه ای در ساخت و ساز 
مســکن دارد که باید از این توان نهایت 
بافت هــای  نوســازی  در  بهره گیــری 
بافت هــای  گیــرد.  صــورت  فرســوده، 
فرسوده دغدغه مدیران شهری است. 
با تجمیع ایــن بافت ها و ارائه خدمات 
می توان مشــکات و کمبود خدمات را 

در این مناطق رفع کرد.
استاندار مرکزی یادآور شد: اجرای 
این طرح بزرگ و سنگین نیاز ضروری 
می توانــد  آن  اجــرای  و  اســت  کشــور 
در کنــار نوســازی بافت هــای فرســوده 
شــهرها، به نوعی اشــتغال هــم ایجاد 
کند. این تحول می تواند ســرمایه های 
ایــن  موجــود را بــه گــردش درآورد و 
و  اشــتغال  ایجــاد  در  مالــی  گــردش 

توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد.
ë  ماقات هــای مردمــی فرصتــی برای

ارزیابی عملکرد دستگاه ها
ماقات هــای  مرکــزی  اســتاندار 
مردمــی را فرصتــی بــرای تزریق امید 
و انگیــزه در جامعه و ارزیابی عملکرد 
دســتگاه های اجرایی دانســت و اظهار 
داشت: دیدار چهره به چهره با مردم، 
ضمن آشــنایی هر چه بیشتر مسئوان 
ســاز  زمینــه  جامعــه،  مشــکات  بــا 
شفاف تر شــدن عملکرد دستگاه های 

اجرایی نیز می شود.
وی ادامه داد: گفت و گوی مستقیم 
مجموعــه  اصلــی  رویکــرد  مــردم  بــا 
مدیریت ارشــد اســتان مرکزی است و 
همه مســئوان و مدیران اجرایی باید 
به این مهم توجه ویژه داشــته باشند. 
شنیدن مشکات و درد دل های مردم 
از طریق ماقات عمومی سبب ایجاد 
روحیــه امیــد و ســرزندگی در جامعــه 
می شود و روند خدمتگزاری مسئوان 

را نیز تسهیل می کند.
ë  بیمارستان خصوصی حل مشکات 

سینا اراک
مشــکات  حــل  خصــوص  در  وی 
بیمارســتان خصوصــی ســینا اراک نیز 
گفت: این مرکــز درمانی به عنوان یکی 
از بیمارســتان های مجهــز غرب کشــور 
مشــکات و چالش های بســیاری دارد 
که باید از سوی مسئوان رسیدگی شود.

آقــازاده افزود: حداکثر تــا 10 روز دیگر 
بایــد نشســتی بــا حضــور هیــأت مدیره 
ایــن بیمارســتان، مســئوان و مدیــران 
دستگاه مسئول و مقامات ارشد کشوری 
ســازمان تأمین اجتماعــی در محل این 
بیمارستان برگزار شود و مشکات از سوی 
مقامات کشــوری دنبال شــود. عــاوه بر 
خدمات رسانی مطلوب این بیمارستان، 
اکنــون بیــش از 500 نفــر در ایــن مرکــز 
درمانی اشتغال دارند و باید هرچه زودتر 

مشکات این بیمارستان رفع شود.
را  اشــتغال  مرکــزی  اســتاندار 
بیشــترین فراوانی مراجعــان ماقات 
عمومــی عنــوان کــرد و افــزود: تاش 
برای رفــع معضل بیــکاری و افزایش 
نــرخ اشــتغال در اولویــت برنامه های 

دولت است.

 گفت و گوی 2 ساعته تلفنی مردم 

استان مرکزی با استاندار

»سید علی آقازاده«، استاندار استان مرکزی روز دوشنبه )26 مردادماه 97( میهمان 
روزنامه ایران در تهران بود و به صورت مستقیم و تلفنی با مردم این استان گفت و گو 
کرد و پای درد دل آنان نشست. بیشتر مسائل مطرح شده با استاندار پیرامون زیر 

ساخت های عمرانی و معوقات کارگری بود.
»علی اکبر رحیمی« از اراک: اسفند ماه سال گذشته از سازمان جهاد کشاورزی استان 

بازنشسته شده ام، اما تاکنون سنوات خدمتم پرداخت نشده است.
استاندار: امسال در برخی ادارات استان مانند جهاد کشاورزی، استانداری، آموزش 
و پــرورش و... کمبــود اعتبــارات داشــته ایم. پرداخت ســنوات نیز جزو »ســایر« به 
حساب می آید، اما با پیگیری های انجام شده حتماً این سنوات تا قبل از پایان سال 

پرداخت خواهد شد.
بابک راد از شــهر اراک: به نمایندگی از 170 جوان عضو هیأت موتورســواری اســتان 
تمــاس می گیریم.مدتــی اســت که درخواســت تخصیــص محلی بــرای برگزاری 
نمایشــگاه های خودروهــای لوکس و اســپرت را داریم، اما تاکنــون پیگیری های ما 
جــواب نــداده و با توجه به اینکه این خودروها در اغلب مراســم مختلف اســتفاده 

می شود خواستار پیگیری شما هستیم.
استاندار: این مکان باید از سوی هیأت موتورسواری تأمین شود، اما با توجه به آنکه 
می گوییــد هیأت همــکاری ازم را ندارد، تاش می کنیم جلســه ای با حضور مدیر 
کل ورزش و جوانان، رئیس هیأت اتومبیلرانی و موتورســواری و معاون فدراسیون 

اتومبیلرانی برگزار شود تا مشکل در این زمینه بررسی و راهکار اساسی ارائه شود.
جعفری از روســتای دوزج بخش خرقان: با پیگیری هایی که اهالی روستا داشته اند، 
باجه ای از پست بانک در این روستا راه اندازی شده بود که نیاز اهالی را رفع می کرد، 
اما مدتی است این مرکز جمع آوری شده و پیگیری ها در این خصوص جواب نداده 

است.
استاندار: با مدیریت شعب مکاتبه و درخواست راه اندازی مجدد را ارسال خواهیم 

کرد.
محمد باقر ســمیعی: بنده جانباز 50 درصد شیمیایی هســتم. فرزندم در سازمان 
زندان ها مشغول به خدمت است. او با مدرک دکترای جامعه شناسی به رانندگی 
مشغول است. بارها درخواست تبدیل وضعیت داده و پیگیری کرده ایم، اما تاکنون 
به نتیجه ای نرسیده ایم. فرزندم در رسته امور انتظامی استخدام شده، اما به عنوان 

راننده مشغول به کار است.
اســتاندار: زمانی اســت که حتی با مدرک دکتری تنها برای کار رانندگی اســتخدام 
انجام می شــود، از این رو مدرک در رســته شــغلی تأثیر ندارد. زمانی که اســتخدام 
می شــود مدرک از لحاظ قانونی تأثیری ندارد. این قانون است و همه ما باید از آن 
تمکیــن کنیم. با وجود این با مســئوان اســتان صحبت می کنم تــا راه های قانونی 

بررسی شود و بتوان کاری برای فرزند شما انجام داد.
نیــل چــی از شــهر اراک: کارمنــد اداره راه آهــن هســتم. 14 ســال اســت به عنــوان 
کارشــناس آمــوزش در ایــن اداره مشــغول هســتم. بارهــا بــرای ارتقای شــغلی 
درخواســت داده ام، اما با وجود آنکه شــرایط ازم را دارم تاکنون اقدامی در این 

زمینه انجام نشده است.

اســتاندار: مشکل از ســوی مسئوان مربوطه بررسی شــده و نتیجه را به شما اعام 
خواهیم کرد.

مهران گلدانلو از شهر اراک: من و همسرم هر 2 دارای معلولیت هستیم. با بودجه 
اندکــی که داشــته ایم یک واحد از طرح مســکن 84 واحدی خریــداری کرده ایم. با 
توجه به اینکه نقشه این خانه دچار مشکل است و استاندارد آنها مورد تأیید نیست، 

تاکنون موفق به دریافت سند نشده ایم.
اســتاندار: با بهزیســتی صحبت می کنیم تا پیگیر کار شما باشــد. همچنین تاش 
می کنیم مقداری کمک نقدی نیز برای شما در نظر بگیریم تا بخشی از مشکاتتان 

رفع شود.
یکی از اهالی اراک: بلوار الغدیر 5 سال است که راه اندازی نشده، اما در حال حاضر 
پل جدیدی در دست ساخت است. 75 پارچه آبادی در این جاده تردد دارد و نیاز 

است جاده بسرعت تکمیل شود.
اســتاندار: این کار نیاز به بررســی فنی دارد. بعد از بررسی های نهایی جاده تکمیل 

می شود.
رضایــی از شــهر اراک: یکی از کیوســک دارهای شــهر اراک هســتم. در حــال حاضر 
اتحادیه صنف کتابفروشان در نظر دارد کیوسک دارها را زیر مجموعه خود قرار دهد، 
اما تقاضا داریم اتحادیه صنف خودمان را تشکیل دهیم. با توجه به اینکه تعداد ما 

برای تشکیل اتحادیه کم است، از شما می خواهیم در این زمینه ما را یاری کنید.
استاندار: شرایط تشکیل اتحادیه کامًا در قانون مشخص شده، اما بنده با اتحادیه 
صحبت می کنم و بعد از بررســی تاش می کنیم مشــکات شــما بــه طور قانونی 

برطرف شود، تا بتوانید اتحادیه را تشکیل دهید.
»محمد مردانی« از نوبران شهرســتان ساوه: ســه درخواست از شــما دارم؛ اول: به 
علــت مســائل کاری به طور مرتــب باید از آزاد راه ســاری - همدان تــردد کنم، اما 
از آنجایــی کــه مبلغ عوارض این آزادراه زیاد اســت، تقاضــا دارم در این خصوص 
چاره ای بیندیشید که افرادی مانند بنده که مرتب در این مسیر تردد دارند هزینه 
کمتری را پرداخت کنند. دوم: با توجه به اینکه ساختمان مسجد روستای ما قدیمی 
اســت، با مشــورت هیــأت امنا آن را تخریــب کرده ایم تا بنای جدید برای مســجد 
بسازیم. تاکنون 50 درصد این طرح با کمک هیأت امنا و خیران ساخته شده، اما 
برای تکمیل آن منابع مالی کافی نداریم. سوم: روستای ما دهیاری ندارد و در حال 
حاضر زمین برای ساخت ساختمان دهیاری داریم، اما بودجه ای برای ساخت آن 

نداریم.
اســتاندار: نرخ عوارضی از ســوی وزارت راه و شهرسازی و دولت تعیین و در مجلس 
شورای اسامی وضع می شود. این آزاد راه دست بخش خصوصی است، نمی گوییم 
نرخ کم شود بلکه پیگیر همسان سازی عوارض هستیم. البته برای سهولت در تردد 
و صرفه جویــی در زمان در نظر داریم کیوســک های پرداخت عــوارض جمع آوری و 
به جای آن پرداخت ها به صورت الکترونیکی انجام شود. در مورد کمک برای ساخت 
مسجد با اوقاف صحبت می کنم تا اقدامات ازم را انجام دهد. برای ساخت دهیاری 
نیز اگر زمین از سوی اهالی تأمین شود از محل اعتبارات شهرستان ساختمان دهیاری 

ساخته می شود.
ازم به ذکر اســت، با دستور اســتاندار تمام مشکات مطرح شده در این گفت و گوی 
تلفنی جهت بررســی به دفتر بازرســی اســتانداری ارســال شــده و آنها نیز با ادارات 

مربوطه مکاتبات ازم را انجام داده اند.
بر این اساس، اگر مشکات مطرح شده با مکاتبات اداری رفع نشود، استاندار شخصاً 
در جلســه ای بــا حضور افــراد درخواســت کننده و مدیران مربوطه به این مشــکات 

رسیدگی خواهد کرد. 
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استاندار مرکزی در گفت و گو با »ایران«:

 سال بیست وچهارم  شماره 6958
 چهار شنبه  5 دی 1397

فرح خادم المله
دبیر گروه ایران زمین

شیما جهانبخشگفت و گو
خبرنگار

حل مشکل جانباز 50 درصد از سوی استاندار مرکزی 

برش
 پــس از 2 روز از حضور»ســید علــی 
آقازاده« استاندار مرکزی در روزنامه 
ایران و گفت و گوی تلفنی وی با یکی 
از جانبــازان ســاکن اراک، اســتاندار 
مســئوان  از  تعــدادی  همــراه  بــه 
ایــن جانبــاز 50  اســتانی در منــزل 
درصد حضور یافت تا شخصاً پیگیر 
مشکات مطرح شده از سوی ایشان 

باشد.
روز  در  اســتاندار  راســتا  ایــن  در 
چهارشــنبه )28 آذرمــاه( بــه اتفاق 
مدیر کل بنیاد شهید، مدیر کل حوزه 
اســتاندار، مدیــر کل روابط عمومی 
استانداری، مشاور اســتاندار در امور 
ایثارگران و معاون اداره کل زندان ها 
و اقدامــات تأمینی اســتان در منزل 
»محمد باقر سمیعی«، جانباز دفاع 
مقدس حاضر و مسائل و مشکات 

این جانباز را از نزدیک شنیدند.
 ایــن جانبــاز در گفت و گــوی تلفنــی 
با اســتاندار درخواســت رسیدگی به 
وضعیــت کاری فرزنــدش  را کــه در 

بــه کار  ســازمان زندان هــا مشــغول 
اســت  مطــرح کرده بــود. از ایــن رو، 
معــاون اداره کل زندان های اســتان 
مرکزی با حضور در منزل ایشــان در 
ایــن زمینــه توضیحــات ازم را ارائه 

داد.
حجت ااسام»علی اکبری«، رئیس 
کل  اداره  تربیتــی  و  فرهنگــی  اداره 
زندان هــای اســتان مرکــزی در ایــن 
مورد توضیــح داد: فرزند ایشــان در 
سال 90 از محل سهمیه اشتغال 25 
درصد خانواده شــهدا و ایثارگران در 
زندان اراک با مدرک فوق دیپلم در 

پســت مراقبتی استخدام شــده و بر 
اساس قانون تعهد 10 ساله داده در 
این پست بماند، اما بعد از استخدام 
ادامــه تحصیــل داده و هم اکنــون با 
مــدرک دکتــری درخواســت تغییــر 

پست داده است.
 گفتنی اســت، درجریان این بازدید 
مقرر شــد ســازمان زندان های اراک 
با تهــران مکاتبــه و مســاعدت ازم 

انجام شود.
در پایــان ایــن بازدیــد اســتاندار بــا 
تقدیــم لــوح و هدیــه از ایــن جانباز 

دوران دفاع مقدس تجلیل کرد. 
ران
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زهرا کشوری
خبرنگار

ساخت آاچیق های تفریحی در جنگل های جهانی عباس آباد!
اجرای طرح گردشگری در 10 هزار متر جنگل های  بهشهر 

در دل جنگل های ثبت شده در یونسکو، دیوار بتنی کشیده خواهد شد

نیروی انتظامــی قصــد دارد در 10 هزار متر 
مربع از جنگل های بکر عباس آباد بهشهر 
طرح هــای گردشــگری اجرا کنــد. آنطور که 
»پرویــز ســعادتی«، مدیــر پایــگاه میــراث 
جهانی باغ ایرانی سازمان میراث فرهنگی 
به »ایران« می گوید: »ســه هزار متر مربع از 
این اراضی در عرصه جهانی باغ عباس آباد 
قرار دارد.« به گفته سعادتی این نهاد قصد 
دارد دور این اراضی دیوارهای بتنی بکشــد 
و ایــن بخــش را از جنگل هــای جهانی جدا 
کند! این اتفاق بی شک تنها باغ غیرکویری 
ثبت شــده در فهرســت جهانی را از لیست 
یونسکو بیرون می کشد! البته »سید محسن 
موسوی تاکامی« مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری مازندران در گفت و گو با »ایران« 
از مخالفــت قاطع منابع طبیعی بــا اجرای 
این طرح خبــر می دهــد و می گوید:»منابع 
طبیعــی به هیــچ عنوان اجــازه اجــرای این 
برنامــه را نمی دهــد.«! امــا همین ســازمان 
متولی هم برنامه بهتــری برای جنگل های 
بکر عباس آباد ندارد. موسوی می گوید:»ما 
طــرح را به بهــره بردار واگــذار می کنیم!« تا 
مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی میراث 
فرهنگی بگوید:»مسئوان استان مازندران 
با جنگل های جهانی باغ عباس آباد بهشهر 
مثل یک پارک رفتار می کنند که باید هر روز 

یک آاچیق و رستوران به آن اضافه شود.«
ë !فنس کشی باغ جهانی عباس آباد

آنطور که »سعادتی«مدیر پایگاه میراث 
جهانی باغ ایرانی می گوید نیروی انتظامی 
قبــًا یک کانکس بــرای حفاظت و مقابله 
بــا تخلف های عرفی در جنگل داشــت اما 
اآن ســه هــزار متر زمیــن از اراضــی منابع 
طبیعــی جهانی باغ عباس را فنس کشــی 
کــرده و خــود را مالک همه چیــز می داند. 
ایــن ســه هــزار متــر جــزو عرصــه جهانــی 
هســتند امــا به حریــم و عرصه بــاغ جهانی 
بهشــهر توجهــی نــدارد.« البته آمــار منابع 

طبیعــی از فنس کشــی 10 هزار متــر اراضی 
بکــر جنگل های عبــاس آباد خبــر می دهد. 
سعادتی خبرهای بدتری هم دارد. او از نامه 
نگاری نیروی انتظامی با  فرماندار و دادستان 
خبر می دهد و می گوید:»در این نامه آمده با 
توجه به مسائل امنیتی و امکان تعرض اشرار 
ازم اســت دور اراضــی جنگلی را دیوار بتنی 
بکشــد.« این نامه نگاری به اعتراض شدید 
میــراث فرهنگی منجر می شــود. ســعادتی 
می گوید:»بــر اســاس بنــد اول ضابطه ثبت 
جهانی، هرگونه دخل و تصرف و ســاخت و 
ساز در عرصه جهانی ممنوع است.« اما این 
نهــاد اعام می کند که مصالح انتقــال داده 
شــده به جنگل برای حفاظت بیشتر است. 
ســعادتی می گوید:»اما میزان مصالح وارد 
شده بیشــتر از ساخت و ســاز برای حفاظت 
اســت.« همین جاست که به گفته او، پایگاه 
میراث جهانی متوجه می شــود که این نهاد 
قصــد دارد بــا ســاخت 14 آاچیــق شــرایط 
رفاهی را برای خانواده های این نهاد  بوجود 
بیاورد. ســعادتی می گوید: »ایــن خانواده ها 
هیــچ فرقــی بــا بقیــه خانواده هــای ایرانــی 
ندارند.« اما برخاف مخالفت پایگاه جهانی 
بــاغ ایرانی، معاون میراث فرهنگی مازندران 
بــا اجــرای طــرح موافقــت ضمنــی می کند. 
ســعادتی می گوید:»براســاس قانون معاون 
میــراث فرهنگــی اســتان ها حق دخالــت در 
مسائل پایگاه جهانی را ندارد.« سعادتی به 
همراه معاون میراث فرهنگی و دادستان به 
بهشهر می روند و فعالیت های انجام گرفته 
توســط نیروی انتظامی را رصــد می کنند. او 
می گوید:»همانجا اعام کردیم که صددرصد 
باید برنامه لغو شود.« البته دخالت معاون 
میراث فرهنگی اســتان به برکنــاری او منجر 
می شود! سعادتی می گوید:»فهم مشترکی 
از ثبــت جهانــی در مازنــدران وجــود ندارد. 
برای بســیاری عباس آباد یک پارک است. 
کانکــس می زننــد، صنایــع دســتی و کیــف 
می فروشــند. رســتوران می زنند. قهوه خانه 
می ســازند.« بــه گفتــه او حتــی روی تابلوی 
ورودی جنگل های عباس نوشته شده پارک 

تفریحی و گردشــگری عبــاس آباد نه پایگاه 
جهانی. او می گوید:»مسئوان فکر می کنند 
فقــط بناهایــی چــون کاخ و حمــام صفوی 
متعلــق به عرصــه و حریم جهانــی میراث 
فرهنگی اســت. در حالی که عرصه و حریم 
باغ جهانی عبــاس آباد 400 هکتار اســت.« 
سعادتی می گوید:»عاوه بر حضور چند نهاد 
نظامی و انتظامی در این جنگل ها، سازمان 
هواشناسی و منابع طبیعی هم دراین جنگل 
فعالیت دارند. سازمان تأمین اجتماعی هم 

در این محدوده یک رستوران دارد.«
ë  شــورای امنیــت ملــی وارد بــاغ جهانی

عباس آباد شد
ایــن  از  کوچکــی  می گوید:»بخــش  او 
منطقــه ثبت شــده جهانی شــده امــا همه 
توقــع دارنــد که جنگل هــای عباس آبــاد را 
مــا نجــات بدهیــم.« بــه اعتقاد ســعادتی 
بــاغ عبــاس آباد بــرای ماندن در فهرســت 
جهانــی و رهایــی از تخریب ها یک شــورای 
سیاســتگذاری بــا ضوابط میــراث فرهنگی 
می خواهد تا مســائل در منطقه حل شــود. 
او عدم وجود این شورا را دلیلی می داند که 
مســائل مربــوط به باغ عباس آباد بهشــهر 
بــه دغدغــه ملی تبدیل می شــود تــا جایی 
که کارگــروه حفاظــت شــورای امنیت ملی 
را هــم وارد بحــث جنگل های عبــاس آباد 
می کنــد تــا تکلیــف اراضــی آن مشــخص 
شــود. ســعادتی می گوید:»مــا نمی دانیــم 
که ســازمان جنگل ها به عنوان متولی سند 
واگذاری اراضی را صادر کرده یا نه!« فعاان 
حــوزه محیــط زیســت، فعالیــت اداره کل 
جنگل های مازندران در عباس آباد را یکی 
دیگــر از زخم هــای ثبــت جهانــی می داند. 
حنیــف رضــا گلــزار فعــال محیط زیســت 
مازنــدران بــه فعالیــت اطراف ســاختمان 
اطفــای حریــق متعلــق به منابــع طبیعی 
اشــاره می کنند و می گویــد: »وجود آاچیق 
و باربیکــو در اطــراف ایــن ســاختمان چــه 
ارتباطی می تواند با حفاظت از جنگل های 

بکر عباس آباد داشته باشد؟« 
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تاش های خبرنگار مــا برای گفت و گو 
با مســئوان نیروی انتظامی به نتیجه 
نمی رســد اما »سید محســن موسوی 
تاکامی« مدیرکل منابع طبیعی استان در پاسخ به این سؤال 
که مگر در ساختمان این نهاد چند نفر شیفت می دهند که به 
دنبال 10 هزار متر زمین است می گوید: »نیروی های مستقر 
انتظامــی در منطقه به طور ثابت دو نفر هســتند که در یک 
ســاختمان با زیربنای 50 تا 60 متر ساکن هستند.« موسوی 
تأیید می کند که سازمان جنگل ها هیچ سندی برای واگذاری 
ایــن زمین هــا صــادر نکرده اســت. او بــه »ایــران« می گوید: 
»بــا فرماندار منطقــه  را بازدید کردیم و همــان جا فرماندار 
با دادســتان تمــاس گرفت.« به گفته موســوی دادســتان از 
فرماندار بهشــهر خواســته تــا گــزارش وضعیــت موجود و 
ســاخت و سازها را به دادستان بدهد. او می گوید:»ساخت و 
ساز آاچیق های فلزی در محدوده یک هکتاری در بکرترین 
نقطــه هیچ معنی نــدارد. ما می خواهیم این منطقــه را به 
ســرمایه گذار، واگذار کنیم.« مدیرکل منابع طبیعی اســتان 
مازنــدران در پاســخ بــه این ســؤال واگذاری به ســرمایه گذار 
برای اجرای طرح های گردشگری، چه فرقی با فعالیت های 
تخریبــی در حــال انجــام دارد؟ می گوید: »مــا این جنگل ها 
را بــرای حفاظــت به بهــره بــردار واگــذار می کنیــم. در زون 

تفریحی فعالیت می کند و زون حفاظتی را هم حفاظت!« 
موســوی بــه آاچیق هــا و رســتوران های موجــود در منطقه 
اشاره می کند و می گوید: »همین ها را زون تفریحی تعریف 
می کنید و باقی جنگل ها به زون حفاظتی تبدیل می شود.« 
اما مشکل آنجاست که این آاچیق ها و زون تفریحی دقیقاً 
در عرصــه میراث جهانی قــرار دارد. بنابراین، این نقطه در 
عرصه جهانی از نگاه میراث فرهنگی، زون حفاظتی تعریف 
می شود نه تفریحی! او زمان احداث ساختمان اطفای حریق 
منابع طبیعــی را قبل از ســال 92 می داند و اعتقــاد دارد که 
وجود این ساختمان منافاتی با قانون ندارد اما می گوید: »اگر 
ازم باشد به خاطر ثبت جهانی باغ، آن را تخریب می کنیم.« 
موســوی در نهایــت اعــام می کند که بــه هیچ وجــه اجازه 
ساخت و ساز به نیرو ی انتظامی داده نمی شود. جنگل های 
عباس آباد پیش ازاین، درگیر ساختن یک شهرک توریستی 
توســط بخــش خصوصی بود کــه بــا ورود روزنامه ایــران به 
موضــوع و تــاش کارشناســان میــراث جهانــی، فعــاان و 
رســانه های محلی، ساخت شهرتوریستی منتفی شد. البته 
برخاف انتظار ها، آن طور که مسئوان پایگاه جهانی به ایران 
می گویند این زمین ها که در عرصه جهانی باغ عباس آباد 
قــرار دارد به میراث فرهنگی داده نشــد و در حال حاضر در 

اختیار ستاد اجرایی فرمان امام)ره( است.

حاضریم ساختمان اطفای حریق را تخریب کنیم!

برش

الزامات آمادگی در برابر زلزله
زمیــن لرزه هــای شــدید و ویرانگــر در زمــره پدیده هــای نــادر 
به شــمار می آینــد کــه ممکن اســت دوره وقــوع آنهــا در یک 
منطقه جغرافیایی مشخص در بازه زمانی طوانی و گاه بیش 
از یکهزار سال تجربه شوند، همچون زلزله پنج دی ماه 1382 
بم که با توجه به  وجود ارگ تاریخی بم و تخمین قدمت آن به 
ســده 500 قبل از میاد مسیح و ناشناخته ماندن گسل عامل 
آن زمین لرزه، کمتر گمان می رفت دچار چنین واقعه ای شود 
و حتی شهر بم پیش از وقوع زلزله در نقشه خطرپذیری لرزه ای 
کشــور در منطقــه ای با مخاطره متوســط واقع شــده بــود و در 
فهرست شهرهای پرمخاطره به لحاظ احتمال وقوع زلزله قرار 
نداشت، تنها گسل شناخته شده در آن منطقه خارج از شهر بود و بسیاری با اطمینان 
می گفتند که وجود سازه خشتی و تاریخی ارگ بم خود گواه آن است که این منطقه 
فاقد پتانسیل لرزه خیزی است چه در غیر این صورت باید بارها ارگ بر اثر زلزله در 
طول تاریخ تخریب می شد. دست بر قضا زلزله بم بر اثر حرکت گسلی ناشناخته تا 
آن زمان که درست از میان شهر می گذشت رخ داد و واقعه ای تلخ و دردناک را رقم 

زد و تقریباً این شهر تاریخی و مملو از نخلستان و باغ های زیبا را ویران کرد.
شمار جان باختگان این زلزله به علت کثرت و غلبه ساختمان های خشتی و نیز زمان 
وقوع آن در ســاعت نخست بامداد هنگام خواب اکثر مردم، باا بود؛ به دیگر سخن 
درس های نخست این زلزله که آن زمان به عنوان نخستین زلزله شهری کشور نیز یاد 
می شود این بود که شناخت کامل ابعاد خطر زلزله و برآورد پیامدهای احتمالی این 
مخاطره برای تمامی مناطق مسکونی کشور بویژه شهرها که محل تمرکز جمعیت 
محســوب می شوند الزامی است و چه بســا به دلیل جوان بودن دانش زمین شناسی 
همچنان تعدادی از گسل ها ناشناخته باقی مانده اند یا برآورد کاملی از توان لرزه خیزی 
گسل های فعال و پیامدهای زمین لرزه های محتمل به دست نیامده است، بنابراین 
شــناخت ابعاد کامل خطرات و مخاطرات ناشــی از حوادث و سوانح باید در اولویت 

نخست برنامه های ملی تاب آوری قرارگیرد.
شــناخت احتمال وقوع زمین لرزه و پیامدهای محتمــل آن در هر منطقه از فات 
ایران نیازمند توجه جدی به حوزه مطالعات علمی و اجرای پروژه های تحقیقاتی 
اســت، نتایج ایــن مطالعات چــراغ راهی برای پیمودن مســیر ترســیم طرح های 
عمرانی و اجتماعی در حوزه های پیشگیری، آمادگی و برنامه های مقابله است. البته 
شناخت خطر و برآورد مخاطره زمین لرزه در تمامی مناطق دارای ریسک بخشی 
از طرح جامع مدیریت بحران در ابعاد ملی و شهری به شمار می آید و در مرحله 
بعد باید برای کاهش ریسک یا کاستن از حجم مخاطره برآورد شده برنامه ریزی و 
طرح های متنوعی را براســاس اولویت بندی ترسیم نمود، مسیر پیموده شده طی 
سه دهه گذشته و بعد از زلزله های رودبار و بم قابل توجه اما همچنان برای ایمن 
ماندن در برابر خطر زمین لرزه ناکافی اســت؛ شــتاب گرفتن برای طی این مســیر 
نیازمند آن اســت که طی برنامه ای ملی تمامی کاســتی ها و آسیب پذیری ها بویژه 
در مناطــق پرخطر و دارای تمرکز جمعیت شناســایی شــود و طی طرح های قابل 
ســنجش و زمانبندی شده از حجم آسیب پذیری ها کاست و بتدریج ظرفیت های 
حوزه پیشــگیری، آمادگی و مقابله جامعه را ارتقا بخشــید. قانون مدیریت بحران 
کشور که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، ترسیم کننده چشم انداز آینده و نوعی 
ریل گذاری برای حرکت در این مسیر است؛ تأمین این رکن اساسی در صورت جامع 
بودن، تضمین کننده موفقیت های آینده برای تحقق اهداف و چشم اندازهای مورد 
نظر است. کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه تاکنون نقطه نظرات خویش را 
برای تصویب قانونی جامع بیان کرده اند و اکنون پس از ســال ها انتظار، چشــم به 

تصمیم مجلس دوخته اند. 
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بابانوئل دردسرساز برای ترامپ
تمــاس تلفنی و پاســخ دونالد ترامپ به یک کودک 7 ســاله 
جنجال برانگیز شد. ترامپ در این گفت و شنود با این کودک 
با این پرســش که »مگر هنــوز به بابانوئل اعتقــاد دارد« همه 
رؤیــای کــودک از هدیه هــای بابانوئــل را بــه هم ریخــت. این 

پرسش ترامپ انتقادهای بسیاری را برانگیخته است.

نــــــما

A
P

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی

رد پای یک زن در پرونده پترائوس
پترائوس در ســال 2011 چندین دفترچه را که به مثابه  گنجینه ای از اطاعات بســیار 
حساس و فوق سری بودند، به یک نویسنده خانم داده بود که البته این خانم روابطی 
هم با رئیس سیا داشت. برخاف کسانی که از طریق ایمیل با هیاری کلینتون مرتبط 
بودند، این نویسنده از نظر صاحیت های امنیتی، کنترل و تأیید نشده بود و همچنین 
نیاز و ضرورت مشروعی برای آگاهی یافتن از این اطاعات طبقه بندی شده نداشت، 
بخشی از این اطاعات حتی یادداشت های پترائوس از مذاکراتش با رئیس جمهوری 
اوباما درباره مسائل بسیار حساس را نیز شامل می شد. پترائوس، خیِر سرش رئیس 
سازمان سیا و مسئول حفاظت از اسرار کشور و ملت بود. خود او و همچنین هر کسی در 
دولت می دانست که کارش کاماً غلط بوده است. او حتی به آن زن اجازه داده بود از 
بخش های کلیدی اسناد طبقه بندی شده، عکس بگیرد و سپس به مأموران اف بی آی 
نیز درباره کارهای خود دروغ گفته بود که این مسأله نشان می داد او بخوبی آگاه بوده 

کاری را انجام می دهد که نباید انجام می داد.
به رغم وجود این همه شواهد روشن و محکم و همچنین این واقعیت که کارهای او 
بســیار بدتر از کارهای هیاری کلینتون بود و به اف بی آی هم دروغ گفته بود، وزارت 
دادگســتری پس از اینکه با او در مورد پذیرش خطا و برخورداری از تخفیف به توافق 
رسید، او را فقط به پرداخت 40 هزار دار جریمه و دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
محکومیت پترائوس و نسبت دادن ارتکاب یک جرم جنایی کوچک به وی در پرونده 
مدیریت بد و نادرســت اطاعات محرمانه، با توجه به رویه های قضایی پیشــین در 
پرونده های مشابه منطقی به نظر می رسید ولی من با استدال های محکم به اریک 
هولــدر، دادســتان کل ایاات متحده گفتــم که پترائوس باید به جــرم دروغ گفتن به 
اف بی آی نیز تحت تعقیب قرار می گرفت. با مرور پرونده هایی که قباً با آنها درگیر 
بودم از جمله پرونده های مارتا اســتوارت، لئونیداس یانگ و اســکوتر لیبی، استدال 
کردم که اگر قرار نیســت ما از افراد قدرتمندی نظیر ژنرال های بازنشســته و رؤســای 
ســیا حتی به دلیل دروغگویی های آشــکار در جریان تحقیقات حســاب کشــی کنیم، 
چگونه قادر خواهیم بود زندانی شــدن هزاران نفر از افراد دیگر را با اتهامات مشــابه 
توجیه کنیم؟ من معتقد بودم و هنوز هم معتقدم که با دیوید پترائوس به دلیل طبقه 
اجتماعی اش، بر اساس معیارهای دوگانه رفتار شد. در حالی که یک آدم ضعیف و 
فقیر و یک آدم ناشناس - نظیر همان روحانی جوان و سیاهپوست کلیسای باپتیست 
در شــهر ریچموند - به راحتی در اتهامات بســیار کوچک تر مجرم شــناخته شده و به 
زندان فرستاده می شود. به رغم اینکه رسانه های محافظه کار هر روز بر طبل افشاگری 
می کوبیدنــد و ُپر بودنــد از جنجال های بزرگ نمایی شــده و افشــاگری های هیجانی 
و احساســی که از نظر واقعی اهمیت چندانی هم نداشــتند، اما باید گفت حداقل تا 
آنجایی که ما مطلع بودیم، پرونده هیاری کلینتون از نظر حجم اسناد سوءمدیریت 
شــده و ســطح طبقه بنــدی آنها حتــی در نزدیکــی پرونده ژنــرال پترائوس هــم قرار 
نمی گرفت. اگر چه خانم کلینتون یک سیستم غیرایمن و غیرطبقه بندی شده را برای 
گفت وگو در مورد موضوعات طبقه بندی شده مورد استفاده قرار داده بود، اما هر کسی 
کــه ایمیل های او را دریافت کرده بــود هم صاحیتش از نظر امنیتی مورد تأیید قرار 

گرفته بود و هم استدال مشروع برای دریافت این نوع اطاعات را داشت.
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وفاداری وااتر

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی

پایان عصر نابغه ها
نابغه ها نابود شــده بودند. حتی رئیس جمهوری هم شــاید نابود شــده بود. اما بنن 
دارای دیدگاه و دیسیپلین بود – مطمئن بود که این طور است. می گفت: »من هر روز 
عصبانی و ناراحت می شــوم. این برنامه کاری ناسیونالیســتی است. این لعنتی مال 

ماست. من تا آخر در اینجا می مونم.«
قبل از شام بنن مقاله ای را از روزنامه گاردین – هر چند از روزنامه های مهم چپگرای 
انگلیسی محسوب می شــد، اما از روزنامه های محبوب بنن بود – درباره بازگشت به 
طرح جهانی شــدن بین همه پخش کرده بود. این مقاله که نوشته نیکل ساوال بود، 
هم اصل سیاســی پوپولیســتی مرکزی بنن را می پذیرفت – »رقابت بین کارگران در 
کشورهای درحال رشد و پیشرفته... باعث کاهش دستمزدها و امنیت شغلی کارگران 
در کشــورهای پیشرفته شــد« – و آن را تا حد جنگ تمام عیار زمان ما باا برد. داوس 
مــرده بود و بنن کاماً زنده و ســرحال. ســاوال نوشــته بــود: »اقتصاددانانی که زمانی 
طرفدار سرسخت جهانی شدن بودند به برخی از برجسته ترین منتقدان آن تبدیل 
شده اند. حامیان گذشته، اکنون، حداقل تا اندازه ای، تصدیق می کنند که این جهانی 
شــدن باعث نابرابری، بیکاری و فشــاری تضعیف کننده به دســتمزدها شــده است. 
تفاوت ها و انتقادهایی که اقتصاددانان در همایش های خصوصی مطرح می کردند 

سرانجام علنی شده و در معرض عموم قرار می گیرند.«
بنن در ایمیلی که همراه با لینک این مقاله برای دیگران فرستاده بود، نوشت: »کم کم 
از برنده شدن خسته می شوم.« اکنون بنن، بی آرام و قرار، توضیح می داد که چگونه 
ترامــپ مک مســتر را مــورد انتقاد قــرار داده و بی معنی و مضحک بــودن اقدام این 
نابغه ها در مورد اسکاراموچی را تعریف می کرد. اما بیشتر از همه، چیز دیگری که روز 

قبل اتفاق افتاده بود برایش باورنکردنی بود.
رئیس جمهوری بدون اطاع کادر ارشــد کاخ ســفید یا دفتر ارتباطات – یا حتی برای 
حفــظ ظاهــر از روی یک جــدول برنامه ریزی شــده – با نیویــورک تایمز مصاحبه ای 
جامــع انجام داده بود. جارد و ایوانکا، همراه با هوپ هیکس، آن را برنامه ریزی کرده 
بودنــد. مگــی هابرمن، گزارشــگر تایمــز و موی دمــاغ ترامپ )»بســیار بدجنس و نه 
چندان باهوش«( بود ولی با وجود این خبرنگاری بود که ترامپ معمواً برای گرفتن 
تأییدی سطح باا به او متوسل می شد. از او و همکارانش، پیتر بیکر و مایکل اشمیت، 
دعوت شــده بود برای ماقات با رئیس جمهوری به کاخ سفید بیایند. نتیجه یکی از 
بی سابقه ترین و غیرعاقانه ترین مصاحبه ها در تاریخ ریاست جمهوری امریکا بود، 
مصاحبه ای با رئیس جمهوری که قباً هم چندین بار به این جایگاه دست یافته بود.
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

ایندیپندنت )بریتانیا(:
در حالی که مدتهاســت زنگ خطر شــرایط 
اقلیمــی در جهان به صــدا درآمده، فعاان 
محیط زیست بریتانیا خبر دادند، 28 پروژه 
در دست احداث در این کشور آسیبی جدی 

به محیط زیست می زند.

حریت دیلی نیوز )ترکیه(:
ترکیه به ســازمان ملل اعام داشــته، حاضر 
به فراموش کردن قتل خاشقجی نیست و به 
همین دلیل در صدد اســت، با دیگر کشورها 
وارد مذاکــره جــدی بــرای رســیدگی بــه این 

پرونده قتل شود.

نیویورک پست )امریکا(:
با سقوط 4032 واحدی ارزش سهام بورس 
وال استریت، بابانوئل، کریسمس سختی را 
پیــش روی خود دیــد. این بدترین دســامبر 
نتیجــه جنــگ  و  کنــون  تــا  از 1931  امریــکا 

تجاری ترامپ است.
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 سال بیست وچهارم  شماره 6958
 چهارشنبه  5 دی 1397

در پی حمله انتخاری به مقر وزارت خارجه لیبی در طرابلس دست کم 3 نفر کشته و 
9 نفر دیگر زخمی شــدند. به گزارش ایســنا، شبکه العربیه با انتشار این خبر اعام کرد 
حمله توسط دو عامل انتحاری صورت گرفت که عامل اول بعد از انفجار خود کشته و 
عامل دوم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این 
حمله را برعهده نگرفته اســت. طبق اعام شبکه اسکای نیوز تاکنون سه نفر از جمله 
دو کارمند وزارت خارجه لیبی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. خبر دیگر از لیبی اینکه، 
حمایت های خارجی از سیف ااسام قذافی، پسر دیکتاتور سابق لیبی برای رسیدن به 
قدرت در حال افزایش است و دیروز مقامات ایتالیایی نیز گفتند، مخالفتی با بازگشت 

او به رهبری لیبی ندارند. پیشتر روسیه از سیف ااسام حمایت کرده بود. 

عمــر البشــیر، رئیس جمهوری ســودان در اولین واکنش به گســترش مــوج اعتراضات 
مردمی در این کشــور، وعده داد اصاحات اقتصادی را آغاز می کند. به گزارش ایســنا به 
نقل از روســیا الیوم، وی همچنین در جمع فرماندهان نظامی و امنیتی در خارطوم به 
مردم سودان درباره تاش برای ایجاد تردید و پراکندن بذر ناامیدی در جامعه هشدار داد 
و از آنها خواست به کسانی که شایعه پراکنی می کنند، توجهی نکنند. تعدادی از شهرهای 
سودان از هفته گذشته شاهد برگزاری تظاهرات به  گرانی کااهای اساسی از جمله افزایش 
قیمت سوخت و کمبود نان است. »جدو عشر«، رهبر جنبش »عدالت و برابری سودان« 
بر همبســتگی این جنبش با تظاهرات خیابانی تأکید کرده اســت. بنا بر اطاعات عفو 

بین الملل در جریان اعتراضات سودان در یک هفته گذشته 37 نفر کشته شده اند. 

اولین واکنش عمر البشیر به اعتراضات مردمی سودانحمله انتحاری به وزارت خارجه لیبی

با نزدیک شــدن بحران ســوریه به خط 
پایــان نبردها، دونالد ترامــپ در تاش 
است، اگر خود از سوریه خارج می شود، 
جــای پــای دوســتانش را در ایــن کشــور 
محکــم کنــد. او کــه چنــد روزی اســت 
بــه ترکیــه مأموریــت ادامــه مبــارزه بــا 
تروریسم را درســوریه داده است، بدون 
هیــچ توضیح اضافه  یا اشــاره بیشــتری 
گفته است، عربســتان سعودی »هزینه 
ضروری« بازســازی سوریه را تأمین و به 
ســوریه جنــگ زده کمک خواهــد کرد تا 
هرچــه زودتر به شــرایط پیــش از جنگ 
خــود بازگــردد. ایــن در حالی اســت که 
هنوز نــه دولت ســوریه به عنوان کشــور 
نــه  و  کمکــی  چنیــن  کننــده  دریافــت 
خاندان آل ســعود به عنوان کشوری که 
زمانــی آتش افــروز جنگ ســوریه تلقی 
می شــد و حاا باید ایــن کمک ها را اهدا 
کنــد، اظهــار نظری دربــاره این مســأله 

نکرده اند. 
توئیتــی،  در  امریــکا  رئیس جمهــوری 
»عربســتان  نوشــت:  صریــح،  و  کوتــاه 
بــا تأمیــن بودجــه ازم بــرای بازســازی 
ســوریه بــه جای امریــکا موافقــت کرده 
اســت. می بینید؟«. به گزارش الجزیره، 
این توئیــت ترامپ چند روز پــس از آن 
منتشر شــد که او گفت بزودی نیروهای 
امریکایی خاک ســوریه را ترک خواهند 
کــرد. پــس از آن، او مأموریــت نابــودی 
تتمه داعش را در سوریه به رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، محول 
کــرد و بار اقتصادی بازســازی ســوریه را 

بــر دوش خاندان آل ســعود گذاشــت. 
تصمیــم ترامــپ مبنی بر خــارج کردن 
نیروهــای امریکایــی از ســوریه، باعــث 
افزایش خشم و تنش میان کارشناسان 
و مقام هــای بلندپایه شــد و واکنش تند 

متحدان واشنگتن را برانگیخت.
ترامــپ روز دوشــنبه در توئیتر نوشــت: 
»زیبا نیست که کشورهای بسیار ثروتمند 
کمک کنند تا همسایگانشــان بازســازی 
شــوند، به جــای این که امریکا، کشــوری 
بسیار بزرگ 5 هزار مایل آن طرفتر این 

کار را بکند؟ با تشکر از عربستان!«
ترامــپ همچنین روز دوشــنبه صراحتاً 
گفــت، دیگــر نمی گــذارد هم پیمانــان 
امریکا از این کشور سوءاستفاده کنند. این 
اظهــار نظــر در واکنش به انتقاد شــدید 
متحدان امریــکا علیه خــروج نیروهای 

امریکایی از ســوریه مطرح شد. امانوئل 
مکــرون که بارهــا در موضعــی مخالف 
علیه تصمیم ها و سیاست های همتای 
امریکایــی خود ایســتاده اســت، این بار 
نیز با لحنی تند درباره این اقدام ترامپ 
در نشســتی خبــری گفــت: »از تصمیم 
رئیس جمهوری امریکا بســیار متأســف 
هستم. متحد شدن یعنی شانه به شانه 
یکدیگــر مبــارزه کــردن. ایــن امــر برای 
رئیس یــک دولــت و ارتــش مهم ترین 
نکته است. متحد باید برای تکیه کردن 

قابل اعتماد باشد«.
وی از ایــن بابــت انتقــادات شــدیدی را 
به جیمز ماتیس، وزیر دفاع مســتعفی 
امریکا وارد کرد. اما ترامپ در پاســخ به 
اشــاره تلویحی مکرون بــه او افزود: »ما 
اساســاً از ارتش های کشورهای ثروتمند 

در سراســر جهان حمایت می کنیم، اما 
این کشورها از امریکا و مالیاتی که مردم 
آن می دهنــد بهــره می برنــد. مشــکل 
ژنــرال متیــس هــم همیــن بــود. او این 
مشــکل را نمی دیــد. امــا بایــد فکری به 

حال این مسأله شود.«
ســکوت  بــا  ترامــپ،  تشــکر  و  توئیــت 
عربستان همراه بوده است و مقام های 
خاندان آل ســعود هنوز واکنشی نسبت 
بــه آن نشــان نداده انــد. امــا بــه اعتقاد 
ناظران، عربســتان، که در مــاه اکتبر 100 
میلیون دار به امریکا پول رســانده بود، 
هیچ مشــکلی با تأمین بودجه بازسازی 
ســوریه نــدارد زیرا خــوب می دانــد این 
اقــدام بــه پایــان انــزوای بین المللــی و 
بهبــود وجهــه مخــدوش این کشــور در 
پــی قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار 

منتقد ســعودی کمــک خواهد کــرد. از 
سوی دیگر، با مشارکت فعال عربستان 
و کشــورهای عربی در بازســازی سوریه، 
جــای پــای ائتاف عربــی در این کشــور 
محکم می شــود و شاید دســتاوردهایی 
که جنگ نتوانســته بود برایشان فراهم 
کند، از این طریق به دســت آورند. حتی 
امارات با پیش دســتی بر سایر متحدان 
عرب خود، هیأتی را راهی سوریه کرده تا 
در بخش ساختمان ســازی در این کشور 
سرمایه گذاری کنند. این در حالی است 
که هم عربســتان و هم امارات از جمله 
کشورهایی هســتند که در بحران سوریه 
همــواره بــا اتهام کمک رســانی مالی به 
تروریســت های حاضر در سوریه مواجه 

بوده اند.
ë نقش کشورهای منطقه در سوریه

ترامــپ بــا اعطــای دو مأموریت کشــور 
خــود به ترکیه و عربســتان، نشــان داده 
ایــن کشــورهای منطقه هســتند که باید 
بــه  کننــد.  حــل  را  یکدیگــر  مشــکات 
گــزارش آناتولی، مولود چــاووش اوغلو 
وزیــر خارجه ترکیــه هم اعــام کرده که 
ترکیه می تواند به تنهایی ریشــه داعش 
همچنیــن  او  بخشــکاند.  را  ســوریه  در 
فرانســه  رئیس جمهــوری  بــه  خطــاب 
گفت: »حضور فرانســه در ســوریه برای 
حمایــت از تروریســت ها، نــه کمکی به 
فرانســه می کنــد نــه کردهــا«. مکــرون 
بافاصله پس از اعام تصمیم ترامپ، 
گفت که در نبود امریکا، فرانسه از کردها 
در ســوریه حمایت خواهد کــرد. پس از 
اعام حضــور ترکیه در ســوریه، ناظران 
هشــدار دادند کــه ترکیــه از این فرصت 
بهــره خواهــد جســت تــا عرصــه را بــر 

کردهای سوریه تنگ تر کند. حتی گنادی 
گاتیلوف نماینده روسیه در دفتر سازمان 
ملــل در ژنو اعــام کرد: »برنامــه اعزام 
نیرو و ارسال تجهیزات از سوی ترکیه به 
شــمال سوریه یک تدبیر موقت است تا 
پــرده از نیت واقعــی ترکیه برای حضور 
در ســوریه بــردارد.« نماینده روســیه در 
دفتــر ســازمان ملــل در ژنــو افــزود: »ما 
معتقدیم که مسأله کردها یک موضوع 
بسیار حساس در عرصه سیاسی سوریه 
است. فعالیت های ترکیه در سوریه یک 
اقــدام موقــت در راســتای نگرانی هــای 
امنیت ملــی آنکارا از جملــه تهدیدات 
تروریستی اســت«. به گزارش یورونیوز، 
مولــود چــاووش اوغلو در ســخنان خود 
صراحتاً تأکید کرد که کشــورش مصمم 
اســت هر چــه زودتر وارد منطقه شــرق 
شــود.  ســوریه  شــمال  در  فــرات  رود 
آنــکارا پیــش از این هشــدار داده بود که 
عملیات نظامی جدیــدی را در منطقه 
آغــاز خواهد کرد و نیروهایــش را در این 
منطقه گسیل کرد. به گفته وزیر خارجه 
ترکیه؛ حتی این کشور با امریکا در مورد 
تکمیل نقشــه راه منبج تــا زمان خروج 
نیروهــای امریکایی از ســوریه بــه توافق 
دست یافته است. به گزارش رسانه های 
ترکیه مولود چاووش اوغلو طی روزهای 
آینده بــرای مذاکره دربــاره روند خروج 
نیروهــای کــرد از منبج به روســیه ســفر 
خواهــد کرد. همچنیــن، اردوغان اعام 
کــرد کــه در چنــد روز آینــده بــه مســکو 
ســفر خواهــد کرد تــا دیــدار دوجانبه ای 
با همتای روســی اش داشــته باشــد. اما 
روسیه خبر داد که پوتین فعًا تصمیمی 

برای دیدار با اردوغان ندارد.

مأموریت صلح برای آتش افروزان جنگ 
ترامپ مسئولیت تأمین بودجه بازسازی سوریه را به عهده عربستان گذاشت

فرحناز دهقی
خبرنگار
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   آسوشیتدپرس: دادگاهی در امریکا به کره شمالی دستور داد 
تا بیش از 500 میلیون دار به والدین »اتو وارمبیر«؛ دانشجوی 
امریکایی که کمی پس از آزاد شــدن از زندان های کره شــمالی 

جان باخت، پرداخت کند.
   ســی ان ان: پاتریک شــاناهان که قرار اســت پس از اســتعفای جمیز ماتیس، 

سرپرست وزارت دفاع شود، تجربه نظامی و سیاسی خارجی چندانی ندارد.
   الجزیره: عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر در یک سال گذشته 12 نفر 

از فرماندهان نظامی این کشور را برکنار کرده است.
   خبرگــزاری فرانســه: چیــن با انتقــاد از کانــادا و امریکا که درخواســت آزادی 
بازداشــتی های کانادایی را دارند، کشــورهای غربی را به استانداردهای دوگانه 

متهم کرد.

دو خط
خبـــر

43 کشته در حمله انتحاری کابل   شبح بحران اقتصادی 2008 بر سر جهان
در پی تاطم در وال استریت و همزمان با سقوط سهام اروپا نیکی ژاپن دچار سقوطی 5 درصدی شد

آخرین آمارها از میزان تلفات حمله انتحاری عصر دوشنبه در منطقه »مکرویان« 
کابل پایتخت افغانســتان حاکی است، در این حمله 43 نفر کشته و 25 نفر زخمی 

شدند.
به گزارش »ایران آناین« به نقل از رســانه های افغانستان، مهاجمان با انفجار یک 
خودرو بمبگذاری شــده در نزدیکی ســاختمان وزارت کار در شرق کابل حمله خود 
را آغــاز کردنــد. در همین رابطه نجیب دانش، ســخنگوی وزارت کشــور افغانســتان 
اعام کرد که این حمله در ســاعت 3:1۵ دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل با انفجار 
یک خودرو بمبگذاری شده آغاز شد که یکی از مهاجمان خودرو انتحاری را منفجر 
کرد و ســه نفر آنها وارد ســاختمان های وزارت شــدند. که هر ســه مهاجــم پس از 7 
ســاعت درگیری با نیروهای امنیتی کشــته شدند. به گفته نجیب دانش در پی کشته 
شدن مهاجمان، بسرعت کار پاکسازی ساختمان وزارت کار افغانستان آغاز شد. وی 
تصریح کرد، 350 نفری که در این ســاختمان ها گیر افتاده بودند، آزاد شدند و حال 
همگی آنها خوب اســت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مســئولیت این انفجار را برعهده 
نگرفته است. در یک ماه اخیر پایتخت افغانستان آماج حمله انتحاری بوده است در 
حدود دو هفته پیش 12 کشته نتیجه هدف قرار دادن کاروان نیروهای امنیتی در کابل 
بود. پیش از این نیز در نزدیکی شــرکت امنیتی پیمانکار جی 4 اس )G4S( در شرق 

کابل یک خودرو بمبگذاری شده منفجر شد.
ناامنــی در سراســر افغانســتان در حالــی تشــدید شده اســت کــه هفتــه پیــش 26 
آذرمــاه، نمایندگان امریکا و طالبان به همراه نمایندگانی از کشــورهای پاکســتان، 
امارات و عربســتان، با هدف پیشــبرد صلح و پایان جنگ 17 ســاله افغانستان، در 
امــارات دیــدار و گفت و گو کردند. با این حال، این مذاکرات پــس از چهار روز بدون 
هیــچ نتیجه مشــخصی بــه کار خود پایــان داد و طالبــان حاضر به دیــدار با هیأت 
افغانستانی نشــدند و این چالش بزرگ همچنان در جای خود باقی مانده است؛ 
بــا وجود این زلمای خلیــل زاد، نماینده امریکا در این مذاکرات گفته اســت که به 
مذاکــرات خــود ادامه خواهیــم داد. همزمان بــا این مذاکــرات گلبدین حکمتیار، 
رئیس حزب اسامی افغانستان خواستار مشارکت طالبان در انتخابات افغانستان 
شــده بود. طبق تقویم انتخابات افغانســتان حدود دو ماه دیگر، یعنی 26 بهمن 
 فهرســت نهایــی نامزدهــای شــرکت کننده به صورت رســمی اعام می شــود و در 
1 دی ماه کمیسیون انتخابات افغانستان روند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست 

جمهوری افغانستان را آغاز کرد.

تنها امیدواری مــردم ایاات متحده این 
بود کــه بــا روی کار آمــدن دونالد ترامپ 
اوضاع اقتصادی شان بهتر شود و رئیس 
جمهورشــان اگر در سیاست حرفی برای 
گفتن ندارد؛ دســت کم اقتصاد و تجارت 
را خوب بشناســد. اما اتفاق های روزهای 
اخیــر و تاطم در وال اســتریت و ســقوط 
ارزش ســهام شــرکت ها نشــان داد کــه 
این امیــد امریکایی ها هم بعید نیســت 
بــه یاس تبدیل شــود. بویژه پــس از آنکه 
این ســقوط اقتصادی در وال استریت به 
آســیا نیز کشیده شــد و خاطره تلخ رکود 

اقتصادی بزرگ سال 2008 را زنده کرد.
به گزارش ســی ان ان، دیروز سه شــنبه در 
پی جدی تر شــدن ســقوط وال اســتریت 
و انتقادهــای تند دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری امریــکا از رئیس بانک مرکزی 
ایاات متحــده )فدرال ریزرو(، شــاخص 
نیکــی ژاپــن 5 درصــد ســقوط کــرد و به 
پایین تریــن ســطح در 20 مــاه اخیر خود 
رسید. در دیگر کشورهای آسیایی از جمله 
چین نیز شاخص کامپوزیت شانگهای در 
ســاعات اولیه صبح دیروز شــاهد سقوط 
2.5 درصدی بود اما در اواسط روز اوضاع 
بهتر شد و به 0.9 درصد سقوط رسید. البته 
به خاطر تعطیلی کریسمس بورس های 
کره جنوبی، استرالیا و هنگ کنگ در آسیا 

و بورس های اروپا تعطیل بودند و اخباری 
درباره وضعیت شان منتشر نکردند.

تاکاشــی هیروکــی، استراتژیســت ارشــد 
ساکن در توکیو درباره این اتفاق ها گفت: 
»سقوط شــاخص نیکی و دیگر بورس ها 
در آســیا کاماً به خاطر اتفاق هایی است 
که در بازار های امریکا در حال وقوع است 
نه به خاطــر فاکتورهای منفــی بازارهای 
داخلــی.« اســتفان اینــز، رئیس شــرکت 
آناین اوآندا در آســیا پسفیک نیز گفت: 
»بــازار ســرمایه دارد از هــر طــرف ضربه 

می خورد.«
شــاخص های وال اســتریت روز دوشنبه 
پــس از آنکــه ترامــپ در توئیتر نوشــت، 
فدرال ریزرو »تنها مشکل« اقتصاد امریکا 
است، 2 درصد ســقوط کرد و تاش های 
اســتیون منوچیــن، وزیــر دارایــی دولــت 
ترامپ بــرای آرام کردن ســرمایه گذاران 

نگــران بــه نظر می رســد، اوضــاع را بدتر 
کنــد. روز یکشــنبه منوچین با مدیــران 6 
بانــک بــزرگ امریکا بــه صــورت تلفنی 
گفت و گو کرد امــا این گفت و گوها تنها به 

نگرانی های تازه درباره اقتصاد دامن زد.
ســهام های ایــاات متحــده در روزهــای 
دوشنبه و سه شنبه بدترین دسامبر خود 
را از ســال 1931یعنی رکود بزرگ به این 
ســو تجربه کردند. اکثر اقتصاددان ها نیز 
پیش بینی کرده اند رشد اقتصادی امریکا 
در ســال 2019 حتی اگر هم به وضعیت 
رکود کامل نرســد، کند خواهد شــد و این 
اتفــاق به خاطــر جنگ هــای تعرفه ای و 
اقتصادی دولت ترامپ با دیگر کشورها 
از جملــه متحدان اروپایی و چین و دیگر 
امــا  اســت  او  اقتصــادی  سیاســت های 
ترامپ روز دوشنبه در یک پیام توئیتری 
به رئیس بانک مرکزی امریکا حمله کرد 

و نوشت: تنها مشکلی که اقتصاد ما دارد، 
بانک مرکزی امریکا است. آنها احساس 
مسئولیتی در قبال بازار ندارند، آنها لزوماً 
جنگ های تجــاری یا قدرت دار یا حتی 
اقــدام دموکرات هــا در تعطیلــی دولت 
بر ســر شــرایط مرزی را درک نمی کنند. 
بانک مرکزی مثل یک گلف باز قدرتمند 
اســت کــه نمی توانــد امتیازی به دســت 
بیاورد چون توانایی ضربــه زدن به توپ 

را ندارد.
روز  در  ژاپــن  نیکــی  ارزش  ســقوط  امــا 
سه شــنبه نشــان داد که نگرانی ها تنها به 
امریکا ختم نخواهد شد و سرمایه گذاران 
سراســر جهــان دربــاره کند شــدن رشــد 

اقتصادی جهان بسیار نگران هستند.
روز دوشنبه همز مان با اتفاق هایی که در 
وال استریت رخ داد، در اروپا نیز شاخص 
ســهام ها حدود 14 درصد سقوط کرد که 
می توانــد بدترین اتفاق در ایــن حوزه در 
یک دهه اخیر باشــد. این ســقوط اگرچه 
مرتبــط بــا وال اســتریت نبــود و بحــران 
برگزیت، ناآرامی های فرانسه و پیشنهاد 
بودجــه ای ایتالیــا از عوامل اصلــی آن به 
شــمار می رفــت امــا در صورتــی کــه وال 
اســتریت بــه شــرایط عــادی برنگــردد، 
بعید نیســت کــه بورس های اروپــا از این 
اتفــاق هم تأثیــر بپذیرنــد و خاطره تلخ 
تکــرار اتفاق هــای رکود اقتصــادی 2008 
که از امریکا شروع شد و به سراسر جهان 

گسترش یافت، تکرار شود.

ندا آکیش
خبرنگار
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فرانس فوتبال )فرانسه(
واپســین  ایــن هفته نامــه معتبــر فرانســوی در 
شــماره اش در ســال رو به پایان 2018، عکســی از 
قهرمانی فرانسه در جام جهانی امسال را به عنوان 
تصویر اول خود برگزیده و از رازهای فنی قهرمانی 
این کشــور در این مســابقات ســخن گفته اســت. 
فرانس فوتبال از این فرصت سود جسته و بیانی 
کلی از دســتاوردهای فوتبال فرانسه و جهان را در 
سال 2018 آورده و با کیلیان امباپه نیز مصاحبه ای 

تازه داشته است.
 

استار اسپورت )انگلیس(
بــه  را  اصلــی اش  عکــس  نشــریه  ایــن 
جدیــد  ســرمربی  سولسشــر،  گونــار  اولــه 
بــا  و  داده  اختصــاص  منچســتریونایتد 
تشــریح برد 1-5 این تیم مقابل کاردیف، 
آورده  وی  جانــب  از  را  قــول  نقــل  ایــن 
اســت که؛ ما افسوســی برای مربیان قبلی 
منچســتر نداریــم زیــرا آنهــا فرصت های 
کافی برای رسیدن به مدارج بهتر داشتند 

و آن را از دست دادند.

موندو دپورتیوو )اسپانیا( 
 عکس بزرگی از دی یونگ، پدیده جوان آژاکس 
هلند که تمامی اروپــا وی را می خواهند و البته 
تیم فوتبال بارسلونا نیز در این جمع جای دارد، 
صفحه اول این روزنامه را تســخیر کرده است. 
موندو ضمــن درج اظهارات تازه دی یونگ، از 
دستاوردهای رئال مادرید در سال 2018 هم که 
با قهرمانی در جام جهانی باشــگاه ها کامل تر 
شــد، یاد کــرده ولی این تیــم را به لحاظ کیفی 

پایین تر از گذشته توصیف کرده است.

محرومیت و جریمه پرسپولیسی ها و سپاهانی ها
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبــال، آرای انضباطــی دیدار پر 
حاشیه چندی پیش پرسپولیس با سپاهان را اعام کرد. بر این 
اســاس، کی روش استنلی مهاجم ســپاهان و کمال کامیابی نیا، 
هافبــک پرســپولیس به ســبب فحاشــی بــه حریف که بــه اخراجش منجر شــد، 
یک جلســه محــروم و 50 میلیون ریال جریمه نقدی شــدند. علیرضــا بیرانوند، 
دروازه بــان پرســپولیس نیز به خاطر حرکات غیرورزشــی نســبت به تماشــاگران 
تیــم رقیــب، توبیخ کتبی و محکــوم به پرداخــت جریمه  50 میلیون ریالی شــد. 
سپاهان به سبب تخلفات برخی هوادارانش یک جلسه از حضور تماشاگران در 
مسابقات خانگی اش محروم و به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه محکوم شد 

و پرسپولیس نیز به دلیلی مشابه باید جریمه ای 100 میلیون ریالی را بپردازد.

سرشاخ شدن نایب قهرمان المپیک با پلنگ جویبار
احسان حدادی، نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن به همراه مربی اش 
حســین توکلی، قهرمان وزنه برداری المپیک 2000 سیدنی در اردوی تیم ملی 
کشــتی آزاد در خانه کشتی حضور پیدا کردند. حدادی در حرکتی جالب با رضا 

یزدانی، قهرمان کشتی آزاد جهان سرشاخ شد.

رکود آبی ها در بازار نقل و انتقال
در حالی که وینفرد شــفر پس از حذف الحاجی گرو و نویمایر از لیســت نفرات 
اســتقال هیچ فرد دیگری را به طور رسمی خط نزده و بازیکن جدیدی هم به 
این تیم اضافه نشده است، هیأت مدیره دو نفره شده این باشگاه هم در تأمین 
نیازهای این تیم دچار مشکل شده است. با اینکه قراب و عباس ملکی به سبب 
بازنشســته بودن از جمع آبی ها جدا شده اند و افتخاری نیز دیگر سمتی در این 
باشگاه ندارد، سران ورزش هم هنوز جانشینانی را برای آنها معرفی نکرده اند تا 

مدیران باشگاه با توفیق بیشتری به امور این تیم رسیدگی کنند.

عرب: امیدواریم خریدهای جدیدی داشته باشیم
ایرج عرب، سرپرست پرسپولیس با تأکید بر اینکه باشگاهش از هر پروژه و طرح 
اقتصادی جدیدی اســتقبال می کند، گفت امیدوار اســت تا پایــان هفته جاری 
پیوســتن بازیکنانــی جدید به این تیم حتمــی و خبر آن اعام شــود. وی افزود: 
البتــه تا نام مــا به عنوان متقاضی یــک بازیکن می آید، قیمت وی را به شــکل 

چشمگیری باا می برند.

روزبه ارغوان در بین بهترین های جام  جهانی بسکتبال
فدراســیون جهانی بســکتبال با بررســی بازی هــای 4 پنجره انتخابــی، بهترین 
دفاع های مســابقات انتخابی را معرفی کرده که در بین آنهــا نام روزبه ارغوان 

به چشم می خورد. 

زمان قیمت گذاری  سرخابی ها
عبداه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی اعام کرد تا پایان بهمن 
مــاه قیمت نهایی و شــرایط واگذاری ســرخابی های پایتخت مشــخص خواهد 
شد. وی افزود: »البته تا امروز صورت مالی هیچ یک از دو باشگاه به دست مان 
نرسیده است ولی ما طبق برنامه ریزی خودمان حرکت می کنیم و می خواهیم 

تا پایان سال امور اولیه مربوط به واگذاری تمام شود.«

عذرخواهی رضاییان از رفیعی
رامین رضاییان، مدافع راست تیم ملی از هم باشگاهی سابقش سروش رفیعی 
بابت اظهارات انتقادی اخیرش عذرخواهی کرد. رضاییان گفته بود رفیعی اگر 
انتقــادی از کــی روش و تیم ملی داشــت، باید در زمــان عضویتش در تیم ملی 
مطرح می کرد و اینک بهتر است دهانش را ببندد. با این حال، او در اظهارنظر 
تازه اش گفت: »مشــکلی نیســت و به صراحت می گویم که ادبیات من قشنگ 
نبــود و بابت آن عذرخواهی می کنم.« وی افزود: »همه ما باید رفتار پســندیده 

سیدجال حسینی را الگوی خود قرار بدهیم!«

گل آزمون زیباترین گل نیم فصل روبین کازان
 »PVG« یکی از گل های سردار آزمون برای تیم روبین کازان که در دیدار این تیم برابر
به ثمر رسید، به عنوان زیباترین گل نیم فصل اول این باشگاه در لیگ روسیه گزینش 
شــد. این انتخاب براســاس آرای هــواداران روبین صورت پذیرفــت و مهاجم جوان و 

ملی پوش ایرانی این گل را با شوتی سرضرب از درون 18 قدم به ثمر رساند.

تساوی امیدهای ایران و اردن در دیدار دوستانه
تیم فوتبال امید کشورمان دیروز در دیداری دوستانه به مصاف اردن رفت که این دیدار با 
تساوی 1-1 خاتمه یافت. در این دیدار ابتدا تیم اردن با گل دقیقه 7 هادى الحورانی پیش 

افتاد و سپس وحید نامداری در دقیقه 34 کار را به تساوی کشاند.

اخبـــــار

 کریسمس
  و ستاره های 
فوتبال جهان

ملت های آسیاروز تا جام 
10

عزت اللهی جام ملت ها را از دست داد
ســعید عزت اللهــی،  هافبــک دفاعــی تیــم ملــی صبــح دیــروز در مصاحبــه ای 
درخصــوص وضعیــت پایــش گفــت: »در ایــن 8 هفتــه خیلــی کار کــردم ولــی 
تاندون هایم هنوز شل است و سخت می توانم شوت بزنم، 2 هفته دیگر هم باید 
کار کنم و شــاید اگر بخواهم به بازی ها برسم ممکن اســت 2 بازی اول را از دست 
بدهم.« با این حال چند ساعت بعد خبر رسید که این بازیکن، جام ملت ها را از 
دست داده است. او در پستی که در اینستاگرامش منتشر کرد، این موضوع را تأیید 
کــرد. کی روش امروز لیســت نهایی و 23 نفره تیم ملــی را اعام می کند و با توجه 
به وضعیت دیگر مصدومان، این احتمال وجود دارد  که او مجبور شــود علیرضا 

جهانبخش، کاوه رضایی و علی قلی زاده را هم خط بزند.

آغاز کار پورعلی گنجی در تیم ملی
مرتضــی پورعلی گنجــی بــا اجــازه باشــگاه بلژیکــی اش، از روز گذشــته در جمــع 
شــاگردان کــی روش حضور یافــت و بافاصله به همراه ســایر بازیکنان در تمرین 
بدنســازی شــرکت کرد. پورعلی گنجی در یک دیدار جام حذفی و 8 بازی لیگ به 
دلیل آسیب دیدگی در ترکیب یوپن حضور نداشت ولی او در 4 مسابقه اخیر یوپن 
بلژیک به میدان رفته و موفق به زدن یک گل شــده تا با شــرایط خوبی در اختیار 

تیم ملی قرار بگیرد.

AFC : ایران در بهترین دوران فوتبالش است
ســایت کنفدراسیون فوتبال آســیا در گزارشــی از ایران به عنوان مدعی درجه یک 
فتــح مســابقات نــام بــرد. این رســانه عنوان کــرد ایران در تــب و تاب رســیدن به 
چهارمین مقام قهرمانی خود اســت. عنوانی که ســال 2018 یعنی بهترین دوران 
تیم در قاره را می تواند تکمیل کند. این رسانه نوشت: »ایران رکورد 5 دوره حضور 
در رقابت های جام جهانی را دارد و در رنکینگ فیفا صاحب رده 29 بوده که از این 

منظر بهترین سال خود را تجربه کرده.«

کاپیتان عمان، غایب بزرگ جام ملت ها
علی الحبسی، کاپیتان و دروازه بان مشهور عمان و الهال که سابقه بازی در لیگ برتر 
انگلیس را دارد، روز دوشــنبه در اردوی تیم ملی کشــورش مصدوم شــد و در نهایت با 

دستور سرمربی عمان از لیست این تیم خط خورد تا جام ملت ها را از دست بدهد.
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افزایش بودجه کمیته المپیک
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری صبح 
دیــروز در نشســت علنــی مجلــس ایحه 
بودجه سال 98 کشور را تقدیم مجلس کرد. 
در ایــن ایحه و در بخش »برآورد اعتبارات 
هزینــه ای و تملک دارایی های ســرمایه ای 
بر حســب امور« فصــل مربوط بــه ورزش 
و تفریحــات بــا رقــم  1252 میلیــارد و 806 
میلیون و 300 هزار تومان قید شده. این در 
حالی اســت که در هر دو بخش هزینه ای و 
همچنین تملــک دارایی های ســرمایه ای، 
اعتبارات مدنظر نسبت به سال 97 افزایش 
یافتــه. در ایحــه بودجــه ســال 98 بودجه 
وزارت ورزش، شــرکت توســعه و نگهداری 
اماکــن ورزشــی، کمیتــه ملــی المپیــک و 
پارالمپیک نیز دیده شــده. بودجه سال 98 
کمیته المپیک 74 میلیــارد و 500 میلیون 
تومان اســت که نســبت به ســال گذشته 7 
میلیــارد تومان افزایش داشــته. همچنین 
بودجــه وزارت ورزش 10 درصــد افزایــش 
داشــت و مبلغ هــزار و 166میلیــارد و 565 
میلیون تومان برای ایــن وزارتخانه در نظر 
گرفته شده اســت. برای کمیته پارالمپیک 
نیز بودجه در نظر گرفته شــده، 31 میلیارد 
و 600 میلیــون تومــان اســت. همچنیــن 
در ایحــه بودجــه دولــت هزینــه احتمالی 
شــده.   بــرآورد  پرســپولیس  و  اســتقال 
پرسپولیس و استقال به طور جداگانه 570 
میلیارد ریــال درآمد و 569 میلیــارد و 900 

میلیون ریال هزینه خواهند داشت. 

گفت وگو با بهترین کوراش کار جهان در سال 2018

علی اکبری: وقتی خوب تاش کنی، خدا هم دستت را می گیرد

الیــاس علی اکبری کــه در ســال 2018 
موفق به کسب مدال  طای بازی های 
آســیایی جاکارتا، مســابقات قهرمانی 
آســیا و تورنمنــت معتبــر شــهر ســبز 
ازبکستان شده بود، از سوی فدراسیون 
جهانــی کــوراش بــه عنــوان بهتریــن 
کــوراش کار مــرد جهان در ســال 2018 
معرفــی شــد. علــی اکبــری در گفت و 
گو با »ایــران آناین« در خصوص این 
مســئوان  از  انتظاراتــش  و  موفقیــت 

صحبت کرده است.
کــوراش کار جهــان در ســال  بهتریــن 
2018 گفــت: »15ســال اســت که ملی 
پوش هســتم و سال هاســت که در این 
رشــته فعالیت می کنم. در این سال ها 
توانســته ام تمامــی عناوین این رشــته 
را به دســت آورم اما کســب این عنوان 
فراتــر از کســب عنوان هــای قهرمانــی 
اســت که تاکنون به دســت آورده ام.« 
از  را  احساســش  علی اکبــری  الیــاس 
کســب ایــن عنوان، بیــان کــرد: »واقعاً 
شــوکه شــدم. این عنوان برای جامعه 
رشــته کوراش، عنوان کوچکی نیست. 

بــه هر حــال بین تمام رنکینــگ داران 
ایــن رشــته مــن به ایــن عنوان دســت 
یافتم. درست اســت که تا پیش از این 
هــم قهرمان بودم امــا آن قهرمانی ها 
فقــط در وزن خــودم بــود و نــه در بین 
تمامــی عناویــن و وزن های دیگــر.« او 
در مــورد رقبــای خود و اینکــه در میان 
)خاســتگاه  ازبکســتان  کــوراش کاران 
این رشــته( موفق به کسب این عنوان 
شــده است، افزود: »سرور شاه مراداف 
و دولــت ابراهیــم کــه از قهرمانــان و 
اســطوره های این رشــته در ازبکســتان 
هســتند جــزو رقبــای اصلــی مــن بــه 
حســاب می آینــد. ازبک هــا در تمامی 
مســابقاتی که در دنیا برگزار می شــود، 
نایــب  ایــران  و  می شــوند  قهرمــان 
قهرمــان. ایــن عنــوان سال هاســت به 
ورزشــکاران ازبکســتانی داده می شود 
اما پس از به رســمیت شــناخته شدن 
ایــن رشــته در بازی های آســیایی برای 
نخستین بار است که این عنوان به یک 
ورزشــکار ایرانی داده می شــود، کسب 
این عنوان نشــان می دهد که عملکرد 

بسیار خوبی داشته ایم.«
علــی اکبــری در خصــوص حفــظ این 
جایــگاه بیــان داشــت: »حــاا مــن در 

میان رقیبان این رشــته کامًا شــناخته 
شــده هســتم و ایــن کارم را ســخت تر 
می کنــد. بایــد بــا تــاش زیــاد بتوانــم 
دوبــاره بر حریفانــم غلبه کــرده و این 
عنــوان را حفــظ کنــم. اگــر هــم نشــد 
امیــدوارم نســل های بعــدی بیاینــد و 
بتواننــد با تــاش خود قهرمان آســیا، 
جهان و بازی های آســیایی شوند و این 
عنــوان را به دســت آورند. خوشــحالم 
که این عنوان به ورزشــکاری از اســتان 
خراســان شــمالی، مهد کــوراش ایران 
کــوراش کار  بهتریــن  اســت.«  رســیده 
جهان در ســال 2018 در پاســخ به این 
ســؤال که »شــانس« چقدر در رسیدن 
اســت؟  دخیــل  موفقیت هایــش  بــه 
انســان ها  همــه  زندگــی  »در  گفــت: 
اســت. بعضی هــا  تأثیرگــذار  شــانس 
خوش شــانس هستند و بعضی ها هم 
بدشــانس! اما تاش همیشــه تعیین 
کننــده اســت. وقتــی که خــوب تاش 
کنــی و بجنگــی، خدا هم نــگاه ویژه ای 
به تــو می کند و هیچ وقــت نمی گذارد 
بــرود.  هــدر  کــه کشــیده ای  زحماتــی 
خدا بااخره یک جایی دســت شــما را 
می گیــرد و شــما را بــه آرزوهــا و نتیجه 
زحمت تــان می رســاند.« او این عنوان 

را به تمامی کــوراش کاران ایران بویژه 
کوروش خسرویار، مدیر تیم های ملی 
تقدیم کرد و در خصوص درخواستش 
از مســئوان بیان داشت: »از مسئوان 
می خواهــم به پتانســیل این رشــته در 
خراسان شــمالی توجه داشته باشند و 
بدانند که ما اینجا به یکسری امکانات 
نیاز داریم تا بتوانیم مدال هایی را که به 

دست می آوریم، تکرار کنیم.«
علــی اکبــری در پایــان گفــت: »همــه 

کشــورها در حــال کار کــردن به شــکل 
تخصصــی روی این رشــته هســتند. از 
نتایج رقابت های جاکارتا هم که همه 
چیز مشــخص شد، اما ما دست خالی 
هســتیم. دوست دارم مسئوان استان 
خــودم و وزارت ورزش نگاه ویژه ای به 
ما داشته باشند تا بتوانیم حداقل قبل 
از اینکــه بازی های آســیایی چین آغاز 
شــود برنامه ریزی کرده و نتیجه خیلی 

خوبی بگیریم.«

دوشــنبه شــب، مســیحی ها کریسمس 
میــادی را جشــن گرفتند و ســتاره های 
فوتبال جهان هم با اشــتراک گذاشــتن 
عکس هایــی از خــود، کریســمس را بــا 

شادی پشت سر گذاشتند.

آنتوان گریژمان مهاجم تیم ملی 
فرانســه و اتلتیکو مادریــد، در کنار 

برادرش. 

آرتــورو ویــدال،  هافبــک تیم ملی 
شیلی و بارسلونا در کنار فرزندانش 

به استقبال کریسمس رفت.

لیونــل مســی، ســتاره آرژانتینــی 
بارسلونا تصویری از خودش به 

همراه خانواده اش منتشر کرد.

اریــک کانتونــا، ســتاره جنجالــی 
ســال های دور منچســتریونایتد 

مثل همیشه با ژستی خاص!

رابرت لواندوفسکی، مهاجم تیم 
ملی لهســتان و بایرن مونیخ در 

کنار همسر و فرزندش.

کریــس رونالــدو، ســتاره پرتغالی 
کریسمس را در کنار خانواده خود 

گذراند.

 
تیــم ملــی فوتبال ایــران که خــود را بــرای حضــور در جام 
ملت هــای آســیا 2019 امارات آمــاده می کند، دوشــنبه در 
دیــداری تدارکاتــی در اردوی قطــر، بــه مصاف فلســطین 
رفــت. این مســابقه کــه پشــت درهای بســته برگزار شــد، 
بــا تســاوی 1-1 بــه پایان رســید. پــس از بازی کــی روش در 
مصاحبــه ای تأکیــد کــرد کــه بازیکنانــش از درون غمگین 
هســتند. این مســائل باعث شد تا به ســراغ مجید جالی، 
کارشــناس فوتبال و ســرمربی ســابق پیکان برویــم و او در 
گفت وگویی که با خبرنگار »ایران« داشــت، نظرات خود را 

درخصوص شرایط تیم ملی بیان کرد.
ë  به نظر می رســید که تیم ملی بتواند فلسطین را شکست 

دهــد ولی در دقیقــه 92 گل مســاوی را دریافت کــرد. در این 
خصوص چه نظری دارید؟

از ایــن اتفاقات ناگوار هــر چه در بازی های تدارکاتی بیفتد، 
بهتر اســت و اینها یک نوع هوشیاری، هوشمندی و تمرکز 
بیشتر را برای تیم به ارمغان می آورد. به هر حال، همه ما 
می دانیم که تیم ما اان شرایط خوبی دارد و خوب اینکه در 

یک بازی تدارکاتی این طور بازی کنند و در دقایق آخر هم 
گل تســاوی را دریافت کنند، باعث می شود که تمرکزشان 

بااتر برود و به نظر من، جای نگرانی نیست.
ë  بازی هــای تدارکاتــی بعدی مان بــا قطر و احتمــااً لبنان

خواهد بود. این بازی ها را چطور می بینید؟
و  و ســطح عملکــرد، آمادگــی  ببینیــم  را  بازی هــا  بایــد 

هماهنگی بازیکنان را مورد قضاوت و ارزیابی قرار دهیم.
ë  .در مرحله گروهی با یمن، ویتنام و عراق همگروه هستیم

درباره این تیم ها چه نظری دارید؟
یمن که بعید به نظر می رسد بتواند مزاحمتی برای ما ایجاد کند 
ولی فوتبال ویتنام پیشــرفت کرده و حتی در بازی های آســیایی 
هم دیدید که تیم امید ما را بردند. البته از نظر قدرت به ســطح 
تیم ما نمی رســند ولی تیمی است که باید روی آن حساب کرده  
و سنجیده بازی کنیم. در این بین عراق تیمی است که جلوی ما 
خوب بوده و نزدیک 50 سال است هر موقع مقابل ما بازی کرده، 

تیم خوبی نشان داده و دردسرساز شده است.
ë  عراق بازیکنانی مانند بشار رسن و طارق همام هم دارد که

در پرسپولیس و استقال بازی می کنند.
این بازیکنان شــناخت خوبی نســبت به بازیکنان ما دارند 
و باعث می شــود که بگوییم بازی نزدیک و ســنگینی برابر 
تیم ما خواهند داشــت. البته به نظر من عربســتان و ژاپن 

حریف های اصلی ایران هستند.
ë  در مراحل بعدی به یک تیم ســوم می خوریم که احتماًا

حریف آســانی است. این شــرایط، انتظار را می تواند ایجاد 
کند که تیم ملی تا مراحل پایانی یا حتی قهرمانی پیش برود؟

این انتظار اصًا ربطی به شرایط مرحله گروهی و حریفان 
ندارد و اان این انتظار از تیم وجود دارد و موجه اســت. ما 
تیمی را در اختیار داریم که چند ماه پیش در جام جهانی، 
عملکرد خوب و مثبتی داشــته اســت. حاا هم بازی ها در 
غرب آسیاست و چه از نظر آب و هوایی و چه جغرافیایی، 
بچه های ما آشنایی خوبی از بازی در امارات دارند. از طرف 
دیگر مربی ای داریم که 8 سال است با تیم ما کار می کند و 
اینها همه امتیازاتی است که داریم. ضمن اینکه مجموع 
این بازیکنان کسانی هستند که همین مربی برای اولین بار 

آنها را به تیم ملی آورده است.
ë  با این حال، صحبت های کارلوس کی روش مبنی بر اینکه

حضور در نیمه نهایی می تواند رؤیا باشد، با واکنش منتقدان 
روبه رو شد.

به نظرم او می خواهد یک مقداری فشــار را از روی تیمش 
بردارد و ما زیاد نباید به این صحبت ها حساســیت نشــان 
دهیم. طبیعی اســت که او دوست دارد تیمش خیلی زیر 

فشار ذهنی و روانی نباشد.
ë  فکر می کنید کدام یک از بازیکنان می توانند بیشترین تأثیر

را روی نتیجه گیری تیم ملی داشته باشند؟
اینهــا اان چیزی نیســت کــه بتوانیم بگوییــم و در بازی ها 
مشــخص می شــود. فوتبــال طــوری اســت کــه روز بــه روز 
بایــد تحوات بازیکنــان را زیر نظر بگیرید. اگر با شــناخت 
2 مــاه پیش، اان بخواهیم اظهارنظر کنیم، کار درســت و 

کارشناسی نیست.
ë  چقدر امیدوار هســتید بعد از 43 ســال، دوبــاره به عنوان

قهرمانی دست پیدا کنیم؟
فوتبال طوری اســت که تا یک جاهایی می توان جلو رفت 
ولی بعد از آن در گلوگاه هایی قرار می گیرید که نتیجه بازی 
به سانتیمترها و ثانیه ها بستگی دارد ولی به طور کلی تیم 

ما شانس زیادی دارد که فاتح جام باشد.
ë  از بحث تیم ملی که خارج شویم، می خواهیم بدانیم شما

روبه روی استانکوی فقید قرار گرفته بودید؟
بلــه یادم هســت که در تیــم پیام مقاومت خراســان بودم 
و ایشــان هم ســرمربی پرســپولیس بود. اســتانکو در دوره 
خودش زحمات زیادی کشــید و خدمات زیادی به فوتبال 
ایــران داشــت. او بــا اینکــه بــا تیــم ملــی در دور مقدماتی 
بازی های آســیایی هیروشــیما حذف شــد ولی تیم خوبی 

ساخته بود و در فوتبال ایران تأثیرگذار بود.
ë  این روزها صحبــت از حضور یحیی گل محمدی یا جواد

نکونــام هــم در پیــکان شــنیده می شــود. فکر می کنیــد اگر 
سرمربی شوند، بتوانند با پیکان نتیجه بگیرند؟

راســتش من اصًا خبرهای آنجــا را دنبال نمی کنم و نظر 
خاصی هم ندارم!

اتفاقات ناگوار هر چه در بازی های تدارکاتی بیفتد، بهتر است
ایران شانس زیادی دارد که فاتح جام ملت ها باشد/ کی روش می خواهد فشار را از روی تیمش بردارد

حامد جیرودی
خبرنگار

مجید جالی در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

آذین آقاجانی
خبرنگار
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خداونــد عز ّو جّل انســان را براى محّبت بســيار بــه فرزندانش 
مورد رحمت خود قرار مى  دهد.
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هانی انصاری

۵ دی ۱۳۸۲ زمين و زمان در بم استان کرمان 
چنــان لرزیــد کــه پــس از فرونشســتن خاک  و 
دميــدن صبــِح کامل، مشــخص شــد آن لرزه 
۱۲ ثانيــه ای امــا ۶٫۶ ریشــتری ســاعت ۵:۲۶ بامــداد روز جمعه، چه 
فاجعه ای به بار آورده است. طبق آمار رسمى زمين لرزه ای که در یک 
قرن اخير بى مانند بود حدود ۲۶۲۷۱ کشــته و ۳۰ هزار زخمى به جا 
گذاشت و اما یک هفته بعد و در یازدهم دی ماه اسماعيلى، رئيس 
وقت شــورای شــهر بم گفته بــود با توجه به اینکــه در برخى مناطق 
صد درصد منازل بر اثر زلزله تخریب شــده اند، تعداد تلفات بيش 
از ۵۰ هزار نفر اســت. در این زلزله عاوه بر فجایع انســانى، اتفاقات 
تلخ دیگری نيز رقم خورد که تخریب ارگ بم و از دست رفتن ایرج 
بســطامى خواننده چپ کوک ایرانى از جمله آنها بود. بسطامى که 
ســال ها بــود بم را ترک کــرده بود و در محضر محمدرضا شــجریان 

شاگردی مى کرد و همکاری گسترده اش را با پرویز مشکاتيان شروع 
کرده بود آن زمان در زادگاهش بم چه مى کرد؟ ماجرا از این جا آغاز 
شــد که مشــکاتيان در کاس های محمدرضا شــجریان با بسطامى 
آشنا مى شــود و پس از شش سال شاگردی شجریان، همکاری خود 
را با مشــکاتيان آغاز مى کند امــا در اوج فعاليت هنری خود با مرگ 
برادرش نصرت ال بســطامى، برای سرپرســتى از خانواده برادرش 
بــه بم بازمى گردد. نصرت ال زمانى که ایــرج برای تحصيل آواز به 
تهــران مى آیــد تمام مخارج زندگى بــرادرش را تقبل مى کند و حاا 
بعــد از مــرگ او ایرج ایــن بار را روی شــانه خود حــس مى کند تا به 
بازمانــدگان بــرادرش ادای دین کند. او بــه دور از جنجال و هياهوی 
هنری در شهرستان بم و استان کرمان، به تدریس آواز برای جوانان 
محــروم و مســتعد بــم و سرپرســتى خانــواده بــرادرش پرداخت تا 
اینکــه پنجم دی مــاه ۱۳۸۲ در خانه کاهگلى پدر زیــر آوار ماند و به 

همــراه تمام اعضای خانواده برادرش )به جــز خاطره، دختر برادر 
ایــرج( درگذشــتند. محمدرضــا شــجریان پــس از ایــن اتفــاق تلخ 
درباره ایرج بســطامى گفت: من هميشــه به او مى گفتم: بسطامى؛ 

خداوند گوهری به تو داده و من 
مى خواهم این گوهر را شکل 

بدهم. او ۶ سال شاگرد من 
بــود. تــا ميانــه دوره عالى 
هم با مــن کار کرد. آینده 
خوبى برایش پيش بينى 
مى کــردم. گلــى بــود کــه 

خيلى زود پرپر شد.

پانزده سال از زلزله بم و مرگ ایرج بسطامی گذشت

چپ خوانی زیر آوار زلزله

دانشــجویان  اتوبــوس  واژگونــى 
دانشــگاه آزاد اسامى آنقدر تلخ بود 
کــه هرکســى بــا شــنيدنش غمگين و 
حتى خشــمگين شــد. در شــبکه های 
اجتماعى هر دو حس را بين کاربران 
مى شــد دیــد؛ غــم بابــت سرنوشــت 
دانشــجویان و خشــم بابت کم کاری 

مسئوان در مراقبت از دانشجویان.
خبرنــگاران تــاش مى کردند هر لحظه اخبــار، آمار و 
عکس های جدید از حادثه را منتشــر کنند و کاربران دیگر 
هــم آنهــا را بازنشــر مى کردنــد. بحــث دربــاره علت این 
اتفــاق هم داغ بــود. مثل احتمال ســکته راننده اتوبوس 
کــه بســرعت شــایعه اش در فضای مجازی پخش شــد و 
کاربرانى سعى مى کردند با تحليل بگویند امکان بررسى 

این مسأله بافاصله بعد از حادثه ممکن نيست.
»من هميشــه این اتوبوس های ســرویس دانشــجوها 
رو مى بينــم. از رده خارج ترین و درب و داغون ترین نوع 
اتوبــوس رو اختصاص ميدن به ســرویس دانشــگاه ها«، 
»بچه های کوچيک مى ســوزن، دانشــجو ها اتوبوس شون 
چــپ مى شــه. کــى قراره زیــر ســاخت و تجهيــزات ایمن 
داشــته باشــيم؟ وقتــى گفتــن ایــن اتفــاق افتــاده تصویر 
تک تک دوســتام که اونجــا درس مى خوانن اومد جلوی 
چشــمم!«، »تــو قضيه واژگونــى اتوبوس هميــن اول کار 

گفته شد که سکته راننده دليل حادثه بوده. 
تــا اونجا که من مى دونم این موضوع رو نميشــه اان 
حدس زد و تشــخيص پزشــکى قانونى ماکه. اما بشدت 
بوی فرار رو به جلو به مشــامم ميرســه. مخصوصاً وقتى 
کــه زمزمه هایى هســت مبنى بر خراب بــودن اتوبوس از 
روز قبل.«، »واســه دعای خير »ان شاءال بری دانشگاه« 
به بچه ها یه کم باید بيشتر تأمل کنيم، شاید نفرین باشه 
واسشــون!«، »خــب دوباره یــه حادثه غيرمنتظــره اتفاق 
افتــاد و چپ و راســت شــروع کردند به انتقام سياســى از 
یکدیگر.«، »دوستان من که دیروز سوار اتوبوس دانشگاه 
آزاد علــوم تحقيقات شــده بودن )دقيقــاً همين اتوبوس 
کــه امروز چپ کــرد( اطاع دادن که دیــروز دقيقاً همين 
اتوبــوس ترمــز خالــى کــرده و بــا جــدول تصــادف کرده 
مســئوان بى لياقــت دانشــگاه آزاد پول تعميــر اتوبوس 

ندارن آیا؟«

آخر مسیر دانشجویان

تلخی روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

امروز سالروز تولد عزت اه فوادوند استاد بی بدیل ترجمه آثار فلسفی است

مترجمِ فیلسوف

ترجمــه آثار فلســفى در ایــران کــه از دوره 
قاجار یعنى عصر ناصری شــروع شده بود 
در دهه ۳۰ شــاهد ظهور و بروز مترجمانى 
بــود که برخــاف مترجمان معــدود پيش 
از خــود، فلســفه مى دانســتند. یکــى از این  
نام ها که سال ۱۳۳۵به عرصه رسيد استاد 
عزت ال فوادوند اســت که تا امروز قریب 
به 5۰ کتــاب را ترجمه کرده که در این بين 
آثــار مهــم فلســفى بى شــماری به چشــم 
مى خورد. او این آثار مهم را با علم و تعمق 
در فلســفه و زبان دانــى ترجمــه و منتشــر 
کــرد. رضا داوری اردکانــى درباره فوادوند 
مى گویــد: »گاهــى تصور مى کنيــم ترجمه 
کار آســانى اســت امــا بنــده زمانــى قصــد 
کردم که یک اثــر را ترجمه کنم اما متوجه 
شــدم که نمى توانم از عهــده اش بربيایم. 
از طرفــى گاهــى وقتــى یــک اثــر را ترجمه 
مى کنيــم و برمى گردیــم آن را مى خوانيم 
متوجــه مى شــویم کــه متن ناخواناســت و 
مخاطب نمى تواند با خواندن آن از عهده 
فهــم مطلب بربيایــد. فوادونــد در حالى 
به ترجمه در حوزه آثار فلســفى دســت زد 
که متن های ترجمه شــده او بســيار روان و 
دقيق بــود و باید گفت تنها مترجم آگاهى 
ماننــد اســتاد فوادونــد مى توانــد از عهده 
چنيــن کاری برآیــد. فوادوند فيلســوف به 
معنــای معنــوی و لغــوی لفــظ اســت. او 
5۰ ســال اخير تمــام تاش خــود را صرف 
فلســفه کرده و اهل فلســفه امــروز مدیون 
ایشــانند.« عــزت ال فوادونــد پنجــم دی 
۱۳۱۴ در اصفهــان بــه دنيــا آمــد. او پس از 
گذران دوره دبيرستان به فرانسه رفت و دو 
سال در شــهر پاریس مشغول تحصيل در 
رشــته پزشکى شــد؛ اما بعد خواندن کتاب 
»مسائل فلسفه« اثر برتراند راسل پزشکى 
را رهــا کــرد و برای تحصيل دانش فلســفه 
عــازم امریــکا شــد و دوره های کارشناســى 
و کارشناســى ارشــد و دکترای فلســفه را در 

دانشگاه کلمبيا گذراند.

ترجمــه،  بحــث  در 
یکى از مســائلى که 
دربــاره آن بــه وفور 
صحبت مى شــود و 
البته به نظر مى رسد 
اســتفاده  تعابيــر 
شــده تعابير کامل، 
درســت و جامعى نباشــند بحث وفاداری 
و عــدم وفــاداری مترجــم بــه متــن اصلى 
اســت. مشــخص نيســت که ایــن جمله ها 
چــه تفســيری دارنــد و دقيقاً از چــه حرف 
مى زنند اما آنچه مشــخص است و بدیهى 
به نظر مى رســد این است که مترجم باید 
به متــن وفادار بماند و نحــوه این وفاداری 
اســت کــه مترجمــان را از یکدیگــر متمایز 
مى کنــد. همين تمایز در ترجمه اســت که 
از فوادوند مترجمى درجه یک مى سازد و 
این درجه یک بودن ویژگى مهم اوست. او 
فلســفه مى داند و زبان و نثر فارســى را هم 
بخوبــى مى شناســد و در واقــع پشــتوانه ای 
محکــم و قابــل اعتنــا را در حمایــت خــود 
دارد. طبيعــى اســت که چنين پشــتوانه ای 
باعث مى شود متنى که او ترجمه مى کند، 
متنــى دقيق، قابــل درک و دریافت و البته 
آن  از  بتوانــد  مخاطــب  و  باشــد  درســت 
بخوبى اســتفاده کنــد. همان طــور که گفته 
شــد در ترجمــه دو نظریــه وجــود دارد کــه 

یکــى از آنها معتقد اســت که خواننده باید 
به ميهمانى نویسنده اصلى برود و آن یک 
نظریه هم دقيق برعکس این نظر اســت. 
نظریه اول روی ترجمه تحت الفظى تأکيد 
دارد و نظریــه دوم کــه در دنيــا رواج دارد 
اصل را بر شــيوایى زبان ترجمه مى گذارد. 
اکثر مترجمان ایرانــى نيز بر همين قاعده 
ترجمــه مى کننــد. ما بــا وجــود چهره های 
مطرحى مثل فوادوند از دوران های اوليه 
ترجمه گذشــته ایم و بواســطه چهره هایى 
چون او از ســختى ها عبــور کرده ایم و امروز 
گنجينــه ای از لغــات و معادل هــا را بــرای 
جایگزینى در اختيار داریم. درســت اســت 
کــه هنوز هم در بحث ترجمه آثار فلســفى 
مشــکاتى داریم اما طى این سال ها مسير 
را بخوبى پشت سر گذاشته ایم. همان طور 
کــه گفته شــد ویژگــى فوادونــد درجه یک 
بــودن او در ترجمــه اســت و ایــن مســأله 
باعث مى شــود مخاطب با اطمينان سراغ 
کتابــى که او ارائه مى دهــد برود. در واقع ما 
ترجمــه فوادوند را هــم مى فهميم و هم 
بــه آن اعتمــاد داریــم و مى دانيــم آنچه او 
ترجمــه کرده بهترین جنســى اســت که در 
بــازار کتــاب وجــود دارد. مــن برای ایشــان 
آرزوی ســامتى دارم و اميــدوارم حضــور 
ارزشمندشان همچنان باعث پربارتر شدن 

جامعه فرهنگى ما باشد.

هنگامــى  نماینــدگان  رفتــار 
که رئيــس جمهــوری ایحه 
مجلــس  بــه  را   9۸ بودجــه 
واکنــش  مى کــرد  ســخنرانى  و  مــى داد  ارائــه 
کاربران شبکه های اجتماعى را همراه داشت. 
اینکــه علــى اریجانى ســعى مى کرد بــا تذکر 
نماینــدگان را وادار کند روی صندلى هایشــان 
بنشــينند و نظــم مجلــس را بــر هــم نزننــد و 
تجمــع نمایندگان خوزســتان مقابــل جایگاه 
ســخنرانى رئيــس جمهــوری بيشــتر از همــه 
بيــن مجازی هــا بازخــورد داشــت و بســياری 
از آنهــا بــا تعجــب دربــاره رفتــار نماینــدگان 
مجلس نوشــتند. البته این تعجب را قبًا هم 
بــا رفتارهــای مشــابه نماینــدگان مجلــس در 

شبکه های مجازی دیده بودیم.
»رئيــس جمهــوری رفتــه مجلــس ایحــه 
بودجه رو تحویل بده، داره ســخنرانى مى کنه. 
یه عــده نماینده اومدن جلــوش و دارن داد و 
بيداد مى کنــن در مورد بودجــه اریجانى هم 
مثــل مبصــرا هــى مى گه آقــا برو بشــين و داد 
نــزن و...«، یــه »زنــگ آخــر وایســا کارت دارم 
خاصى تو نگاه نماینده هاســت!«، »ســالى که 
نکوست از بهارش پيداســت، اعتراض برخى 
نمایندگان به کاهِش بودجه شهرشان، هنگام 

سخنرانى روحانى در مجلس.«

عکس روز

نمایندگان گوش کنید!

یــــاد دیوار ترامپ نــــگاره

عباس مخبر
 مترجم 
و اسطوره شناس

محسن بوالحسنیترجمــان
خبرنگار

یبنا
س: ا
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نمایشــگاه کتــاب تهــران از تاریــخ ۴ تا ۱۴ اردیبهشــت ماه ســال 
۱۳9۸ برگــزار خواهــد شــد. تجربــه برگــزاری ســى و یکميــن 
نمایشــگاه بين المللــى کتاب تهــران در ســال 9۷ از یک جهت 
بســيار ویژه بود، پس از چند دوره سختى حضور در شهر آفتاب 
بــه عنــوان محل برگزاری، بازگشــت به مصلى بــه عنوان محل 
برگزاری بازگشــت به آرامش برای ناشران و شرکت کنندگان در 
نمایشــگاه به حســاب مى آمد، اما جدای از این موضوع در این 
دوره تجربه اداره نمایشــگاه توســط تشــکل های صنفى ناشران 
نيــز کارنامه ای روشــن از چند لحاظ برای متوليــان برگزاری بود 
کــه اعتقاد داشــتند این مســئوليت بخش مهمــى از تنش های 
نشــر در این رویــداد را کم خواهد کرد.در وهله نخســت برخورد 
مسئوان نمایشگاه در این دوره بسيار پخته و قابل دفاع بود، در 
واقع حرف ناشــران بهتر درک مى شد. نکته بعد نحوه برخورد 
بــا تخلفــات حــوزه نمایشــگاهى بود کــه محترمانه و بــا در نظر 
گرفتن شــرایط عمومى نمایشــگاه انجام شــد، نکتــه آخر نحوه 
تعامــل برگزارکننــدگان با نهادهایى بــود که در ایام نمایشــگاه 
به بررســى کتاب ها پرداخته و در خصــوص جمع آوری بعضى 
عناوین اقدام مى کنند که در این دوره این کار با کمترین مشکل 
و تنش انجام شد.این سه موضوع در کنار کم شدن مسأله رانت 
فضا و موقعيت برای ناشران امکانى بود که حضور تشکل های 
صنفى نشــر به عنــوان متولى برگــزاری رقم زد. امــا در کنار این 
مســائل نکاتــى هــم وجــود دارد که در نمایشــگاه پيــش رو باید 
مورد توجه قرار گيرد. نخســت تقویت و توســعه حوزه تعامل و 
برخورد در ســه زمينه اشــاره شده اســت. دوم دور شدن فضای 
نمایشــگاه از سياســى کاری و نگاه سياسى است که مقوله چاپ 

و توزیــع کتاب را با ســوء نظر دیده و بيشــتر متوقــع بهره برداری 
از ایــن فرصــت فرهنگى اســت. امــا موضوع مهــم در این دوره 
حمایت جدی از ناشــران در بحث های تبليغى کتاب به عنوان 
فرصتى برای معرفى آثار و ایجاد فرصت فروش در تمام طول 
ســال اســت. برگزاری ســمينارهایى بــا موضوع اهميــت ایجاد 
هایپرمارکت هــای بــزرگ فرهنگــى و کتاب در سراســر کشــور با 
حمایــت بخــش خصوصــى، برگزاری ســمينار جهــت ترویج و 
ترغيب ناشــران به ایجاد کتابفروشــى های کوچــک محات در 
شــهرهای بــزرگ و کوچک به جای چشــم دوختــن به فرصت 
نمایشــگاه تهران و اســتانى و برنامه های ترویجى مفصل برای 
مبــارزه با قاچاق کتاب مى توانند جزو کارهایى باشــند که درجه 
اهميــت فــراوان در شــرایط فعلــى بــرای بــازار نشــر دارد. بهتر 
است تشکل های صنفى و دولت در این فرصت نمایشگاه های 
کتــاب را بــه ســمت محــل نمایــش کتاب و فــروش کتــاب را به 
سمت فروشــگاه های بزرگ و کوچک در کشور هدایت کنند.اگر 
نمایشــگاه کتاب تهران با نگاه صنفى به ســمت وسيله ای برای 
کمک به اصاح و توســعه بازار مســتمر و ســاانه توزیع، عرضه 
و مطالعه کتاب توســط مراکز پخش و فــروش دائمى برود نزد 

اقشار مختلف موفق و اثرگذار خواهد بود.

زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مشخص شد

چند پیشنهاد برای امسال

داریوش معمارنکتــــــه
شاعر و فعال حوزه نشر

سنا
س: ای

عک

امــری  بــه  واقــع  از جشــنواره حــرف مى زنيــم در  وقتــى 
جمعى اشــاه مى کنيم کــه در بردارنده مؤلفه هایى اســت 
کــه آرای جمــع هــدف را در خــود داراســت و بــرای همــه 
گونه های فکری و ســليقه ای حاضر در آن جمع ارزشــمند 
اســت. جشــنواره به این دليل اســت که نام جشن به خود 
مى گيرد یعنى قرار است رفتارش به گونه ای باشد که همه 
مخاطب هــا و عاقه مندان آن با اطمينان و حال خوب در 
آن شرکت کنند و اطمينان داشته باشند که نگاه و باور آنها 

در ارکان آن جشنواره دیده شده است. 
جشــنواره تجســمى فجر از آغاز راه خود تاکنون با همه 
اتفاق هایى که داشــته در مجموع به یک شــاکله مشخص 
رســيده است که حضورش مایه دلگرمى اهالى هنر است. 
اگرچه در طول دوره های پيشين اتفاق هایى افتاد که عيب 
بزرگــى بــرای هيــأت برگــزاری و خود جشــنواره محســوب 
مى شــد از جمله رتبــه آوردن آثاری که کپــى بودند وليکن 
حيف اســت تماماً بــا نگاه بدبينانــه به این رویــداد بزرگ 
نــگاه کــرد خصوصاً کــه در ترکيب اعضای اصلــى و هيأت 
برگزاری امســال یازدهمين دوره جشــنواره تجســمى فجر 
اســامى ای حضــور دارند کــه کارنامــه درخشــانى در حوزه 
فرهنگ و هنر ایران ساختند و مطمناً خروجى نگاه شان در 
بخــش انتخاب و داوری تأثير گــذار خواهد بود. در مجموع 
جشنواره ها باید از قرارگيری در خدمت یک یا چند جریان 
غالــب دوری کننــد و ارزش هــر فرد بــا هر نــوع نگاهى در 
اثرش را با رویکرد گروه ها و... برابر در نظر بگيرند. سامتى 
داوری در همه جشــنواره ها از اصول مهم و اساســى اعتبار 

سنجى یک جشنواره است. 
مى بينيم کــه روزنامه ها و جریان هایى قدرتمند دارند با 
حاشيه سازی هایى ترکيب اعضای جشــنواره را مورد سؤال 
قــرار مى دهنــد آن هــم در زمينه هایى که هيــچ ارتباطى به 
هویــت هنر ندارد. در این جشــنواره قرار اســت هنــر بياید و 

داوری شــود و به اجرا دربياید نه ایدئولوژی و همان بهتر که 
از مروجين ایدئولوژی ها پيشــگيری شود تا هنر مسير سالم 
و بى قيــد خــود را طــى کند. البته در ســال های پيــش نيز در 
بخش های مختلف جشــنواره حضور چهره های شاخص و 
مؤثر در هنر اصيل بسيار قابل ارزش و احترام بود ولى آنچه 
که امســال را متفاوت تر از ســال های قبل کرده است حضور 
اســتادان مؤثــر در زمينه هــای مختلــف هنر های تجســمى 
معاصر ایران در حوزه داوری و مدیریت است که در نهایت 
خواهيم دید خروجى خود بخش مسابقه را تحت تأثير قرار 
خواهــد داد و مــا اميدواریم اتفاق های بهتــر و متفاوت تری 
بيفتــد. یعنى آنچه به عنــوان اثر برگزیده معرفى مى شــود 
حایــز پتانســيل های درونى و خاقه باشــد و بتواند الگو قرار 

بگيرد برای کسانى که تازه وارد این عرصه شده اند. 
جشــنواره هنرهــای تجســمى اتفــاق نوپایــى نيســت و 
پشــتوانه ضعيفــى هم نــدارد کــه بخواهيم بــه آن نگاهى 
اميدوارانه داشــته باشيم. این جشنواره اکنون دیگر در اوج 
و بالندگــى خــود به اجــرا در مى آید بنابرایــن اینکه انتظار 
داشــته باشــيم خطاهــای کمتــری در جریان برگــزاری آن 
باشــد یا اصًا نباشد یک خواسته کامًا منطقى و بجاست. 
تمام آرزوی هر کسى در این سرزمين آن است که مسيری 
در تمامــى ایــن رویدادها طى شــود که در نهایــت و در کل 
اعتبــار ملــى و بين المللى پيدا کنــد و این انتظــار برآورده 
نمى شــود مگر در ســایه احتــرام به همه انواع ســليقه ها و 
باور ها و اندیشه ها. به اميد آن روز بزرگ که نام زیبای ایران 

شایسته آن است.

امروز نامزدهای اوليه جشنواره هنر های تجسمی فجر معرفی می شوند

فرصتی برای دلگرمی

ناصر نصیرییادداشت
مدرس دانشگاه

گذشــته،  پشــتوانه  کرمــان؛  تــا  کرمانيــا  »از  نشســت 
برگــزار  گفتمــان شــهر  آینــده« در خانــه  چشــم انداز 
مى شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــى خانــه گفتمان 
شــهر، در گــذر از نودوســومين زادروز »محمدابراهيم باســتانى پاریزی«، 
نشســت از کرمانيــا تــا کرمــان؛ پشــتوانه گذشــته، چشــم انداز آینــده برپــا 
مى شود که در آن مفاخر متولد کرمان چون احمدرضا احمدی، هوشنگ 
مرادی کرمانى، حسين مرعشى، احمد نقيب زاده، محمدعلى فردوسى، 
على اکبــر عبدالرشــيدی، نعمت احمــدی، فرخنده حاجــى زاده، مجتبى 
ميرطهماســب و حميد باستانى پاریزی به ایراد سخن خواهند پرداخت. 
همچنيــن بخش هایــى از مســتند »از پاریز تــا پاریس«، باحضور روانشــاد 
دکتر باســتانى پاریزی، ساخته سيدجواد ميرهاشمى به نمایش درخواهد 
آمد. نشســت »از کرمانيا تا کرمان؛ پشــتوانه گذشــته، چشــم انداز آینده«، 
امروز ســاعت ۱۷ در خانه گفتمان شهر)خانه وارطان( به نشانى تهران _ 

ميدان فلسطين، خيابان طالقانى غربى، شماره ۵۱۴ برگزار خواهد شد.

»از کرمانیا تا کرمان« در خانه گفتمان شهر

خبر آخر


