
اقتصادجامعه

وزير آموزش و پرورش از حذف يا ادغام ادارات آموزش و پرورش 
شهرستان هاى كمتر از پنج هزار نفر دانش آموز خبر داد و گفت: اين 
امر در راستاى اصالح ساختار نظام ادارى و براى تمام سازمان ها از 
ــت.به گزارش ايرنا از  جمله آموزش و پرورش پيش بينى شده اس
خانه ملت، سيد محمد بطحايى در حاشيه جلسه عصر يك شنبه 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: اليحه بودجه 98 در 
خصوص ادغام يا حذف ادارات آموزش و پرورش در شهرستان هايى 
كه كمتر از پنج  هزار نفر دانش آموز دارند پيش بينى شده است؛ البته 
اليحه اى كه دولت ارائه داده در كميسيون هاى آموزش و تلفيق 
مجلس مورد بررسى قرار خواهد گرفت و نظرات نمايندگان در اين 
خصوص اعمال خواهد شد.وى ادامه داد: در اين جلسه نيز برخى 
نمايندگان موافق اين پيشنهاد دولت نبودند و معتقد بودند كه اين 
ــطح ادارات، نظارت را تضعيف خواهد كرد و  كوچك سازى در س

باعث وقوع اتفاقاتى در مدارس خواهد شد.
ــده در  ــه آين ــرد: هفت ــرورش تاكيد ك ــوزش و پ ــر آم وزي
ــوطى  ــى مبس ــيون آموزش و تحقيقات مجلس بررس كميس
ــه نهايى آن  ــت و نتيج ــورت خواهد گرف ــوص ص در اين خص
ــدگان مجلس تصميم گيرى كنند. چيزى خواهد بود كه نماين

وى در ادامه گفت: امروز دومين جلسه رسيدگى به حادثه  دلخراش 
مدرسه دخترانه زاهدان در كميسيون آموزش و تحقيقات برگزار 
شد؛ معاونان اين وزارتخانه و بازرس اعزامى به محل، گزارش خود 
را ارائه كردند و نمايندگان كميسيون آموزش مجلس نيز كه براى 
ــيدگى به موضوع به زاهدان رفته بودند، گزارش ارائه دادند. رس

ــورد با متخلفان و مقصران  ــه داد: اقداماتى كه براى برخ وى ادام
ــد  ــيد و بنا ش ــيون رس ــده، به اطالع كميس اين حادثه انجام ش
ــم، درباره  ــه انجام داده اي ــراى اين حادث ــر اقداماتى كه ب عالوه ب
برنامه هايى كه براى جلوگيرى از پيشگيرى وقوع چنين حوادثى 
در آينده داريم، طي يك هفته آينده به اين كميسيون ارائه دهيم.

وزير آموزش و پرورش در ادامه ضمن ابراز تاسف و تسليت مجدد 
به خانواده دانش آموزان جان باخته در اين حادثه گفت: با اصرارى 
ــى در آينده  ــوع چنين حوادث ــراى جلوگيرى از وق كه همگى ب
ــس و اعتباراتى كه پيش بينى  ــم با اهتمام مجل داريم، اميدواري
ــروز چنين حوادثى  ــد، بتوانيم عواملى را كه موجب ب خواهد ش
خواهد شد، برطرف كنيم تا ديگر شاهد چنين اتفاقاتى نباشيم.

بطحايى يادآور شد: براى استان سيستان و بلوچستان در يك اقدام 
ضربتى تعدادى بخارى خريدارى شد؛ از آنجا كه بخش عمده اى از 
ــت، چاره اى جز استفاده از بخارى هاى نفتى  استان بدون گاز اس
نيست ؛ بنابراين بخارى هاى استاندارد نفت سوز خريدارى شده و در 
حال ارسال به آنجاست تا مواردى را كه حادتر است، پوشش دهد.

ــيون به  ــد كميس ــرورش اضافه كرد: مقرر ش ــوزش و پ وزير آم
ــازى  ــراى استانداردس ــى ب ــت اعتبارات ــترك با دول طورمش
ــى  ــدارس پيش بين ــى م ــتم گرمايش ــازى سيس و ايمن س
ــود زيرا  ــم ش ــن غائله خت ــده اي ــال آين ــي دو س ــا ط كنند ت
ــدار مى كند. ــه را داغ ــى هم ــر از گاه ــه ه ــت ك موضوعى اس

ــه در اين حادثه قصور و تقصيرى  وى ادامه داد: پرونده افرادى ك
داشته اند، در كميته رسيدگى به تخلفات ادارى در حال بررسى بوده 
و تا چند روز آينده كه مهلت قانونى رسيدگى به اين موضوع است، 
نهايى و نحوه برخوردها را به كميسيون اطالع رسانى خواهيم كرد.

مديرعامل گروه ملى فوالد ايران درمورد كارگران 
بازداشت شده اين كارخانه عنوان كرد: در حال حاضر 
ــتند و  ــت هس ــن كارخانه در بازداش ــت كارگر اي هف
ــازى كارگران بازداشتى  دادستان استان براى آزادس
قول مساعدت داده است.كسرى غفورى در گفت وگو 
ــنا، در خصوص آخرين وضعيت كارخانه گروه  با ايس
ــوق و مزاياى  ــاله حق ملى فوالد ايران اظهاركرد: مس
پرسنل گروه ملى فوالد يكى از دغدغه هاى اصلى بود 
تا كارگران كارخانه ديگر نگرانى اي در بحث دريافتى 
خود نداشته باشند. در اين زمينه با تالش هايى كه انجام 
گرفت سرانجام توانستيم حقوق پرسنل را به روز كنيم 
و همه حقوق هاى معوق كارگران را به آن ها بپردازيم.

وى با بيان اينكه يكى ديگر از دغدغه هاى اصلى گروه 
ملى، بحث توليد در كارخانه بود، افزود: در اين زمينه 
ــاهد آن باشيم كه چرخ  تالش هايى انجام گرفت تا ش
ــل توليد كارخانه و  ــد كارخانه مى چرخد و از مح تولي
ــود فروش محصوالت بتوانيم نسبت به تامين مواد  س
ــنل اقدام كنيم  اوليه و همچنين پرداخت حقوق پرس
و همچنين بدهى هاى معوق كارخانه را به بخش هاى 
ــل گروه ملى فوالد ايران با  مختلف بپردازيم. مديرعام
ــاره به اينكه قدمت خطوط توليد در كارخانه گروه  اش
ــير حل اين دغدغه ها  ــت، ادامه داد: در مس ملى باالس
ــركت وجود دارد؛  ــكالت عمده اى پيش روى ش مش
عمده ترين مشكل در مسير توليد كارخانه آن است كه 
ــت و حتى  انبار قطعات يدكى كارخانه كامال خالى اس
يك عدد پيچ نيز در انبار قطعات يدكى كارخانه گروه 
ــروه ملى فوالد  ــت. مديرعامل گ ملى فوالد ايران نيس
ايران بيان كرد: هرچند كه دو خط توليد كارخانه دوباره 
آغاز به كار كرده و توليد مى كنند اما همچنان دغدغه 
اصلى كه بحث تامين قطعات يدكى مورد نياز كارخانه 
ــرايطى فراهم شود تا  بوده، پابرجاست و اميدواريم ش
ــريع تر برطرف شود.غفورى  اين مشكل نيز هرچه س
اظهاركرد: در هفته جارى قرار است مبلغى حدود 25

ــتان بدهيم  ــركت فوالد خوزس ميليارد تومان را به ش
ــروه ملى نيز از  تا مواد اوليه مورد نياز كارخانه كوثر گ
شركت فوالد خوزستان تامين شود و اين خط توليد نيز 
دوباره آغاز به كار كند. اميدواريم در هفته آينده شاهد 
ــتان به كارخانه باشيم تا  ورود شمش از فوالد خوزس
خط توليد كوثر به توليد ميلگرد اقدام كند و كارگران در 
اين واحد نيز مشغول به كار شوند.وى با اشاره به فعال 
شدن كارخانه كوثر در گروه ملى فوالد ايران گفت: اگر 
ــود، روند توليد در  اين كارخانه در هفته آينده فعال ش
ــوالد ايران ادامه  ــه خط توليد كارخانه گروه ملى ف س
ــه خط توليد نسبت به توليد  پيدا خواهد كرد. اين س
لوله، تير آهن و ميلگرد اقدام خواهند كرد تا بتوانيم از 
محل فروش اين محصوالت نسبت به تامين مواد اوليه، 
پرداخت بدهى ها و همچنين پرداخت حقوق و مزاياى 
ــنل اقدام كنيم.مديرعامل گروه ملى فوالد ايران  پرس
ــال حاضر هيچ نقدينگى و  با بيان اينكه كارخانه در ح

سرمايه در گردشى براى راه اندازى خطوط خود ندارد، 
تصريح كرد: صورت خود را با سيلى سرخ نگه داشته ايم 
و با توجه به قول هايى كه به پرسنل كارخانه داده ايم، در 
آينده اى نه چندان دور و حدودا  در مدت يك ماه آينده 
ــط كالف كارخانه را نيز در صورت تامين نقدينگى خ

 راه اندازى مى كنيم.غفورى ادامه داد: با توجه به شرايط 
ــه در زمينه راه  حال حاضر گروه ملى و تالش هايى ك
اندازى خطوط انجام گرفته، دوباره اعتماد به كارخانه 
بازگشته است و سرمايه گذاران اكنون حاضر هستند تا 
دوباره كنار ما قرار بگيرند تا بتوانيم بخش هاى مختلف 
كارخانه را فعال كنيم.وى گفت: با توجه به اينكه سربار 
ــت و توليد  ــانى در گروه ملى بسيار باالس نيروى انس
ــت،  ــراى كارخانه به صرفه اقتصادى نيس كارمزدى ب
دستورى را صادر كرده ايم تا توليد كارمزدى در كارخانه 
ممنوع شود.وى با اشاره به 350 كارگر بازنشسته اين 
شركت ادامه داد: مطالبات سنوات كارگران بازنشسته 
نيز يكى ديگر از دغدغه هاى ماست و در تالش هستيم 
ــا پرداخت كنيم. اين  تا اين مطالبات معوق را به آن ه
ــته شده اند  ــال هاى 95 و 96 بازنشس كارگران در س
ــه مجموعا حدود  ــنوات آن ها را ك ــته ايم س و نتوانس
ــت، پرداخت  ــون تومان اس ــارد و 400 ميلي 26 ميلي
ــران با بيان اينكه  كنيم.مديرعامل گروه ملى فوالد اي
ــته  ــازندگان قطعات نيز ار كارخانه مطالبات گذش س
ــا پرداخت كنيم،  ــد اين مطالبات را به آن ه دارند و باي
گفت: زمانى كه به سازندگان مراجعه مى كنيم تا كاالى 
مورد نياز ما را تامين كنند، آن ها مطالبات خود را طلب 
مى كنند. در هفته گذشته حدود يك ميليارد تومان از 
اين بدهى ها را از محل فروش محصوالت به سازندگان 
ــه داد: بانك ملى قرار  پرداخت كرده ايم.غفورى ادام
است به زودى مبلغ قابل توجهى را به گروه ملى فوالد 
ــاير خطوط  ايران تزريق كند تا اين كارخانه بتواند س
خود مانند فوالدسازى و خط ذوب را راه اندازى كند. 
اگر بتوانيم اين خطوط را در كارخانه راه اندازى كنيم، 
ــمش در كارخانه بپردازيم و در  مى توانيم به توليد ش
ــه نوعى خودكفا خواهيم  تامين مواد اوليه كارخانه ب
شد.وى با اشاره به كارگزان بازداشت شده اين كارخانه 
نيز عنوان كرد: در حال حاضر هفت كارگر اين كارخانه 
در بازداشت هستند و ما نيز از سوى دادستانى استان 
ــتيم. روز گذشته  پيگير مساله آزادسازى آن ها هس
جلسه اى را با دادستان برگزار كرديم تا همكارى هاى 
الزم صورت بگيرد تا شاهد آزادسازى كارگران باشيم.

ــان كرد:  ــروه ملى فوالد ايران خاطرنش مديرعامل گ
ــازى كارگران  ــتان براى بحث آزادس ــتان اس دادس
بازداشتى قول مساعدت داده است زيرا كارخانه آغاز 
به كار كرده و ما نيز به حضور اين كارگران در كارخانه 
ــرايطى فراهم شود تا  نيازمند هسيتم. اميدواريم ش
هرچه سريع تر شاهد آزادسازى اين پرسنل كارخانه 
باشيم زيرا اين مساله بر روحيه ساير كارگران كارخانه 

نيز بسيار اثرگذار است.

وزير آموزش و پرورش خبر  داد

حذف يا ادغام ادارات آموزش و پرورش 

شهرستان هاى كمتر از پنج  هزار دانش آموز

مديرعامل گروه  ملى فوالد ايران مطرح كرد

قول مساعد دادستان براى آزادى كارگران گروه  ملى
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ــت كه با  ــنگين اس ــدام به حدي س ــي عقوبت يك اق گاه
فضاسازي ها و به حاشيه بردن ها نيز نمي شود بحران به وجود 
آمده ناشي از اين مساله را حل كرد. برخي از مسئوالن و افرادي 
كه در كشور فعال هستند،  به گمان آنكه قدرت در دست دارند و 
نبايد پاسخگوي مردم باشند، اقداماتي را در دستور كار خود قرار 
مي دهند كه اعتراض اجتماعي را در پي دارد. در همين حال و 
در تازه ترين رويدادي كه جامعه را متاسف كرده و سبب انتقاد 
بسياري از مردم و مسئوالن شده، ماجراي ادعاهاي بي اساس 

ــت. بازماندگان جنگ، خانواده هاي شهدا،   محسن رضايي اس
شخصيت هاي سياسي و فرهنگي، مسئوالن دلسوز كشور همه 
منتقد گفتار نامناسب فرمانده پيشين سپاه شدند و امروز نيز 
نوبت به نمايندگان رسيد تا به ادعاهاي محسن رضايي واكنش 
ــته غالمعلى جعفرزاده  نشان دهند. در همين حال روز گذش
ايمن آبادى، نايب رييس فراكسيون مستقلين واليى مجلس 
گفت: ايران براى عمليات كربالى چهار، هزار شهيد، سه هزار و 

900 مفقود و 11 هزار مجروح داده با...

اقتصاد 5 سرزمين 6

جامعه 6

    نمايندگان مجلس نيز به جمع معترضان به اظهارات محسن رضايي پيوستند

عقوبت  يك   ادعا

قهر و آشتي دو نماينده مردم در پارلمان شهري تهران خبر ساز شد

هو اى بهاري شورا 
     افزايش  بودجه شركت هاى دولتى

 در بودجه 98 بررسي شد

 تداوم
  فربگي  دولت

خطر انتقال آب درياي مازندران به سمنان
 با وجود سكوت رييس جمهور همچنان وجود دارد

خطر نابودي
 در كمين اقليم كشور

پارلمان 3

صفحه 2

             ايران و سوريه گام هاي بلندي براي بازسازي بازار شام   برداشتند      

فرفر   مان   مان  ساسا  ززندند  گيگي

انتصاب آملي الريجاني
 به جاي آيت ا... هاشمي شاهرودي

سومين رييس مجمع تشخيص
 انتخاب شد

سياست 2

كتاب روزنامه نگاران درباره 
لحظات آخر زندگى روزنامه نگار سعودى منتشر شد

دوراهى خاشقجى
 بازگشت به رياض يا ...

بين الملل 4
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جنگ سوريه يكي از پرهزينه ترين جنگ هاي چند دهه 
اخير در منطقه بوده است. رويدادي كه اگر به پايان نمي رسيد 
ــد و هر روز  ــه را به آتش بكش ــت تمام خاورميان مي توانس
انسان هاي بيشتري براي خودخواهي هاي سياسي برخي 
سران و شيوخ منطقه جان خود را از دست بدهند. امروز بعد 
از حدود 9 سال درگيري همچنان برخي مناقشات در اين 
ــور وجود دارد ولي به نظر مي رسد باقي مانده  هاي اين  كش
درگيري نيز به پايان رسيده و فرمان سازندگي در اين كشور 
ــت. در همين حال روز گذشته بعد از مدتي  صادر شده اس
برخي از مقامات جمهوري اسالمي ايران با شخصيت هاي 
سياسي و اقتصادي سوريه با يكديگر به گفت وگو نشستند تا 

براي آينده اين كشور برنامه هايي را تنظيم كنند.
سند   سازندگي

در راستاي اين تصميمات روز گذشته محمد اسالمي، 
ــازى گفت: امروز با حضور وزير اقتصاد و  وزير راه و شهرس
ــند راهبردى همكارى هاى بلند مدت  تجارت سوريه، س
ــوريه به امضا رسيد. محمد  ــور ايران و س اقتصادى دو كش
اسالمى در حاشيه همايش فعاالن اقتصادى دو كشور ايران 
ــوريه در محل اتاق بازرگانى اظهار كرد: با فراهم شدن  و س
شرايط اقتصادى براى بازسازى و از سر گرفتن فعاليت هاى 
اقتصادى سوريه، زمينه اي فراهم شده كه بخش خصوصى 
ايران به طور جدى در صحنه حضور يابد. وى افزود: 20 محور 
براى انجام فعاليت هاى اقتصادى در كشور سوريه شناسايى 
شده است كه به صورت سرمايه گذارى دو كشور يا از طريق 
ــوريه به پيمانكاران انجام  ــط دولت س واگذارى كار توس
مى شود. وزير راه و شهرسازى  گفت: كميسيون مشترك 
دو كشور نيز در ماه جارى يا اوايل ماه آينده با حضور مقامات 
عالى دو كشور در دمشق برگزار مى شود. وى با بيان اينكه 
ــكالت پيِش روى فعاالن اقتصادى احصا شده است،  مش
گفت: ما اين امور را پيگيرى مى كنيم و خوش بينم بخش 
ــازندگى پيش آمده در سوريه را از  خصوصى ما فرصت س
ــازى  اضافه كرد: توليدات،  ــت ندهد. وزير راه و شهرس دس
ــانى باكيفيت ايران،   صنعت و زيرساخت هاى نيروى انس
ــرايط موجود  ــوريه دارد و بايد از ش امكان فعاليت را در س
استفاده كرد. اسالمى گفت: اتاق بازرگانى نيز فعاليت خود 
را آغاز كرده و اتاق مشتركى در دمشق در حال ايجاد است. 
وزير راه و شهرسازى با ابراز اينكه در گذشته همكارى هاى 
ــته ايم، گفت: اميدواريم امروز نيز  فرهنگى و سياسى داش
فعاليت هاى اقتصادى ما مانند موارد يادشده توسعه يابد كه 
اين امر به توليدات داخلى و اشتغال زايى در كشورمان شتاب 
مى دهد. اسالمى همچنين در خصوص مشكالت ترانزيت 
ــكل اصلى پيِش روى  ــوريه گفت: دو مش ميان ايران و س
تجارت دو كشور نقل و انتقال پول و حمل ونقل است كه ما در 
اين ارتباط چهار گزينه ترانزيتى را مدنظر قرار داديم. وى در 
پايان گفت: اميدواريم با تفاهمى كه ميان ايران، سوريه و عراق 
صورت مي گيرد، همكارى هاى ترانزيتى كشورها توسعه يابد 

كه ما در حال پيگيرى اين موضوع هستيم.
همگرايي هاي پس از جنگ

در ادامه اين رايزني ها عدنان محمود، سفير سوريه در 
ايران نيز گفت: ما به دولت و فعاالن اقتصادى ايران براى حضور 
ــورمان اولويت داده ايم تا براى  در پروژه هاى اقتصادى كش
بازسازى و همكارى هاى اقتصادى فعاليت داشته باشند. 
محمود كه در همايش مشترك فعاالن اقتصادى دو كشور 
ايران و سوريه در محل اتاق بازرگانى حضور داشت، اظهار 
كرد: فرصت مناسبى براى تاجران و فعاالن اقتصادى وجود 
دارد تا در سوريه سرمايه  گذارى داشته باشند. سفير سوريه 
در ايران افزود: تمام درها به روى شركت هاى ايرانى باز است 
و تسهيالت دولتى به شركت هاى ايرانى داده مى شود تا در 
زمينه هاى مختلف توليدى و كشاورزى وارد عمل شوند. 
ــوريه نيز در اين مراسم  جواد ترك آبادى سفير ايران در س
گفت: مطمئن هستم كه مردم و دولتمردان سوريه به فعاالن 
اقتصادى ايران خوشامد خواهند گفت و دست آن ها را به 
گرمى مى فشارند. وى افزود: سفارت ايران در سوريه نيز به 

روى فعاالن اقتصادى كشورمان هميشه باز است.
ــور بعد از  در ادامه واكنش هاي مثبت به روابط دو كش
ــامرالخليل، وزير اقتصاد  درگيري هاي 9 ساله، محمد س
ــوريه امروز در نشست مشترك فعاالن  و تجارت كشور س
ــران اظهار  ــور در محل اتاق بازرگانى اي اقتصادى دو كش
ــال پيش برگزار  كرد: كميته مشترك دو كشور  هفت س
ــاس آن همكارى هاى اقتصادى و مشترك  ــده و براس ش
ــتياق داريم.  ــود و ما براى تحقق آن اش دو كشور انجام ش
وى افزود: اميدواريم كه روابط اقتصادى دو كشور به اندازه 
ــعه يافته و پيشرفت  فعاليت هاى سياسى دو كشور توس
ــوريه با اشاره به از بين  كند. وزير اقتصاد و تجارت كشور س
ــوريه در زمان جنگ  ــاخت هاى اقتصادى س رفتن زيرس
ــوريه فرصت بزرگي  با داعش گفت: سرمايه گذارى در س
ــاخت هاى  ــت زيرا زيرس براى تجار و فعاالن اقتصادى اس
صنعتى و اقتصادى كشور ما در زمان جنگ از دست رفته  
ــت كه اميدواريم فعاالن  و كارخانه هاى ما خراب شده اس
اقتصادى ايران براى حضور و بازسازى آن ها در كشور ورود 
كنند و همكارى هاى اقتصادى مشترك داشته باشيم. وى 
گفت: امروز توافقنامه مهمى ميان دو كشور امضا مى شود 
كه براساس آن همكارى هاى اقتصادى دو كشور افزايش 
ــامرالخليل در پايان اظهار داشت:  سوريه  خواهد يافت. س
يكى از كشورهاى ارزان دنياست و هزينه نيروى كار در آن 
پايين است كه اين امر موضوعى جذاب براى سرمايه گذاران 
به حساب مى آيد. وى گفت: يكى از مشكالت تجارى ميان 
دو كشور نقل و انتقال پول است. در زمان جنگ بانك هاى 
سوريه دچار تحريم شدند؛ همان گونه كه بانك هاى ايرانى 
اكنون در تحريم هستند اما با اين وجود نقل و انتقاالت مالى 
با سوريه ادامه داشت و سوريه توانست در سال 2017 به 103

كشور صادرات داشته باشد و مبالغى را براى صادرات و واردات 
خود به دست آورد. وزير اقتصاد و تجارت سوريه افزود: يكى 
از بندها در موافقتنامه اى كه امروز به امضا رسيد، ايجاد كانال 
مالى ويژه ميان دو كشور بودكه موضوع نقل و انتقاالت مالى بر 

اين اساس حل مى شود.
دست انداز همكاري

ــافعى، رييس اتاق بازرگانى ايران نيز  غالمحسين ش
ديروز در همايش مشترك ايران و سوريه اظهار كرد: بخش 
خصوصى ايران آمادگى همكارى هاى اقتصادى و تامين 
مايحتاج عمومى و كاالهاى اساسى  و كشاورزى اين كشور 
را در تمامى زمينه ها دارد. وى افزود: نهاد بازسازى سوريه در 
اتاق بازرگانى ايران تشكيل شده است و به دنبال آن هستيم 

كه مقدمات و اقدامات عملى را براى ايجاد اتاق مشترك ايران 
و سوريه در ايران ايجاد كنيم كه اميدواريم طرف سورى نيز 
اين اقدامات را انجام دهد. رييس اتاق بازرگانى ايران افزود: 
اميدواريم با تشكيل اتاق مشترك، همكارى هاى دو كشور 
جنبه عملى بيشترى پيدا كند و فعاالن اقتصادى ايران نيز 
بتوانند سرمايه گذارى و همكارى هاى مشتركى در كشور 
ــته باشند. شافعى با  سوريه براى ايجاد زيرساخت ها داش
ــى را  بيان اينكه ايران آمادگى ارائه خدمات فنى و مهندس
به سوريه دارد، گفت: ما مى توانيم در زمينه هاى مختلفى از 
جمله پتروشيمى، معدن، محصوالت غذايى و كشاورزى، 
حمل و نقل، گردشگرى، سالمت و ...همكارى داشته باشيم 
كه الزام آن اجرايى شدن تجارت آزاد است و بايد مورد توجه 
ــور  قرار گيرد. وى گفت: موضوع تجارت آزاد ميان دو كش
ــت كه مورد توافق قرار گرفته وبه دليل  ــال اس چندين س
شرايط جنگى سوريه، امكان استفاده از آن در گذشته وجود 
ــرايط فعلى افزايش سطح همكارى هاى  نداشت اما در ش
ــت. رييس اتاق بازرگانى ايران با  دو كشور قابل تحقق اس
ــور،  ــكل فعلى ميان همكارى هاى دو كش بيان اينكه مش
ــت، گفت: از جمله مشكالت  حمل ونقل و انتقال پول اس
پيش روى همكارى هاى ميان دو كشور همين حمل و نقل 
و انتقال پول است؛ اتاق بازرگانى ايران آمادگى دارد از تمام 
امكانات خود براى سرمايه گذارى و مبادالت كاال از كشور 

سوريه استفاده كند.
ــت وزير و  ــاون نخس ــد معلم، مع ــاه پيش ولي چند م
وزيرخارجه سوريه گفت كه سوريه در جنگ با تروريست ها 
از دوستان خود ايران و روسيه كمك خواست؛ بنابراين در روند 
بازسازى نيز اولويت به اين كشورها داده خواهد شد و اين امر 
به منظور تقدير از فداكارى هاى شان در سوريه خواهد بود. 
همچنين اين دو كشور به عالوه برخى كشورهاى دوست از 
جمله چين، هند، مالزى، برزيل و جنوب آفريقا از امكانات 
مناسبى براى شركت در بازسازى برخوردارند. پيشتر حموده 
ــوريه در ديدار با على اكبر  يوسف صباغ رييس مجلس س

واليتى،  مشاور مقام معظم رهبرى گفته بود روند سازندگى 
سوريه بايد به صورتى باشد كه ايران يكى از شريك هاى اصلى 
در بازسازى سوريه بعد از جنگ باشد. حسين عرنوس وزير 
مسكن سوريه نيز در جريان نشست با هيات اقتصادى ايران 
در 24 مرداد 1397، از ورود جدى بخش خصوصى ايران به 
روند بازسازى مناطق ويران شده در اين كشور خبر داده بود. 
ــت مذكور توافق شد كه بخش خصوصى  در جريان نشس
ايران پروژه ساخت 30 هزار واحد مسكونى در استان هاى 
دمشق، حلب و حمص را به دست بگيرد.همزمان با اظهارات 
وليد معلم، نماينده دائم ايران در سازمان ملل نيز گفت پس از 
شكست تروريست ها در ادلب، دنيا بايد به بازسازى سوريه و 
بازگشت آوارگان كمك كند. غالمعلى خوشرو كه در نشست 
ويژه شوراى امنيت براى تشريح دستاوردهاى اجالس سران 
ــتانه در تهران سخن مى گفت،  كشورهاى ضامن روند آس
اعالم كرد: پيام روشن روساى جمهور ايران، روسيه و تركيه 
ــور ضامن روند آستانه، تاكيد بر  در تهران به عنوان سه كش
ضرورت احترام جامعه جهانى به حاكميت ملى، تماميت 
ــوريه، ادامه مبارزه جدى با گروه هاى  ارضى و استقالل س
ــور و كمك به روند گفت وگوهاى  ــتى در اين كش تروريس
ــال اخير و پس از  ــورى بود.  در يك س سياسى سورى-س
تغيير معادالت ميدانى در مناطق مختلف سوريه كه منجر 
به كنترل دولت اسد بر بخش هاى زيادى از اين كشور شده، 
موضوع بازسازى سوريه بيش از گذشته درحال مطرح شدن 
است. به نظر مى رسد ايران نيز موضوع بازسازى، حضور موثر 
در بازار آينده سوريه و اتصال اقتصادى به درياى مديترانه را 
در راهبرد خود در سوريه گنجانده است و اين را مى توان از 
مواضع مقامات نظامى و سياسى ايران به خوبى مشاهده كرد. 
در همين خصوص اولين مقام ايرانى كه خواهان مشاركت 
ــوريه و برگرداندن هزينه ها شده بود،  ايران در بازسازى س
سرلشگر رحيم صفوى مشاور عالى مقام معظم رهبرى بود. 
دستيار و مشاور عالى فرمانده كل قوا 28 بهمن 1396 در 
نشست «بررسى بحران سوريه، آخرين تحوالت ميدانى و 
سياسى» كه در موسسه آينده پژوهى جهان اسالم برگزار شد، 
با بيان اينكه بازسازى سوريه چندين سال طول خواهد كشيد 

ــارد دالر احتياج دارد، گفت:  و حداقل به 300 تا 400 ميلي
«جمهورى اسالمى ايران هم بايد هزينه هايى را كه در سوريه 
ــورى ها اين آمادگى را دارند كه از  كرده است بازگرداند و س
نفت، گاز و معادن فسفات سوريه اين هزينه ها را بازگردانند» 
. رحيم صفوى با اشاره به قرارداد 49 ساله روسيه با سوريه 
گفت :«ايران هم مى تواند با دولت سوريه قرارداد طوالنى مدت 
ــد و هزينه هايى را كه كرده  سياسى و اقتصادى داشته باش
ــفات  ــت، بازگرداند و هم اكنون هم ايران از معادن فس اس
ــت». قرارداد نظامى كه سال  ــوريه درحال صادرات اس س
2017 ميالدى ميان دمشق و مسكو امضا شده، به روسيه 
اين امكان را مى دهد كه 11 ناو جنگى، از جمله ناوهاى اتمى 
را در طرطوس در سوريه مستقر كند. مدت زمان اين قرارداد 
49 ساله است و مى تواند تمديد شود. پيشتر نيز خبرگزارى 
رويترز در گزارشى مدعى شده بود كه از سال 2013 به اين 
ــو، بانك مركزى ايران چند خط اعتبارى به ارزش پنج  س
ميليارد و 600 ميليون دالر در اختيار همتاى سورى خود قرار 
داده كه براى واردات نفت ايران از سوى دمشق مورد استفاده 
قرار مى گيرد. اين خبرگزارى اضافه كرد كه ايران و سوريه 
همچنين توافقنامه هاى متعددى را در زمينه سرمايه گذارى 
در حوزه نفت، برق، انرژى و ديگر حوزه هاى صنعتى به امضا 
رسانده اند. در همين حال خبرگزارى بلومبرگ نيز سال 94

مدعى شد كه براساس برآورد ها و تحقيقات صورت گرفته، 
تهران ساالنه 6 ميليارد دالر در جنگ سوريه هزينه كرده 
است. به گزارش رسانه هاي داخلي، سردار عبد ا... عبداللهى، 
فرمانده وقت قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) نيز ديگر 
مقام نظامى است كه 22 آذر 1396  درباره مشاركت احتمالى 
در بازسازى سوريه گفت: «چنانچه تدبير دولت بر اين امر قرار 
بگيرد،  قرارگاه خاتم به عنوان يك مجموعه پيشگام براى 

بازسازى در سوريه آمادگى اين كار را دارد».
نظر روحاني درباره بازسازي

برخي مي گفتند كه مقامات دولتي راضي به فعاليت هاي 
ــن روحانى،  ــتند ولي حس ــوريه نيس ــازندگي در س س
ــت  رييس جمهور ايران نيز 15 فروردين 1397، در نشس
ــيه و تركيه تاكيد كرد كه ايران آمادگى  سران ايران، روس
دارد كه به صورت موثر در بازسازى سوريه مشاركت داشته 
باشد. روحانى در بند دوم سخنرانى خود ابراز كرد: «تالش 
واقعى براى پايان بحران سوريه و ايجاد بسترهاى الزم براى 
ــور و فراهم كردن زمينه هاى بازگشت  بازسازى اين كش
آوارگان به محل زندگى خود بايد مورد اهتمام ما و جامعه 
ــالمى ايران آماده حضور  جهانى قرار گيرد. جمهورى اس
ــت». روحانى 4 آذر 1396 نيز  موثر در بازسازى سوريه اس
ــاره به همكارى چند ساله دو  در گفت وگو با بشار اسد با اش
كشور گفت: «جمهورى اسالمى ايران آماده مشاركت فعال 
در روند بازسازى سوريه است». وزير امورخارجه ايران نيز 
ديگر مقامى است كه در سفر اخير خود به دمشق، موضوع 
ــوريه را مطرح كرده است. محمد جواد ظريف  بازسازى س
ــق در ديدار با عماد خميس،  در سفر 12 شهريور به دمش
نخست وزير سوريه ضمن استقبال از برگزارى نمايشگاه 
ــانه و اراده قوى شروع بازسازى  بازسازى دمشق، آن را نش
توصيف كرد. عماد خميس نخست وزير سوريه نيز ضمن 
تشكر از حمايت هاى ايران گفت كه با مشاركت و همكارى 
كشورهاى دوست به ويژه جمهورى اسالمى ايران و روسيه 
ــازى را دنبال  و شركت هاى خصوصى اين كشورها،بازس
خواهيم كرد. همچنين از مشاركت شركت هاى ايرانى در 
نمايشگاه دمشق استقبال مى كنيم. ظريف همچنين از 
مشاركت شركت هاى خصوصى ايرانى در بازسازى سوريه 
ــفارتخانه هاى ايران و سوريه را  استقبال كرد و وظايف س
تسهيل حضور شركت هاى خصوصى ايرانى دانست. ظريف 
6 ارديبهشت 1397 در دومين اجالس اتحاديه اروپا درباره 
سوريه در بروكسل نيز گفت كه ايران پيش از اين همكارى 
خود را با سوريه به منظور بازسازى اين كشور آغاز كرده  و در 
اين زمينه آماده تعامل با ديگران نيز هستيم. اين كنفرانس با 
حضور 80 كشور به رياست مشترك اتحاديه اروپا و سازمان 
ــد وزيرخارجه  ــل برگزار شد. دستيار ارش ملل در بروكس
ايران در امور ويژه سياسى نيز ديگر مقام سياسى است كه 
درخصوص بازسازى سوريه ابراز نظر كرده است. وى با بيان 
اينكه به مرور همراه با پيشرفت تحوالت ميدانى، بازسازى 
سوريه به آرامى آغاز خواهد شد، ادامه داد: منظور از مشاركت 
ايران در بازار بعد از جنگ سوريه، گرفتن طرح ها در بازسازى 
سوريه از سوى شركت هاى دولتى و خصوصى ايران است. 
ــى از گفت وگوهاى  حسين جابرى انصارى گفت: « بخش
سفر اخير وزيرخارجه ايران با مقامات عالى سوريه در ارتباط 
با مشاركت ايران در بازسازى سوريه بوده است، نه به معناى 
كمك خيريه اى، بلكه به اين معنا كه شركت هاى ايرانى از 
فرصت اقتصادى ايجاد شده در شرايط پس از جنگ سوريه 
استفاده كنند و فرصتى براى صدور خدمات فنى و مهندسى 

و كاالها باشد».
ــيون  ــال دهقانى فيروز آبادى نايب رييس كميس كم
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز 11 آذر 1396، 
ــى ايرانى بيان داشت كه  ــايت ديپلماس در گفت وگو با س
ــالمى ايران عالوه بر  در دوران نوين سوريه، جمهورى اس
تالش براى به نتيجه رسيدن نشست هاى آستانه مى تواند 

ــده نقشى جدى را ايفا كند.  در بازسازى سوريه تخريب ش
ــيون  ــتر نيز عالءالدين بروجردى ديگر عضو كميس پيش
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفته بود كه ايران 
عالقه مند است تا تخصص هاى خود را در حوزه پروژه هاى 
عمرانى با دولت سوريه به اشتراك بگذارد. پايگاه خبرى و 
تحليلى «موسسه خاورميانه» كه يك موسسه تحليلگر در 
حوزه خاورميانه و شمال آفريقاست در گزارشى به بررسى 
نقش ايران در بازسازى و ترميم اقتصادى سوريه پرداخته 
و با اشاره به سخنان حسين سالح ورزى، نايب رييس اتاق 
ــته است: «اين مقام بخش  بازرگانى و صنايع و معادن نوش
ــالمى ايران اعالم كرده كشورش  خصوصى جمهورى اس
ــرآورده كند و  ــوريه را ب ــت تا نيازهاى تجارى س آماده اس
شركت هاى ايرانى مشتاق كمك به بازسازى اين كشور ويران 
شده اند». سالح ورزى يكم شهريور 1396 در ديدار با محمد 
سامرالخليل،  وزير اقتصاد و تجارت خارجى سوريه در دمشق، 
از دولت سوريه خواست تا نماينده ويژه اى براى ترتيب اجراى 
توافقنامه تجارت آزاد بين دو كشور معين و به ايران اعزام كند.

حسين راغب حسين، نايب  رييس گروه دوستى ايران و 
سوريه نيز درخصوص نقش ايران در بازسازى ويرانى هاى 
سوريه و آينده اين كشور تاكيد كرد: نكته نخستى كه بايد به 
آن اشاره كنم، اين است كه تمام كشورهاى حامى تروريسم 
ــوريه و بازسازى ويرانى ها  هيچ گونه جايگاهى در آينده س
نخواهند داشت. اشاره راغب حسين به شركت هاى تركيه اى 
است كه حضور فعالى در بازار سوريه دارند. همچنين حضور 
ــده تا كارشناسان  ــركت هاى چينى باعث ش گسترده ش
زنگ هشدارها را درخصوص تعجيل در اين موضوع به صدا 
در بياورند. بررسى مبادالت تجارى تهران- دمشق نشان 
ــال 89 باالترين ميزان مبادالت  دو كشور به  مى دهد در س
545 ميليون و 200 هزار دالر رسيد كه از اين رقم سهم ايران 
6/ 94 درصد و بقيه مربوط به طرف سورى بود. آغاز جنگ 
داخلى در سوريه باعث شد مبادالت دو كشور در سال 93 تا 

حوالى 100ميليون دالر نيز كاهش يابد.

هرچند سهم سوريه از تجارت ايران رقم كوچكى است 
اماايران همواره جزو شركاى اصلى تجارى سوريه بوده است. 
ــازمان توسعه تجارت (به روز  بر اساس آخرين اطالعات س
شده در آبان 1395)، ايران پس از عربستان سعودى (با سهم 
8 / 22 درصدى) و امارات (با سهم 2 / 11درصدى) سومين 
صادركننده عمده كاال به سوريه است و 3/ 8 درصد از بازار 
واردات اين كشور را در اختيار دارد. اقالم عمده صادراتى ايران 
به سوريه شامل روغن هاى سبك، آرد گندم، مكمل هاى 
ــير خشك صنعتى به  ــاير هادى هاى برقى، ش دارويى، س
شكل پودر، مخمرهاى فعال، اوره، بوتان، پروپان، شيرآالت 
بهداشتى و آنتى سرم ها مى شود. اقالم عمده وارداتى ايران از 
سوريه نيز شامل روغن زيتون، فسفات، زيتون، نخ، قراضه 
ــيدهاى چرب، پلى اور تان ها، پارچه،  و ضايعات باترى، اس
مصنوعات پالستيكى و ورقه هاى داغ زنى است. بنابراين 
ــاس رده بندى  ــوريه يكى از 40 كشورى است كه براس س
ــعه تجارت، در «اولويت اول در بازار هدف»  ــازمان توس س

تجارت ايران قرار گرفته است.
جزييات يك طرح

ــال جاري، امير امينى معاون  درهفته پايانى مرداد س
ــازى  در  ــزى و مديريت منابع وزارت راه و شهرس برنامه ري
رأس يك هيات اقتصادى به نمايندگى از عباس آخوندى 
رييس كميسيون مشترك اقتصادى ايران و سوريه به سوريه 
ــور از جمله وزراى اقتصاد و  سفر و با مقامات ارشد اين كش
مسكن سوريه ديدار كرد. سفر امينى به سوريه در راستاى 
سفرهاى دو جانبه مقامات دو كشور به تهران و دمشق در 
يك سال اخير و پس از خروج بخش اعظم تروريست ها از 
خاك سوريه انجام شد كه از جمله آن ها سفر ارديبهشت 
ــق و ديدار با  ــازى وقت به دمش آخوندى وزير راه و شهرس
بشار اسد رييس جمهور سوريه، عماد خميس نخست وزير 
ــوريه در  ــور و تعدادى از وزراى اقتصادى دولت س اين كش
خصوص مشاركت شركت ها، پيمانكاران و بخش خصوصى 
ايران در زمينه بازسازى سوريه در دوره پساداعش به شمار 
مى رود. تيمور بشيرگنبدى، مديركل امور بين الملل وزارت 
ــازى به عنوان يكى از اعضاى اصلى اين هيات  راه و شهرس

ــفر دمشق  ــازى را در س كه امينى معاون وزير راه و شهرس
همراهى مى كرد در خصوص جزييات تفاهمات و همكارى 
هاى اقتصادى ايران و سوريه گفته بود كه اعضاى كميسيون 
هاى مشترك اقتصادى ايران و سوريه در اين دور از مذاكرات 
در زمينه همكارى هاى اقتصادى، موافقتنامه دو جانبه بلند 
مدتى را تنظيم كردند تا آغازى براى تحول جديد در مشاركت 
اقتصادى ايران و سوريه در دوران پس از بحران داعش باشد. 
وى افزود: در دو نشست قبلى در ماه هاى گذشته در تهران 
ــر راه امضاى كليات تفاهمنامه  ــكالت بر س و دمشق مش
همكارى اقتصادى ايران و سوريه حل شده بود و در اين دور 
از مذاكرات در طول سفر هيات ايرانى به دمشق به جزييات 
آن پرداخته شد. به گفته بشيرگنبدى، همكارى هاى بانكى 
و گمركى در اين مذاكرات بيشتر از هر موضوعى مدنظر قرار 
داشت تا تهران و دمشق بتوانند قوانين را به نحوى تنظيم 
ــبب افزايش تجارت ميان ايران و سوريه شود.  كنند كه س
ــاورى اطالعات و  ضمن اينكه همكارى هاى صنعتى، فن
ارتباطات، ايجاد بنگاه هاى كوچك و متوسط (SME) در 
سوريه، مطالعه در خصوص شبكه آبرسانى، ايجاد پست هاى 
جديد خطوط انتقال برق، صادرات صنايع دستى و بازسازى 
زيرساخت هاى سوريه از جمله موضوعاتى بود كه در سفر 
ــى و توافقنامه اوليه در  مرداد هيات ايرانى به دمشق بررس

خصوص آن ها امضا شد.
اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازى تصريح كرد: 
موضوع محورى اين نشست، فراهم كردن مقدمات الزم 
براى برگزارى كميسيون عالى مشترك اقتصادى دو كشور 
در سطح نخست وزير سوريه و معاون اول رييس جمهورى 
ايران بود كه در هفته هاى آينده با حضور مسئوالن عالى 
رتبه ايران و سوريه با هدف امضاى اسناد قراردادهاى مزبور 
ــند راهبردى بين دو كشور در تمامى  و همچنين يك س
ــد. وى  زمينه هاى اقتصادى و فرهنگى برگزار خواهد ش
ــفر تهران و دمشق براى حركت در  با بيان اينكه در اين س
مسير توسعه اقتصادى بلندمدت و ماندگار متن تفاهمنامه 
راهبردى جديدى را تهيه و براى امضاى روساى كميسيون 
مشترك اقتصادى ايرانـ  سوريه آماده كردند، ادامه داد: 
ــازى پس از بحران  سوريه در حال حاضر در آستانه بازس
ــت و بخش خصوصى ايران نيز تجربيات  تروريستى اس
ــازى خرابى هاى هشت سال دفاع  زيادى در حوزه بازس
مقدس دارد؛ به همين دليل بخشى از تفاهمنامه همكارى 
اقتصادى ايران ـ سوريه با محوريت بازسازى شهرها و ديگر 
مناطق سوريه در دوران پساداعش در حال تنظيم نهايى 
ــت. مديركل بين الملل وزارت راه و شهرسازى افزود:  اس
همه همكارى هاى اقتصادى ايران و سوريه نيازمند حضور 
ــازى اماكن تاريخى و  بخش خصوصى ايران است. بازس
زيرساخت هاى تخريب شده در بحران هشت ساله سوريه، 
محور مذاكرات و نشست هاى هيات ايرانى و سورى بود و 
قرار شد در تفاهمنامه جديد، بخش خصوصى ايران فعاليت 
گسترده اى داشته باشد. به گفته بشيرگنبدى، تفاهمنامه 
ــامل دو بخش پوشش  جديد اقتصادى ايران ـسوريه ش
تمامى موافقتنامه هاى قبلى و همچنين توجه به موضوعات 
صنعتى، تجارى، بازرگانى و ... به صورت كالن مى شود. وى 
يادآور شد: مقامات ارشد سوريه اعالم كردند با رفع مشكالت 
امنيتى سوريه و عادى شدن تدريجى شرايط و اوضاع اين 
كشور شركت هاى خارجى به دنبال از سرگيرى مناسبات 
با دمشق براى اجراى طرح هاى اقتصادى و سرمايه گذارى 
در اين كشور هستند كه در اين ميان با توجه اينكه ايران 
نقش برجسته اى در حل بحران سوريه داشته، بايد از روابط 
خوب خود با دمشق در شرايط كنونى به سود شركت هاى 
خصوصى و پيمانكاران ايرانى براى بازسازى سوريه استفاده 
كند. عضو هيات اقتصادى ايران در سفر به دمشق تاكيد 
ــامر الخليل، وزير اقتصاد سوريه در نشستى كه با  كرد: س
هيات ايرانى داشت بر لزوم انجام مبادالت تجارى دو كشور 
ــخ به تحريم هاى آمريكا  با ارز محلى به جاى دالر در پاس
تاكيد كرد. ضمن اينكه وى با اشاره به توانمندى هاى بسيار 
باالى شركت هاى ايرانى اعالم كرد كه ايرانى ها مى توانند 
نقش آفرينى ويژه اى در ارتباط با بازسازى زيرساخت هاى 
تخريب شده سوريه داشته باشند. همچنين اين مقام ارشد 
سورى توافقنامه جديد بين سوريه و ايران را همكارى در 
زمينه هاى گمركى، حل مشكالت تعرفه ها، ماليات، فعال 
ــت كاالهاى غير  كردن مبادالت تجارى، كاهش فهرس
مشمول معافيت به حداقل، همكارى در زمينه نمايشگاه ها، 
تبادل تجربيات و مهم تر از همه سرمايه گذارى در بازسازى 
سوريه  بيان كرد. وى مهم ترين بندهاى توافقنامه همكارى 
اقتصادى ايران و سوريه را  بازسازى زيرساخت هاى حمل و 
نقلى اين كشور به خصوص حمل و نقل ريلى و همچنين 
احداث 30 هزار واحد مسكونى در سوريه از سوى شركت 
ــيرگنبدى در تشريح جزييات  هاى ايرانى ذكر كرد. بش
اتصال ريلى ايران-سوريه اظهار كرد: مذاكراتى با كشورهاى 
سوريه و عراق براى ارتباط ريلى جمهورى اسالمى ايران 
با كشورهاى شرق مديترانه انجام شده و در سفر اخيرى 
كه به دمشق داشتيم در زمينه اتصال ريلى سه كشور نيز 
ــد؛ به خصوص كه اتصال ريلى خليج  مذاكراتى انجام ش
فارس به درياى مديترانه از طريق بصره عراق به «بوكمال» و 
از آنجا به «ديرالزور» سوريه از طرح هاى بزرگ تصويب شده 
در سازمان توسعه اقتصادى آسيا ـ اقيانوسيه است. از سوى 
ديگر وزارت راه نيز در سال هاى اخير به موضوع اتصال شبكه 
هاى ريلى و جاده اى ايران به كشورهاى همسايه اهتمام 
جدى داشته و يكى از برنامه هاى اصلى و استراتژيك اين 
وزارتخانه شمرده مى شود. وى درباره مزاياى اتصال شبكه 
ريلى ايران به عراق و از آنجا به بنادر سوريه در درياى مديترانه 
گفت: اين شبكه ريلى سبب كاهش وابستگى به تجارت 
ــده و تبادل گردشگرى  جاده اى و محدوديت هاى آن ش
مذهبى بين سه كشور را افزايش مى دهد. همچنين برقرارى 
شبكه ريلى ميان سه كشور ايران، عراق و سوريه گام اساسى 
ديگرى براى اتصال ريلى چين به درياى مديترانه از طريق 
اين سه كشور خواهد بود كه اين موضوع نيز در سفر مرداد 
هيات ايرانى به سوريه مطرح و برنامه ريزى شد. با احداث 
اين شبكه ريلى، بنادر جنوبى و شمالى ما مى توانند از مزاياى 

ارتباط با ساير كشورهاى منطقه بهره ببرند.
آينده روشن تر

بسيار انتقاد داشتند كه در زمان بازسازي سوريه 
ــد در ميدان  ــگ ايران باي ــد آن دوران جن نيز مانن
ــئوالن نبايد اجازه دهند  ــته باشد و مس حضور داش
كه كشورهاي ديگر به راحتي بر سر سفره بنشينند 
ــورمان را كنار بزنند. با اين برنامه هايي كه در  و كش
پيش است، بايد منتظر رويدادهاي بهتري در زمينه 

همكاري هاي ايران و سوريه بود.

         ايران و سوريه گام هاي بلندي براي بازسازي بازار شام   برداشتند  

فرفر  مان  سامان  ساززندگيندگي
ــد و در آن قوم و  دفاع مقدس، نماد وحدت ش
نژاد مطرح نبود و همه براي كشورشان جنگيدند و 
ايستادگي كردند. «اما شاقوليان» از جمله افرادى 
ــئوليت خانه را بر عهده  بود كه با وجود اينكه مس
ــت و خواهرانه از  ــت، به مناطق عملياتى رف داش
مجروحان پرستارى كرد. سرانجام او در 26 بهمن 
سال 88 بر اثر عوارض شيميايى به شهادت رسيد.

ــام  ــى انج ــش گفت وگوي  او در دوران حيات
ــيده  ــاب «گل مريم» به چاپ رس ــه در كت داد ك
ــه زبان خودش  ــت؛ فرازهايي از زندگي او را ب اس
ــال در بيمارستان هاى مختلف  مي خوانيد.23 س
ــه جنگ تحميلى آغاز  و در اتاق عمل كار كردم ك
شد. شب آن روزى كه پااليشگاه آبادان را بمباران 
كرده بودند، با خانواده پاى تلويزيون نشسته بوديم 
ــى(س) فرمان دادند:« هر  كه حضرت امام خمين
كس كه قادر است حتى كمك اندكي براى مداواى 
ــتان ها انجام دهد، خودش را  بيماران در بيمارس

معرفى كند».
ــك من به  ــه زمان كم ــواده ام گفتم ك  به خان
ــن بايد اين كار  ــيده و م مجروحان جنگى فرا رس
ــتاد امداد)  ــم. خودم را به (س مقدس را انجام ده
ــاى جنگ اعالم  ــراى رفتن به جبهه ه معرفى و ب
آمادگى كردم. ابتدا حدود سه روز در بيمارستان 

شركت نفت آبادان بودم. 
ــديد عراقى ها قرار داشت.  آنجا زير بمباران ش
ــتان (ابوذر) اهواز رفتم. پس از  روز بعد به بيمارس
70 روز به بيمارستانى در شهر محروم و دور افتاده 
ايذه فرستاده شدم كه روزى تا 10 بيمار را در اتاق 
عمل جراحى مى كرديم. پس از دو ماه با تقاضاى 
من مرا به بيمارستانى در سوسنگرد انتقال دادند 
ــر از مجروح جنگى بود.  كه آنجا تا دلت بخواهد پ
ــن بودم. در  ــا ارمنى گروه م ما 6 نفر بوديم و تنه
ــيار و پذيرفتن و انجام  سوسنگرد به دليل كار بس
ــئوليت هاى گوناگون مسئوليت سوپر  دادن مس
ــئوليت هاى  ــتان نيز به ديگر مس وايزرى بيمارس
ــپس به  ــد. پس از آن مرا به ايالم و س من اضافه ش
بيمارستان 501 باختران كرمانشاه اعزام كردند و 
بعد از آن به سومار منتقل شدم. پس از هماهنگى 
با مسئول مربوطه در بيمارستان فخر رازى تهران، 
ــنندج رفته و خود را معرفى كردم. در طول  به س
ــعى مى كردم تا براى ديگران  خدمتم هميشه س

الگو باشم. 

رهبر معظم انقالب اسالمى در حكمى آيت ا... 
ــوان رييس مجمع  صادق آملى الريجانى را به عن
ــوراى  ــخيص مصلحت نظام و عضو فقهاى ش تش
ــت ا...  ــن حكم آي ــوب كردند.مت ــان منص نگهب

خامنه اى به اين شرح است:
ــادق آملى  ــيخ ص  آيت ا... جناب آقاى حاج ش

الريجانى دامت توفيقاته
ــخيص  ــش بى بديل مجمع تش ــا توجه به نق ب
ــتحكام  ــوام و اس ــام در اداره و ق ــت نظ مصلح
ــا عنايت به  ــالمى و ب ــام مقدس جمهورى اس نظ
ــمى شاهرودى  ارتحال عالم مجاهد آيت ا... هاش
ــامان يابى هرچه  ــرورت س ــه و ض رحمت ا... علي
ــريع تر اركان مجمع، جنابعالى را به رياست آن  س
ــه عضويت فقهاى  مجمع مهم و تاثيرگذار و نيز ب

شوراى محترم نگهبان منصوب مى كنم.
ــم دوره   ــش از اين در حك ــه پي همان گونه ك
ــن دوره عهده دار  ــت، مجمع در اي جديد آمده اس
ــى تغييرات در ساختار و  ــئوليت مهم و اساس مس
ــت كه با توجه  محتواى آن نهاد موثر و مهم نيز اس
به سابقه  برجسته و ارزشمند جنابعالى در شوراى 
نگهبان و مديريت پرتالش، عالمانه و مخلصانه بر 
ــى رود با حضور فعال و عالمانه  قوه قضاييه، اميد م
اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
ايفاى نقش موثر دبيرخانه و دبير محترم در انجام 
وظايف خود تحت نظارت و اشراف رياست مجمع، 
مسئوليت هاى محوله در اين دوره در كمال اتقان 

و به بهترين وجه به انجام برسد.
ــئوليت ها در مجمع  ــه اهميت مس با عنايت ب
ــى رود در فرصت  ــار م ــان انتظ ــوراى نگهب و ش
ــيق امور در قوه قضاييه، در  زمانى مناسب، با تنس
ــده ُمَتمّحض شد. از  مسئوليت هاى خطير يادش
خداوند متعال توفيق وافر و كمك همه جانبه اش را 
براى آن جناب و همكاران مسالت مي كنم.گفتني 
ــاهرودي،  ــت چندي پيش آيت ا... هاشمي ش اس
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دنيا رفت 
ــمت بودند  و برخي به دنبال جايگزين هاي اين س
كه آيت ا... خامنه اي قبل از گمانه زني ها اين حكم 

را صادر كردند.

راه روشن

نقد سياست

زن  مسيحي
الگوي وحدت در دفاع مقدس

انتصاب آملي الريجاني به جاي 
آيت ا... هاشمي شاهرودي

سومين رييس مجمع 
تشخيص انتخاب شد

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي:
با فراهم شدن شرايط اقتصادى براى 
بازسازى و از سر گرفتن فعاليت هاى 

اقتصادى سوريه، زمينه اي فراهم شده 
كه بخش خصوصى ايران به طور جدى 

در صحنه حضور يابد

عرفان محمود، سفير سوريه در تهران:
تمام درها به روى شركت هاى 

ايرانى باز است و تسهيالت دولتى به 
شركت هاى ايرانى داده مى شود تا در 

زمينه هاى مختلف توليدى و كشاورزى 
وارد عمل شوند



گاهي عقوبت يك اقدام به حدي سنگين است كه با 
فضاسازي ها و به حاشيه بردن ها نيز نمي شود بحران به 
وجود آمده ناشي از اين مساله را حل كرد. برخي از مسئوالن 
و افرادي كه در كشور فعال هستند به گمان آنكه قدرت در 
دست دارند و نبايد پاسخگوي مردم باشند، اقداماتي را در 
دستور كار خود قرار مي دهند كه اعتراض اجتماعي را در 
پي دارد. در همين حال و در تازه ترين رويدادي كه جامعه 
را متاسف كرده و سبب انتقاد بسياري از مردم و مسئوالن 
شده، ماجراي ادعاهاي بي اساس محسن رضايي است. 
بازماندگان جنگ، خانواده هاي شهدا،  شخصيت هاي 
سياسي و فرهنگي، مسئوالن دلسوز كشور همه منتقد 
گفتار نامناسب فرمانده پيشين سپاه شدند و امروز نيز 
نوبت به نمايندگان رسيد تا به ادعاهاي محسن رضايي 

واكنش نشان دهند. 
به جاى تحريف، واقعيت ها را بگوييم

در همين حال روز گذشته غالمعلى جعفرزاده 
ايمن آبادى، نايب رييس فراكسيون مستقلين واليى 
مجلس گفت: ايران براى عمليات كربالى چهار، هزار 
شهيد، سه هزار و 900 مفقود و 11 هزار مجروح داده با اين 
شرايط چگونه مى  توان اين عمليات را براى فريب دشمن 
دانست؟!   نايب رييس فراكسيون مستقلين واليى مجلس 
شوراى اسالمى بيان كرد: با فرض پذيرش ادعاى آقاى 
محسن رضايى مبني  بر اينكه به جهت فريب دشمن، 
عمليات كربالى چهار را اجرا كرده ايم، آيا اكنون آقاى 
محسن رضايى مى تواند پاسخ خون شهدا را به خانواده هاى 
اين شهيدان را بدهد.جعفرزاده ايمن آبادى با بيان اينكه 
بعضى وقت ها مى گويم با اين رزمندگانى كه داشته ايم 
كه حاضر بودند از سيم خاردار و ميدان مين عبور كنند، 
چرا جنگ هشت سال طول كشيده است؟ ادامه داد: فارغ 
از اينكه بيش از 40 كشور روبه روى ايران بودند اما فقط 
نيروهاى ايران حس شهادت طلبى داشتند و دشمنان ما 
از داشتن چنين نيروهايى بى بهره بودند، به نظرم بخشى 
از فرماندهان ما عامل طوالنى شدن جنگ شدند و اكنون 
بايد پاسخ دهند. نماينده مردم رشت در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه اظهار نظر محسن رضايى دل 
خانواده شهدا را به درد آورده است، گفت: اى كاش كارى 
كنند تا اين صحبت هاى محسن رضايى درمورد كربالى 
چهار، به گوش خانواده هاى آن ها نرسد زيرا موضوع 
عمليات فريب، حرف بسيار تلخى بوده است. وى افزود: 
نبايد سوهان اعصاب مردم در خصوص جنگ باشيم بلكه 
بايد واقعيت هاى جنگ را بگوييم، واقعيت هاى جنگ 
درس هاى زندگى و درس هاى اداره كشور است.جعفرزاده 
ايمن آبادى با بيان اينكه عمليات كربالى چهار لو رفته بود و 
بچه هاى ايران در آن شهيد شدند، اظهار داشت: در كربالى 
چهار مسائلى پيش آمد؛ بعد از اينكه مشخص شد عمليات 
لو رفته، نيروهاى ايران در شروع عمليات با سرعت به سمت 
بصره حركت مى كردند و ارتش عراق نيز با هوشيارى شكم 
خود را باز كرده بود تا نيروهاى ايرانى به داخل آن بروند، بعد 
از آنكه فرماندهان ايرانى متوجه شدند كه عمليات كربالى 
چهار لو رفته است، هر چه تماس گرفتند تا نيروها برگردند، 
آن ها برنمى گشتند زيرا نيروهاى ايرانى اعتقاد داشتند كه 
راحت به سمت بصره پيشروى مى كنيم و فرماندهانى كه در 
ستاد فرمان عقب نشينى مى دادند  را خائن تلقى مى كردند. 
نماينده مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
درسى كه كربالى چهار به ما داد، درس واليتمدارى بود، 
بيان كرد: اگر بچه هاى بسيجى، حزب الهى و رزمندگان 
حرف فرماندهان خود را گوش مى كردند، تعداد بااليى از 
نيروهاى ايرانى به شهادت نمى رسيندند، زيرا فرماندهان 
زود فهميدند كه عمليات لو رفته است. وى با بيان اينكه به 
جاى انكار لو رفتن عمليات كربالى چهار و تحريف جنگ، 
بايد واقعيت هاى جنگ را بازگو كنيم، افزود: يكى از داليلى 
كه ما در آن عمليات شكست خورديم، فارغ از خيانتى كه 
شد و عمليات لو رفت، به اين دليل بود كه نيروهاى ايران 
اجتهاد كردند و به حرف فرماندهان خود گوش ندادند، 
سپس در اين شرايط عراق گاز انبرى عمل كرد و نيروهاى 
ايرانى را به شهادت رساند، تلويزيون عراق نيز فيلم تلخى از 
رقص ارتش بعثى روى جنازه نيروهاى ايرانى پخش كرد 
كه يكى از وحشيانه ترين و تلخ ترين فيلم هاى جنگى است. 
جعفرزاده ايمن آبادى با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران 
بالفاصله بعد از اينكه درس هايى را از كربالى چهار گرفته 
بود، عمليات كربالى پنج را تدارك ديد، ادامه داد: كربالى 
پنج به گونه اى شد كه صدام به لرزه افتاد و در همان جا 
جوخه اعدام تشكيل داد و برخى فرماندهان خود را در مقابل 
ديگر فرماندهان خود اعدام كرد، در كربالى پنج تمام دنيا 
به كمك عراق آمد زيرا در كربالى پنج جنگ در حال تمام 
شدن به نفع ايران بود.  نايب رييس فراكسيون مستقلين 
واليى با بيان اينكه تحريف جنگ نكته اى دردآور و رنج 
آور است، گفت: ضرورتى ندارد كه جنگ را تحريف كنيم. 
نيروهاى ايرانى در دوران دفاع مقدس به خوبى عمل كردند 
و يك وجب خاك كشور را به دشمن نداديم، نمى توانيم 
بگوييم دشمن پوچ و ترسو بود و توانى نداشت، دشمن ما 
قوى بود در غيراين صورت چرا هشت سال جنگ طول 
كشيد؟ وى افزود: ايران در دوران دفاع مقدس با 46 كشور 
دنيا در تخاصم بود و آن ها يكى شده بودند تا عليه جمهورى 
اسالمى ايران بايستند، در دوران هشت ساله دفاع مقدس 
ايران از 46 كشور دنيا اسير داشت. جعفرزاده ايمن آبادى 
اظهار داشت: قبول ندارم فرماندهان جنگ بخواهند 
واقعيات دوران دفاع مقدس را تحريف كنند و بگويند 

عمليات كربالى چهار براى فريب دشمن بوده است، اگر 
اين گونه باشد جواب خون شهدا را چه كسى بايد بدهد؟ 
نماينده مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: 
واقعيت اين است كه عمليات كربالى چهار لو رفته بود و بعد 
از لو رفتن نيروهاى ايرانى از دستور فرماندهان سرپيچى 
كردند و گفتند ما به راحتى به بصره مى رويم، در حالى كه 
عراق نيروهاى ايرانى را به داخل خود كشيدند و سپس همه 
نيروهاى ايرانى را به شهادت رساندند، اين در شرايطى بود 
كه اگر نيروها به دستور فرماندهان گوش مى كردند انقدر 
شهيد نمى داديم. وى با بيان اينكه تحريف جنگ، نوعى 
جنايت جنگى است و اصال و ابدا كسى حق ندارد جنگ 
را تحريف كند، افزود: حدود سه ميليون رزمنده در جنگ 
داشته ايم كه همين شرايط برخى مسائل را انكار ناپذير 
مى كند. جعفرزاده ايمن آبادى با بيان اينكه ايران در دوران 
هشت ساله دفاع مقدس شكست ها و پيروزى هايى داشته 
ولى مهم اين است كه هر شكستى را با رهبرى امام تبديل 
به پيروزى بزرگى كرديم، ادامه داد: اگر درس هايى از جنگ 
بگيريم، خيلى خوب است.نماينده مردم رشت در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اينكه اميدوارم فرماندهان دوران 
دفاع مقدس، كنفرانسى خبرى با حضور پژوهشگران 
جنگ تشكيل دهند و پاسخگوى سواالت باشند، گفت: 
جنگ كارنامه خوبى دارد ولى اين كارنامه خوب به معناى 
اين نيست كه همه عمليات ها نمره 20 گرفته اند.وى با بيان 
اينكه بايد دليل نمرات پايين برخى عمليات ها را بگوييم 
زيرا داليل نمرات پايين اين عمليات ها درس هاى زندگى، 
كشوردارى و حكومت دارى است، افزود: نبايد جنگ را 
تحريف كنيم زيرا بايد داليل شكست ها را بررسى كنيم، 
اگر داليل آن شكست ها بازهم تكرار شود، خدايى ناكرده 
به انقالب اسالمى نيز ضربه مى زند. جعفرزاده ايمن آبادى 
با بيان اينكه عمليات كربالى چهار عمليات فريب نبود، 
اظهار داشت: در كربالى پنج صدام فرماندهان خود را به 
مرخصى فرستاد و فكر نمى كرد ايران به اين سرعت خود را 
بازيابى كند و وارد عمليات جديدى شود ولى ايران بالفاصه 
به صورت منطقى عمليات كربالى پنج را طرح ريزى كرد، 
اين بار صدام غافلگير شد و خودش به ميدان آمد و براى 
فرماندهانش جوخه اعدام تشكيل داد و برخى را اعدام 
كرد. نماينده مردم رشت در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه عمليات كربالى پنج همه دنيا به لرزه درآورد زيرا همه 

مردم پاى كار آمده بودند، گفت: در نهايت كشورهايى مانند 
عربستان و كويت نيز براى كمك به صدام تالش كردند تا 
بصره سقوط نكند، درنهايت كربالى پنج بخشى از زخم هاى 

كربالى چهار را التيام بخشيد.
فرماندهان گفتند عمليات لو رفته، رضايي گفت 

ادامه دهيد
اين تنها اظهار نظر درباره ادعاهاي محسن رضايي نبود 
و محمدعلى پورمختار، عضو فراكسيون نمايندگان واليى 
مجلس نيز با بيان اظهاراتي دوپهلو در واكنش به اظهارت 
فرمانده پيشين سپاه گفت: فرماندهان آن روز مى گويند 
كه ما به سردار رضايى گفته ايم كه عمليات كربالى چهار 
لو رفته است اما فرمانده وقت كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى گفته است كه بايد شما اين عمليات را انجام دهيد، 
اين موضوع به آن معناست كه هدف مهمى پشت موضوع 
اجراى عمليات كربالى چهار بوده كه در مرحله بعدى يعنى 
كربالى پنج اهداف محقق شده است. محمدعلى پورمختار، 
در خصوص مسائلى كه اكنون پيرامون عمليات كربالى 
چهار مطرح شده است، اظهار داشت: آقاى محسن رضايى 
فرمانده كل سپاه پاسداران و فرمانده عمليات كربالى چهار 
بوده است و اظهاراتى كه در اين مورد مطرح مى كند از نظر 

من متقن و مستند است.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى 
اسالمى بيان كرد: اگرچه امروز حاشيه هايى توسط افرادى 
ساخته مى شود كه نه مى دانند جنگ چيست و نه خبرى از 
عمليات كربالى چهار دارند. بعضي خانم هايى را مى بينم كه 
امروز تحليلگر جنگ شده اند، توييت هايى را ديدم كه چند 

خانم از سخنان آقاى رضايى انتقاد كرده اند.
وى افزود: به اعتقاد من اين افراد بايد نگرش آقاى محسن 
رضايى و نقش و جايگاه ايشان در آن زمان را در نظر داشته 
باشند، طراحى هايى كه صورت مى گرفته مبتنى بر اهداف 
مشخصى بوده است. پورمختار با بيان اينكه آقاى رضايى 
به درستى عنوان كرده كه عمليات كربالى چهار عمليات 
فريب بوده است، ادامه داد: اين عمليات متاسفانه لو رفته 
بود. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه من نيز در عمليات كربالى چهار 
حضور داشته ام، گفت: ما هم انتظار شكست نداشتيم و بناى 
ما بر اين بود كه اهداف عمليات را محقق كنيم ولى بعد از لو 
رفتن عمليات و گاهي مسائل حاشيه هاى كه رخ داد منجر 

به شكست شد.
وى با بيان اينكه فرماندهان آن روز مى گويند كه ما به 
سردار رضايى گفته ايم كه عمليات كربالى چهار لو رفته 
است اما فرمانده وقت كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
گفته است كه بايد شما اين عمليات را انجام دهيد، افزود: 
وقتى كه اين فرماندهان گفته اند عمليات كربالى چهار لو 
رفته اما آقاى محسن رضايى گفته به حركت خود ادامه 
دهيد، به اين معناست كه هدف مهمى پشت موضوع 
اجراى عمليات كربالى چهار بوده كه در مرحله بعدى 
يعنى كربالى پنج اهداف محقق شده است. پورمختار با 
بيان اينكه آمار رسمى شهداى عمليات كربالى چهار در 
اختيار سپاه پاسداران است، اظهار داشت: سپاه مجرى 
عمليات بوده است و به هيچ وجه آمار 6، هفت هزار نفرى 
شهداى عمليات كربالى چهار صحيح نيست؛ من در آن 
مقطع در نيروى انسانى قرارگاه كربال مشغول فعاليت 
بوده ام و آمار اطالعات شهدا به دست ما مى رسيد. عضو 
كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه از كل يگان هايى كه قرار بود در عمليات كربالى 
چهار شركت كنند، تنها وقتى غواص ها به آن طرف اروند 
رفتند، مشخص شد كه عراقى ها آمادگى كامل براى مقابله 

با عمليات كربالى چهار را دارند، تعدادى از نيروهاى ايرانى 
دستگير شدند و برخالف قوانين بين المللى آن ها را به 
شهادت رساندند و تعدادى نيز در درون اروند به شهات 
رسيدند. وى با اشاره به اينكه تنها غواص هاى ايرانى در 
عمليات كربالى چهار به آن طرف اروندرود رفتند و بعد 
از اينكه معلوم شد عمليات لو رفته است، ادامه عمليات 
كربالى چهار متوقف شد، افزود: اينكه مى خواهند بگويند 
چند هزار نفر شهيد و مفقود شده اند، حرف كامال نادرستى 
است، بر همين مبنا است كه اگر سه قرارگاه عمده در 
اين عمليات نقش داشته اند نافى اين نيست كه عمليات 
براى فريب دشمن بوده است. پورمختار با بيان اينكه از 
نظر نظامى اگر بخواهيم عمليات فريب هم انجام دهيم با 
هدف پيروزى انجام مى شود تا منطقه اى فتح شود، ادامه 
داد: در عمليات فريب، دشمن نيروهاى خود را به نقطه اى 
گسيل مى دهد و ما از جاى ديگرى عمليات مى كنيم. عضو 
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه بايد توجه داشت به اينكه عمليات كربالى چهار 
لو رفته بود، گفت: عمليات فريب براى اين است كه ذهن 
دشمن را به سمت ديگرى برود و شما برنامه خود را در جاى 
ديگرى اجرا كنيد، در شمال غرب عمليات هايى كه بيشتر 
انجام مى داديم، از اين دست بود، اگرچه هدف فتح شهرهاى 
عراق بود ولى ايران نيروهاى عراقى را به سمت ديگرى 
مى كشاند، در عمليات فريب الزاما تعداد نفرات پايين 
نيست، بلكه در عمليات هاى ايذايى است كه 10 الى 20

نفر در قالب گروهان و دسته عمليات مى كردند و مهمات و 
آرايش دشمن را برهم مى زدند و اسير مى گرفتند و سنگرى 
را تصرف مى كردند ولى چون قرار نبود بمانند برمى گشتند.  
وى با بيان اينكه عمليات ايذايى با عمليات فريب متفاوت 
است، افزود: حرف آقاى محسن رضايى در مورد كربالى 
چهار را قبول دارم، از آنجايى كه ايشان تصميم گير بوده اند 
صحبت هايش مستند و متقن است. پورمختار با بيان اينكه 
هدف نهايى از اجراى عمليات كربالى  چهارگرفتن بصره 
بوده و هدف مقدماتى اين عمليات عبور از اروند و گرفتن 
سرپل هايى بود كه در آن منطقه نياز داشتيم كه در كربالى 
پنج اين هدف محقق شد، اظهار داشت: عمليات كربالى 
پنج در مدت كوتاهى پس از كربالى چهار در همان منطقه 
رخ داد، دشمنان تصور مى كردند كه ايران شكست خورده 
و براى تجديد قوا رفته، در حالى كه همچنان نيروهاى ايرانى 
وارد منطقه مى شدند. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در 

مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: در عمليات كربالى پنج 
مشاهده مى شد كه اتومبيل ها، تانك ها و نفربرها با چراغ 
روشن حركت مى كنند، ما متعجب شديم از اين موضوع 
و پيگيرى كرديم و متوجه شديم كه از فرماندهى كل 
سپاه اين دستور صادر شده تا به دشمن نشان دهند كه ما 
بسيار زياد هستيم كه همين موضوع رعب و وحشت به دل 
عراقى ها انداخت. وى افزود: اين تاكتيك ها و تدابير جنگى 
ممكن است در نظر افرادى مانند من كه در سطح پايين 
هستم، طور ديگرى فهم شود، براى مثال وقتى مى گويند 
عمليات لو رفته و محسن رضايى مى گويد به عمليات 
ادامه دهيد، متوجه نمى شوم كه چه برنامه اى وجود دارد 
و ناراحت شوم كه چرا اين فرمان صادر شده است. عضو 
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
فرماندهان عاليرتبه همه امور را محاسبه مى كنند و در هر 

مرحله تصميمى را اتخاذ مى كنند.
لو رفتن عمليات روشن بود

اوضاع به حدي حاد شده كه مهدى شيخ، عضو 
فراكسيون اميد مجلس كه يكي از ساكت ترين 
نماينده هاي بهارستان به حساب مي آيد نيز در واكنش 
به ادعاهاي محسن رضايي گفت: دو روز قبل از عمليات 
كربالى چهار هواپيماهاى عراقى عكسبردارى كردند 
و رفتند، بر ما روشن بود كه اين عمليات به خوبى اجرا 
نخواهد شد. شيخ  در خصوص مسائلى كه اكنون پيرامون 
عمليات كربالى چهار مطرح شده است، اظهار داشت: در 
عمليات كربالى چهار من در يكى از گردان هاى لشگر 
10 سيدالشهدا بودم، ماموريت نيروهاى ما اين بود كه 
شهر ابوخصيب عراق را در آن عمليات فتح كنيم.  عضو 
فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه بر 
ما روشن بود كه عمليات كربالى چهار لو رفته است، بيان 
كرد: دو روز قبل از عمليات كربالى چهار هواپيماهاى 
عراقى عكسبردارى كردند و رفتند، بر ما روشن بود كه اين 
عمليات به خوبى اجرا نخواهد شد. وى با بيان اينكه قرار 
بود كه گردان ما به عمق بزند، افزود: بعد از اينكه غواص ها 
حركت كردند و مشخص شد كه عمليات لو رفته است، ما 
سريع خرمشهر را خالى كرديم زيرا آمادگى داشتيم، اگر 
مى  مانديم و صبح خرمشهر را خالى مى كردند، ممكن 
بود كه در آن بمباران نيروهاى ما نيز گرفتار شوند. شيخ 
در خصوص اينكه محسن رضايى گفته است عمليات 
كربالى چهار عمليات فريب دشمن بوده است،  ادامه داد: 
اصال نمى توان پذيرفت عمليات كربالى چهار عمليات 
فريب بوده و اين موضوع قابل توجيه نيست. نماينده مردم 
تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه عمليات كربالى پنج براى 
جبران عمليات كربالى چهار بود، گفت: به عنوان كسى 
كه در ميدان بودم نه در ستاد، معرفى كردن عمليات 
كربالى چهار براى فريب دشمن را قبول ندارم. وى 
افزود: اگر عمليات كربالى چهار براى فريب دشمن بوده 
است، مسئوالن وقت بگويند چرا ايران تا اين همه تلفات 
داده است.  شيخ با بيان اينكه عمليات فريب يك عمليات 
ايذايى است، اظهار داشت: كربالى چهار را نمى توان 
عمليات فريب ناميد، نمى شود نيروهاى خودى به شهادت 
برسند و بعد بگوييم اين عمليات براى فريب دشمن بوده 
است. نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه عمليات 
فريب يعنى عمليات ايذايى، بيان كرد: براى مثال پيش 
از آغاز عمليات والفجر هشت كه براى فتح فاو انجام شد، 
برخى عمليات هاى ايذايى را طراحى و اجرا كرديم تا در 
نهايت عمليات اصلى در فاو انجام شد. عضو فراكسيون 
اميد مجلس شوراى اسالمى گفت: عمليات فريب بايد 
در ابعاد كوچكى انجام شود نه اينكه نيروهاى وسيعى را به 
خط بفرستيم و همه نيروها با دشمن هوشيار مواجه شوند 
و تلفات زيادى بدهيم، نمى دانم آقاى رضايى بر چه مبنايى 
گفته اند، عمليات كربالى چهار، عمليات فريب بوده است.

عقوبت يك ناآگاهي
اگر مسئوالن ما عذرخواهي و قبول مسئوليت هاي 
خود را فرابگيرند بسياري از اين مشكالت به وجود 
نمي آيد و سبب آن نمي شود كه آن ها هزينه هاي 
فراوان بيشتري به دليل ناآگاهي از قدرت جامعه در اين 
روزگاري كه فضاي مجازي توانا شده است، پرداخت 
كنند. سرپوش هايي كه گاهي با بهانه هاي واهي بر برخي 
مسائل گذاشته مي شود شايد در دوراني كه شبكه هاي 
اجتماعي قدرت نگرفته بودند مي توانست كارآيي الزم را 
داشته باشد ولي امروز اگر شفافيت و صداقت سرلوحه كار 
مسئوالن نباشد، عقوبت آن رسوايي خواهد بود؛ عقوبتي 
كه به هر ميزان هم تالش كنند سياهي آن پاك نخواهد شد.
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مشكالت منطقه خاورميانه پاياني ندارد و هر روز 
بايد با ماجراي جديدي روبه رو شد. در همين حال به 
تازگي شاهد آن هستيم كه دولت تركيه سعي دارد 
با استفاده از ارتش اين كشور به مناطق كرد نشين 
همسايه خود يعني سوريه حمله كند. اين اتفاق 
سبب شده است برخي نگران آن باشند كه درگيري 
جديدي در منطقه به راه بيفتد و اين اقدام سبب بروز 
مشكالتي جديد در خاورميانه شود. در همين راستا 
نمايندگان كرد مجلس ايران به دبيركل سازمان 
ملل متحد  نامه زدند و خواستند كه ازحمله تركيه به 
مناطق كردنشين سوريه جلوگيرى كند.  حشمت ا... 
فالحت پيشه، نماينده مردم اسالم آباد غرب در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: عملكرد تركيه در 
ارتباط با كرد ها بحران زا بوده و آن ها همواره از فرصت 
نابسامانى در سوريه براى پيشبرد همين رويكرد 
استفاده كرده اند اما جمهورى اسالمى ايران با كردها 
ارتباط سازنده وهوشمندانه اى داشته و در موضوع 
كردهاى سوريه نيز قائل به نقش آفرينى دولت مركزى 
و مذاكرات سورى - سورى است. حشمت ا... فالحت 
پيشه اظهار داشت:هدف از دعوت تركيه به مذاكرات 
آستانه در مورد سوريه، جلوگيرى از بحران هاى 
احتمالى پس از خروج نيروهاى بيگانه از سوريه بود 
و مذاكرات صورت گرفته در اين بخش نتايج خوبى را 
همراه  داشت. وى افزود: تركيه همواره از جانب مرز 
مشترك خود با سوريه احساس خطر مى كند. در 
بخشى از مرز مشترك سوريه و تركيه علويان حامى 
دولت مركزى سوريه مستقر هستند كه سياست هاى 
تركيه براى ساقط كردن دولت اسد را نمى پسنديدند 
و بخش ديگر نيز كردها بودند كه منازعاتى با تركيه 
دارند و اين از اشتباهات خود تركيه بوده كه چنين 

وضعى را درمرز هايش ايجاد كرده است.
هشدار  امنيتي

رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس با اشاره به اعزام نيروهاى نظامى ترك به سوي 
شهر «منبج» تصريح كرد: براى حل نگرانى هاى 
تركيه در خصوص اين منطقه راهبرد مذاكرات 
سورى سورى با در نظر گرفتن مالحظات امنيتى 
تركيه اصلى ترين راهبرد از نظر همه اعضاى تاثير گذار 
دراجالس آستانه است و تركيه بايد توجه كند در 
زمين ترامپ بازى نكند.  وى ادامه داد:خروج آمريكا از 
سوريه براى ايجاد ثبات در اين كشور نيست و ترامپ 
به دنبال ايجاد منطقه حائل بين مرز عراق،اردن و 
سوريه است تا از اين طريق سياست هاى خود را دنبال 
كند و در مقابل، مسئوليتى نيز در مقابل مشكالت 
و ناامنى ها  متوجه خود نكند. نماينده مردم اسالم 
آباد غرب در مجلس شوراى اسالمى گفت: هرگونه 
تحرك نظامى و امنيتى عليه كردهاى سورى باعث 
شورش همه كرد ها عليه تركيه مى شود و كرد هاى 
ديگر كشورها هم عليه تركيه موضع گيرى خواهند 
كرد،  ضمن آنكه تركيه بايد حاكميت دولت مركزى 
سوريه را بپذيرد همان طور كه شاهد آن هستيم امروز 
مخالفان سوريه، حكومت اسد را پذيرفته اند و دست 
به بازگشايى سفارت هاى خود در اين كشور زده اند و 
سوريه نيز در مقابل بايد اين اطمينان را به تركيه بدهد 
كه خاك اين كشور تبديل به حوزه ناامنى براى تركيه 

نخواهد شد.
تحركات جديد

گفتني است ارتش بشار اسد روز جمعه و براى 
اولين بار پس از سال ها وارد شهركردنشين منبج در 
شمال سوريه شد و پرچم دولت مركزى اين كشور 
را در اين شهر برافراشت. ورود آن ها به منبج در پى 
درخواست يگان هاى مدافع خلق موسوم به «ى پ 
گ» انجام شد. كردهاى عضو «ى پ گ» در اين روز 
در بيانيه اى از دولت مركزى سوريه خواسته بودند تا 
كنترل مناطقى را كه نيروهاى كرد تخليه كرده اند 
از جمله در شهر منبج، برعهده بگيرد و از اين 
سرزمين ها در مقابل حمالت تركيه حفاظت كند. 
نيروهاى كرد اعالم كرده  بودند كه شهر منبج را با 
هدف مبارزه با نيروهاى داعش در مناطق شرقى 
سوريه تخليه كرده اند. ارتش سوريه بالفاصله به اين 
درخواست پاسخ داد و اعالم كرد كه «امنيت كامل 
همه شهروندان سوريه و ديگر ساكنان شهر منبج 
را تضمين خواهد كرد». كرملين نيز در بيانيه اى از 
بازگشت بخشى از سرزمين هاى كردنشين شمال 
سوريه تحت حاكميت دولت مركزى استقبال كرد.

گروه سياسى تذكر كتبي

نشست ديروز يك شنبه فراكسيون پاسخگو با حضور وزير آموزش و پرورش در خصوص 
علل بررسى حادثه زاهدان در حالي برگزار شد كه سرويس دانش آموزان روستايى بخش 
ــتاى فيروزيان در همان زمان  نشست سقوط كرده  صوماى برادوست اروميه از پل روس
بود و دانش آموزان مجروح به بيمارستان امام خمينى(س) اروميه منتقل شدند و بنا به 
گزارشات محلى حال سه دانش آموز مساعد نيست. على بختيار به عنوان رييس فراكسيون 
پاسخگويي كه جلسه اي با وزير آموزش و پرورش داشت، درباره نشست گفته است كه اين 
نشست به منظور بررسى علل حادثه زاهدان با حضور وزير آموزش و پرورش برگزار شد. 
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراى اسالمى افزود: نمايندگان حاضر در 

اين جلسه بر لزوم برخورد با مسببين اين حادثه تاكيد داشتند، هم چنين اعتقاد داشتند كه 
كارگروه ها و كميسيون هاى مختلف براى بررسى اين موضوع، روند بررسى اين حادثه را كند 
خواهد كرد. وى ادامه داد: در اين جلسه در خصوص وضعيت اعتبارات و هم چنين اعتبارات 
تخصيص يافته نيز بحث هايى صورت گرفت و در مورد بخارى هاى استانداردى كه در انبار 
آموزش و پرورش وجود دارد، صحبت هايى انجام شد مبنى بر اينكه اين بخارى ها در شهرها 
يا روستاهايى كه گازرسانى صورت نگرفته، استفاده شود. عضو كميسيون انرژى مجلس 
بيان كرد: وزير آموزش و پرورش گفت كه اين مدرسه به مكانى غير استاندارد بدون مجوز از 
آموزش و پرورش نقل مكان كرده است كه در اين خصوص، هيات تخلفات ادارى در وزارت 

آموزش و پرورش در اين هفته جلسه تشكيل خواهد داد و با خاطيان برخورد خواهد كرد. 
بختيار گفت: با توجه به اينكه تعداد بسيارى كالس درس غير استاندارد در كشور وجود دارد 
و هشت هزار  و 600 كالس درس از بخارى هاى غير استاندارد استفاده مى كنند درحالى كه 
در خصوص بودجه سال جارى اعتبارات الزم براى آموزش و پرورش توسط مجلس پيش 
بينى شده بود، اين وضعيت به هيچ وجه قابل قبول نيست. اين نماينده مجلس در دوره دهم 
افزود: گزارش سازمان برنامه و بودجه بر تخصيص كامل اعتبارات اين بخش تاكيد داشت و با 
توجه به اين كه در سال 97 نسبت به سال گذشته رشد داشت ولى متاسفانه اقدام قابل قبولى 
صورت نگرفته است. رييس فراكسيون پاسخگو مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد:  
در اين جلسه  از آموزش و پرورش خواسته شد، موضوع ايمن سازى كالس هاى درس را در 
اولويت كار خود قرار دهند و از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه خواسته شد كه در خصوص 

تخصيص اعتبارات كوتاهى صورت نگيرد و اعتبارات الزم را تامين كند.

بررسي يك فاجعه در زمان وقوع واقعه اي ديگر!

نمايندگان مجلس براي جلوگيري از اقدامات 
اردوغان به سازمان ملل نامه زدند

احساس لرزه برخورد 
با كردها در ايران

مهدى شيخ
عضو فراكسيون اميد:

كربالى چهار را نمى توان عمليات 
فريب ناميد، نمى شود نيروهاى خودى 

به شهادت برسند و بعد بگوييم اين 
عمليات براى فريب دشمن بوده است

محمدعلى         پورمختار
 عضو فراكسيون نمايندگان واليى:

 فرماندهان آن روز مى گويند كه ما به 
سردار رضايى گفته ايم كه عمليات 

كربالى چهار لو رفته است اما فرمانده 
وقت كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

گفته است كه بايد شما اين عمليات را 
انجام دهيد

 غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى
 نايب رييس فراكسيون مستقلين واليى:

يكى از داليلى كه ما در آن عمليات 
شكست خورديم، فارغ از خيانتى كه 

شد و عمليات لو رفت، به اين دليل بود كه 
نيروهاى ايران اجتهاد كردند و به حرف 

فرماندهان خود گوش ندادند، سپس در 
اين شرايط عراق گاز انبرى عمل كرد و 

نيروهاى ايرانى را به شهادت رساند

    نمايندگان مجلس نيز به جمع معترضان به اظهارات محسن رضايي پيوستند

عقوبت  يك ادعا
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي: تحريف جنگ نوعى جنايت جنگى است

مهدي شيخ: روشن بود كه عمليات كربالى چهار لو رفته است

محمدعلي پورمختار: فرماندهان گفتند عمليات  لو رفته، رضايى گفت ادامه دهيد
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خبرگزارى آناتولـى تركيه گزارش 
داد كه سـربازان آمريكايى بـه همراه 
خودروهـاى نظامـى مـدل هامـر و 
كاميون هايى كه در اين انبارى مستقر 
بودند، خاك سـوريه را به سمت عراق 
ترك كردند.طبق اين گزارش انبار مالكيه 

يكى از مهم ترين مراكز تامين تسليحات 
يگان هاى مدافع خلق بوده است و براى 
توزيـع سـالح و مهمات بـه گروه هاى 
مسلح كردى اسـتفاده مى شده است.
آمريكا حدود دو هزار سرباز در 18 پايگاه 
نظامى در سوريه مسـتقر كرده است.

خروج سربازان آمريكايى بنابه فرمان 
ترامپ انجام گرفته است. دونالد ترامپ 
به تازگي با انتشار پيامى در شبكه توييتر 

نوشت سربازان ما به خانه بازمى گردند!
تصميـم ترامـپ نه تنهـا بـا انتقاد 
كشـورهاى هم پيمان آمريـكا روبه رو 

شـده، بلكه در خود اياالت متحده نيز 
بسـيارى ها معتقدند كه زمـان خروج 
سـربازان آمريكايى از سوريه هنوز فرا 
نرسيده اسـت.ترامپ همچنين اعالم 
كرد: رجب طيب اردوغان، رييس جمهور 
تركيه به او اطميمـان داده كه هر آنچه 

از داعش در سـوريه باقى مانده اسـت، 
ريشه كن خواهد كرد. به گفته ى رييس 
جمهورى آمريكا، اردوغان مردى است 
كه از عهـده اين كار برمى آينـد و از آن 
گذشته تركيه با سـوريه هم مرز است.
پس از اعـالم خروج آمريكا از سـوريه 

براى نخستين بار تركيه و روسيه بر سر 
عمليات در سـوريه به توافقاتى دست 
يافتند. اين دو كشور روز شنبه هشتم 
دى (28 دسامبر) توافق كردند كه از اين 
پس عمليات نظامى خود در سـوريه را 

هماهنگ  خواهند كرد.

خروج نخستین گروه رسبازان آمریکایی از سوریه

تقريبا دو   ماه پيش، نيروهاى پليس فرانسه اردوگاه 
پناهجويان در منطقه گراند سنت در نزديكى دانكرك 
را تخريب كردند و پناهجويان از جمله كودكان را به 

مناطق ديگر در اين كشور فرستادند.
ــاكن  نزديك به 1800 پناهجو در اين اردوگاه س
بودند.اين سومين بار بود كه در چند ماه اخير پليس 
فرانسه اردوگاه پناهجويان را كه با كمك سازمان هاى 
ــازمان هاى  مردم نهاد پا گرفته بود،  ويران كردند.س
مردم نهاد و مدافع حقوق پناهجويان با انتقاد شديد 
از دولت فرانسه مى گويند كه آن ها نه تنها كمكى به 
حل بحران پناهجويان نمى كنند بلكه درد آن ها را 

بيشتر  مى كنند.
درباره كاله و  راه رسيدن به انگليس

شهر شمالى دانكرك كه در كرانه كانال مانش قرار 
دارد، يكى از مقصدهاى اصلى پناهجويان براى عبور 

از دريا و  رسيدن به بريتانياست.
ــهر كاله در چند كيلومترى  در يك دهه اخير ش
دانكرك، اولين مقصد پناهجويان بود اما نزديك به دو 
سال است كه با يورش نيروهاى پليس به بزرگ ترين 
اردوگاه هاى پناهجويان و سختگيرى و خشونت هاى 
ماه هاى اخير بسيارى از پناهجويان دانكرك را به كاله 

ترجيح داده اند.
ــهر دانكرك مى گويد خانواده هاى  فرماندار ش
پناهجويان در اولين فرصت اسكان مى يابند. قولى كه 
در چند سال اخير بارها مسئوالن فرانسوى متعهد به 
آن شده اند اما در عمل هيچ گاه اين اتفاق نيفتاده است.

بيشتر پناهجويان همان گونه كه پس از خرابى 
ــش آمد، ويرانه  ــان در كاله هم پي اردوگاه پناهجوي

جنگل هاى اطراف را با وجود سختى ها و فشارهاى 
پليس با اميد به اينكه روزى بتوانند به بريتاينا بروند 

انتخاب  مى كنند.
مانش،  داالن خوشبختى

وزير كشور بريتانيا اذعان كرده است كه اين مشكل 
هيچ راه حل مشخص و آسانى ندارد.به گفته مقامات 
ــادى از اين پناهجويان  و فعاالن مهاجرتى، تعداد زي
ايرانيانى هستند كه سوار برقايق هاى كوچك از فرانسه 
ــواحل جنوب شرق  و از طريق كانال مانش راهى س
بريتانيا مى شوند.از حدود دو ماه پيش تاكنون بيش 
از 220 نفر تالش كرده اند كه خود را با قايق به بريتانيا 
ــانند. عالوه بر ايرانى ها، شهروندان افغانستان و   برس

سوريه هم در ميان اين پناهجويان ديده مى شوند.
واكنش حزب كارگر

ــف دولت در  ــزب اصلى مخال حزب كارگر، ح
ــته كنترل  ــه دولت نتوانس ــا، مى گويد ك بريتاني
وضعيت را به دست بگيرد و يكى از نمايندگان حزب 
محافظه كار، حزب حاكم، هم از فقدان رهبرى در 
اين ماجرا انتقاد كرده است.وزير كشور گفته تالش 
مهاجران براى طى كردن اين سفر خطرناك باعث 
نگرانى جدى شده است.روز جمعه 28 دسامبر (هفتم 
دى) 12 پناهچو در دو قايق در سواحل دوور در بريتانيا 
بازداشت شدند. به گفته مسئوالن از اين تعداد به جز 

يك شهروند سوريه، بقيه ايرانى بودند.
آمارى از نجات پناهجويان در مانش

چندى پيش بود كه رسانه هاى فرانسوى گزارش 
دادند كه  17 پناهجويى كه گفته مى شود مليت ايرانى 
داشته اند، پس از سرقت يك قايق ماهيگيرى موفق 

ــه آب هاى بريتانيا  ــده اند از طريق كانال مانش ب ش
برسند. آمارهاى گارد ساحلى فرانسه از سال 2016 تا 
امروز نشان مى دهد كه 58 بار نيروهاى گارد ساحلى در 
دريا به كمك پناهجويان رفته اند؛ با اين حال تاكنون 
ــت كه پناهجويان از طريق دزدى  سابقه نداشته اس

قايق ماهيگيرى دست به چنين كارى بزنند.

تحليل فايننشال تايمز   از پناهجويان ايرانى
روزنامه بريتانيايى فايننشال تايمز روز شنبه 29 
دسامبر در گزارشى، وضعيت نابسامان اقتصادى در 
ــهروندان اين كشور براى  ايران را از داليل تالش ش

مهاجرت و رساندن خود به بريتانيا عنوان كرد.
كريس هوگبن، رييس كارگروه جرايم مهاجرتى 

ــئول مقابله با قاچاق انسان است، به  بريتانيا كه مس
روزنامه فايننشال تايمز گفت كه دولت بريتانيا عمدتا 
ــر در ايران، پناهجويان  به دليل وضعيت حقوق بش
ايرانى را به كشورشان بازنمى گرداند.به گفته او اطالع 
از اين موضوع باعث هجوم ايرانى ها به بريتانيا و به وجود 
ــده است. آمدن پديده پناهجويان كانال مانش ش

هوگبن گفته است كه اين پناهجويان الزم نيست كه 
پنهانى و قاچاقى به بريتانيا بيايند: تنها كافى است كه 
خود را به آب هاى بريتانيا برسانند و براى كمك با پليس 
و گارد ساحلى تماس بگيرند. همين كه نيروهاى مرزى 
يا پليس آن ها را از آب بگيرد، به هدف شان رسيده اند، 

چون ما آن ها را (به ايران) بر نمى گردانيم.
درباره كانال مانش

اين تونل 40 متر پايين تر از كف دريا (بيش از 100 
ــده و داراى دو  متر پايين تر از سطح دريا) ساخته ش
خط (رفت و برگشت) براى قطارهاى حمل اتومبيل 
و مسافر است. قطر هر كانال نزديك به هشت متر و 
ــه و نجات مصدومان احتمالى  داراى لوله هاى تهوي
است. عبور قطارها از تونل 20 دقيقه طول مى كشد و  با 
اين پروژه زمان مسافرت از پاريس به لندن و برعكس از 
طريق زمينى سه ساعت كاهش خواهد يافت. مخارج  
اين كانال كه بزرگ ترين پروژه ساختمانى اروپاست، 

10 ميليارد دالر  برآورد شده است.
تونل مانش كه به آن تونل كانال نيز گفته مى شود، 
انگلستان را  از طريق خشكى به قاره اروپا متصل كرده 
است. اين تونل  بيش از 50 كيلومتر طول دارد كه زير 
بستر درياى مانش حفر شده و كنت در انگليس را به 

كاله در فرانسه متصل مى كند. 
مانش كه انجمن مهندسان عمران آمريكا  آن را 
يكى از عجايب هفتگانه دنياى مدرن ناميده است، 
داراى دو خط ريلى و يك تونل جانبى براى خودروها 
ــود تنها در عصر يخبندان يعنى  ست. گفته مى ش
ــال پيش انگلستان به اروپا  چيزى حدود 8500 س

متصل بوده است. 

مانش كانال   رويايي

حضور تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی  در نزدیکی مرزهای انگلیس خربساز  شده است

اگر تا هميـن يكى، دو  سـال پيـش، اخبار 
روزانه پناهجويان در مديترانه را مى شنيديم، 
حاال در روزهاى منتهى به سال  جديد ميالدى 

(2019) كانال مانش حسـابى توسـط ايرانى ها 
خبرساز شـده اسـت!كانال مانش ، تونلى 52 
كيلومترى اسـت كه  بندر پادوكاله فرانسـه را 
به شهرك فوكسـتون انگليس متصل مى كند 
و  در زير كف دريا حفر شده اسـت. در چند روز  
اخير آنقـدر تعـداد پناهجويـان از طريق اين 
كانال راهى جزيره شـده اند كه دولت انگليس 

را به دردسر انداخته اسـت. گويى راهى جديد 
براى رسيدن پناهجويان به مقصد خوشبختى، 
پيدا شده است. شايد در اين روزها، به خصوص 
پناهجويان ايرانى حس و حال كريستف كلمب 
را دارند كه راهى جديد براى رسـيدن به دنياى 
جديد را كشـف كرده اند! به هر حال، داسـتان 
كانال مانش و پناهجويان ايرانى آنقدر پيچيده 

شده كه سـاجد جاويد، وزير كشـور  بريتانيا، 
تعطيالت خانوادگـى خود براى  كريسـمس و 
سـال نو را نيمه كاره رها كـرده و براى پيگيرى 
اين رويداد به لندن برگشته است! هر چند همه 
پناهجويان ايرانى نيسـتند امابر اساس آنچه 
رسانه ها نقل كرده اند، 80 درصد آن ها را ايرانيان 
تشكيل مى دهند.البته برگشتن ساجد جاويد 

پاكستانى االصل به لندن ، دردى را  دوا نمى كند 
چرا كه طبق اذعان خودش،  «اين مشكل هيچ 
راه حل مشخص و آسانى  ندارد». ساجد جاويد 
نه سختگيرى ها و شخصيت خاص «امبر    راد»، 
وزير كشـور  پيشـين را دارد و نه دستش براى 
مقابله با پناهجويان ايرانى باز است. با اين حال 
اگر دولت انگليس  راه حلى براى كانال مانش پيدا 

نكند آن وقت شايد تمام كسانى كه در فرانسه و 
در برزخى مهاجرتى به سر مى برند، براى رسيدن 
به سرزمين پوند ، از داالن دريايى مانش ، شانس 
خود ر ا ا متحـان كنند!البته فراموش نكنيم كه 
پناهجويـان حق دارنـد از كاله فرانسـه  راهى 
انگليس شوند  چرا كه نيروهاى دولتى فرانسه 
دو ماه پيش، پناهگاه هاى آن ها را تخريب كردند.

ممهدى دل روشن 

روزنامه ديلى صباح متن مكالمات سه تن 
از اعضاى برجسته تيم ترور جمال خاشقجى 
در جريان عمليات ترور را با استناد به كتابى 
ــى را كه از  ــر و جزيياتى از فايل صوت منتش
مهم ترين مدارك مربوط به پرونده قتل اين 
روزنامه نگار منتقد سعودى است، برمال كرد.

ــه كتاب  ــتناد ب ــا اس ــه ب ــن روزنام اي
ــرارى سياه  ــى گرى ديپلماسى... اس وحش
ــقجى، به جزييات نوار صوتى  از قتل خاش
مى پردازد كه مربوط به مذاكرات بين رهبر 
ــناس  تيم ترور، يعنى ماهر المطرب كارش
پزشكى قانونى، صالح  الطبيقى عضو گارد 
سلطنتى سعودى و ثائر الحربى است. آن ها 
ــيدن خاشقجى به  ــاعت قبل از رس يك س
كنسولگرى عربستان در استانبول در حال 
بحث با يكديگر هستند و مى گويند، دو راه 
ــا او را به رياض  ــش روى او مى گذارند ي پي

بفرستند يا در صورت مخالفت او را بكشند.
ــه مى افزايد، اين فايل صوتى  اين روزنام
ــپل، رييس  همان فايلى بوده كه جينا هاس
ــيا)  ــازمان اطالعات مركزى آمريكا (س س
ــن روزنامه نگار  ــل اي ــه قت ــاره اينك را درب
ــك اتفاق  ــه ي ــود ن ــده ب ــزى ش برنامه ري

غيرمنتظره، متقاعد كرد.
اين روزنامه به المطرب اشاره مى كند كه 
در اين فايل صوتى مى گويد: مى دانم چگونه 
او را مثله كنم و در حال گوش دادن موسيقى 

ــيدن قهوه اجزاى بدن خاشقجى را  و نوش
قطعه قطعه مى كند.

ــرب مى گويد:  ــن روزنامه المط طبق اي
ــته اما  ــرم برخورد نداش ــون با بدن گ تاكن
ــه راحتى انجام دهد. او  مى تواند اين كار را ب
ادامه مى دهد: معموال وقتى اجساد را مثله 
مى كنم، هدفون مى گذارم و موسيقى گوش 

مى دهم و در عين حال قهوه هم مى نوشم.
به نوشته اين روزنامه، خاشقجى زمانى 
كه پيشنهاد فرستادن به رياض را شنيد با آن 
مخالفت كرد، بعد از آن المطرب به او گفت، 
در صورت همكارى بخشيده خواهد شد و از 
خاشقجى مى خواهد براى پسرش،  صالح 
كه در رياض است، پيامى فرستاده و بگويد 
ــت و حالش خوب است تا  در استانبول اس

هيچ گونه شبهه اى به وجود نيايد.
ــقجى  ــتانش از خاش ــرب و دوس المط
مى خواهند به پسرش بگويد كه در صورتى 
ــت با او تماس برقرار كند  كه مدتى نتوانس
ــود، اما اين روزنامه نگار سعودى  نگران نش
اين پيشنهادات را رد مى كند. براساس اين 
فايل صوتى خاشقجى از المطرب مى پرسد: 
مى خواهى من را بكشى؟ قصد دارى من را 

خفه كنى؟
براساس كتاب تاليف شده در اين زمينه، 
ــد نمى تواند از  ــقجى وقتى مى فهم خاش
كنسولگرى زنده بيرون برود، آرامش خود 

ــود مى ماند كه  ــرده و در جاى خ را حفظ ك
ناگهان پنج تن از اعضاى تيم ترور به دستور 
ــمت او يورش مى برند تا او را  المطرب به س
خفه كنند و سر او را داخل كيسه پالستيكى 

مى كنند.
ــاح، آخرين  ــى صب ــه ديل ــق روزنام طب
ــقجى اين بوده كه دهانم را  حرف هاى خاش
نبنديد، من آسم دارم، من را خفه خواهيد كرد.

ــانه اى  ــاى رس ــاس گزارش ه براس
خاشقجى براى پنج دقيقه مقاومت مى كند.

ــاس كتاب تاليف شده، نوار صوتى  براس
قتل خاشقجى حتى براى اعضاى سازمان 
اطالعات كه با اين گونه مسائل آشنا هستند، 
ناراحت كننده است، حتى هاسپل با شنيدن 
ــده بسيار متاثر  اين فايل صوتى ترجمه ش

شده بود.
همچنين به رغم اينكه عربستان مدعى 
ــده اعضاى تيم ترور را بازداشت كرده اما  ش
اين كتاب جزيياتى بر خالف اين را منتشر 
ــت. يك منبع كه خواسته نامش  كرده اس
ــود به روزنامه ديلى صباح گفته،  فاش نش
ــده در كنار  ــى در حال حاضر در ج الطبيق

خانواده اش است.
افشاگرى دوست خاشقجى درباره 

علت  قتلش
ــه روزنامه نگار اين روزنامه كتابى را با  س
ــى گرى ديپلماسى... اسرارى  عنوان وحش

سياه از قتل خاشقجى تاليف كردند كه در 
اين باره با دوست جمال خاشقجى كه يك 
ــعودى مقيم كاناداست صحبت  مخالف س
كرده اند. عمر عبدالعزيز، دوست خاشقجى 
اشاره مى كند كه علت قتل خاشقجى شايد 
نيت او براى ايجاد ارتش سايبرى عليه محمد 

بن سلمان،  وليعهد سعودى بوده باشد.
عبدالعزيز به اين سه روزنامه نگار گفته 
است، خاشقجى با او يك كار مشترك براى 
راه اندازى ارتش سايبرى را شروع كرده بود.

ــعودى مى گويد، دولت  ــن مخالف س اي
عربستان از اقدام خاشقجى مطلع شده بود 
و رياض و به رسانه  به عنوان يك تهديد نگاه 

مى كند.عبدالعزيز به روزنامه نگاران ديلى 
ــى پيام هايى  ــاش مى كند كه برخ صباح ف
ــتاده بود، نشان دهنده  كه خاشقجى فرس
مخالفت شديد او با بن سلمان بود. او وليعهد 
ــازى رايانه اى  را غول يا پك من (قهرمان ب
ــته) توصيف  ــه 80 قرن گذش معروف ده

كرده بود.
عبدالعزيز قبال نيز اطالعاتى در اين باره 

براى شبكه س ان ان فاش كرده بود.
ــقجى شخصا  به گفته عبدالعزيز، خاش
روى اين پروژه 5000 دالر سرمايه گذارى 
كرده و وعده داده بود سرمايه گذارانى از بين 
مخالفان سعودى را براى اين پروژه پيدا كند.

کتاب روزنامه نگاران درباره لحظات آخر زندگی روزنامه نگار سعودی منترش شد

دوراهى خاشقجى؛ بازگشت به رياض يا ...

روسيه روز يك شنبه درخواست آلمان 
و فرانسه مبنى بر آزادى سربازان  اوكراينى 
را رد كرد. اين سربازان ماه گذشته به دنبال 
توقيف كشتى هاى اوكراين از سوى نيروهاى 

روسيه بازداشت شده بودند.
آنگال مركل، صدر اعظم آلمان و امانوئل 
مكرون، رييس جمهورى فرانسه روز جمعه 
در يك بيانيه مشـترك نقض حقوق بشـر 

روسـيه در كريمه و «كنتـرل دريايى توأم 
با سـوء اسـتفاده» آن ها در درياى آزوف را 
محكوم كردند. آن ها همچنين خواسـتار 
آزادى 24 سـرباز اوكراينـى شـدند كه در 
درگيرى ماه گذشته در تنگه كرچ بازداشت 

شده  بودند.
در متن بيانيه مشـترك مركل و مكرون 
آمده اسـت: «مـا خواسـتار آزادى فورى و 

بى قيد و شـرط بازداشت شـده ها و عبور و 
مرور آزادانه و بدون محدوديت كشـتى ها 
در تنگه كرچ هسـتيم. آن ها بايـد بتوانند 
جشن كريسمس و سـال نوي ميالدى را در 
كنار خانواده خود سپرى كنند». جشن شب 
سال نو ميالدى و كريسمس هفتم  ژانويه در 

اوكراين و روسيه جشن گرفته مى شود.
اما وزارت امور خارجه روسيه روز شنبه 

به صراحـت اين تقاضـا را رد كرده اسـت. 
اين وزارتخانه همچنين اين درخواسـت را 
«ناخوشـايند» توصيف كرده و غـرب را به 
داشتن اسـتانداردهاى دوگانه متهم كرده 

است.
در بيانيه وزارت امور خارجه روسيه آمده 
است: «متاسفيم كه در بخش دوم بيانيه كه 
در پاريس و برلين تنظيم شـده، روسيه به 

نقض حقوق بشر در كريمه و تشديد تنش در 
درياى آزوف و تنگه كرچ متهم شده است. 
بيانيه مشـترك آن ها ما را با خواسته هاى 

غيرقابل قبول مواجه كرده است».
روسـيه به طور جدى اوكراين را به نقض 
حريم آبـى خـود و «فتنه انگيـرى» متهم 
مى كنـد، آنچه اوكرايـن تا كنـون آن را رد 

كرده است. 

«نه» رصیح روسیه 
به درخواست

 مرکل و مکرون

 رييس جمهـورى آمريـكا از 
احتمال بهبـود روابط تجـارى با 
چين و رسيدن به «يك پيشرفت 
بزرگ» در راه حل اختالفات خبر 
داد.ترامـپ   پـس از گفت وگوى 
تلفنى با همتاى چينـى خود، در 
توييترنوشـت: «تماس طوالنى 
و بسـيار خوبـى با شـى، رييس 

جمهورى چين داشتم. توافقات 
به خوبى پيـش مـى رود و اگر به 
سرانجام برسد، بسيار جامع بوده 
و تمام موضوعات، حوزه ها و نقاط 
اختالف را دربر مى گيرد. پيشرفت 

بزرگى به وجود آمده است».
چيـن و آمريـكا از ژوئن 2018 
ميالدى جنگـى تجـارى را آغاز 

كردند؛ جنگى كه تاثيرات مخربى 
بر بازارهاى مالى گذاشت و با ايجاد 
يك جنـگ تعرفه اى بـى پايان، 
وضعيـت صـادرات و واردات 
كاالهايى به ارزش صدها ميليارد 
دالر را ميان اين دو كشـور بزرگ 
مختل كرد.با بى نتيجه ماندن اين 
جنگ تجارى، سـرانجام روساى 

جمهـور هـر دو كشـور تصميم 
به برقـرارى آتش بـس گرفتند. 
آن ها همچنين موافقـت كردند 
كه تحميـل تعرفه هـاى تجارى 
جديـد را از ابتداى ماه دسـامبر 
براى 90 روى به تعويق بيندازند و 
در اين مدت مذاكراتى را براى رفع 
تنش هـا آغاز كنند.رسـانه هاى 

چين نيز  از قول شى چين پينگ 
اعـالم كردند كه تيم هـاى هر دو 
كشور در تالشـند تا توافق هايى 
را كه با دونالد ترامپ حاصل شده، 
عملى كنند. رييس جمهور  چين 
تاكيد كرده اسـت كه در صورت 
عملى شدن اين توافق ها، منافع 

آن به كل جهان خواهد رسيد.

ترامپ: 
در گفت وگوهای 
تجاری چین و آمریکا 
«یک پیرشفت بزرگ» 

حاصل شده است



از مديرعامل بانك دى در همايش تكريم 
خيرين مدرسه ساز تقدير شد 

در همايش تكريم خيرين مدرسه ساز در بازسازى مدارس 
آسيب ديده زلزله كرمانشاه از محمدرضا قربانى، مديرعامل 
بانك دى تقدير شد.به گزارش اداره روابط عمومى و تبليغات 
بانك دى در همايش تكريم خيرين مدرسه ساز در بازسازى 
مدارس آسيب ديده زلزله كرمانشاه كه با حضور سيد محمد 
بطحائى، وزير آموزش و پرورش، مهراله رخشانى مهر، معاون 
ــازمان نوسازى، توسعه و  وزير آموزش و پرورش و رييس س
تجهيز مدارس كشور، هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه، 
ــلمين محمدرضا ميرتاج الدينى،  ــالم والمس حجت االس
ــازمان صدا و سيما، محمدرضا حافظى،  معاون پارلمانى س
رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و 300 نفر از خيرين 
مدرسه ساز كشور در سالن اجتماعات هتل ارم تهران برگزار 
ــك دى به دليل  ــى، مديرعامل بان ــد از محمدرضا قربان ش
مشاركت و حضور اثربخش بانك دى در بازسازى فضاهاى 
آموزشى آسيب ديده در زلزله سال گذشته استان كرمانشاه با 
اهداي لوح سپاس و تنديس ويژه همايش تقدير به عمل آمد.

بطحائى، وزير آموزش و پرورش در همايش تكريم خيرين 
ــاه گفت: احداث مدارس در مناطق  ــاز كرمانش مدرسه س
زلزله زده كرمانشاه تنها احداث يك ساختمان آموزشى نبود 

بلكه هدف دميدن روح زندگى در اين مناطق پرالتهاب بود.

برگزارى دهمين دوره جشنواره 
كارآفرينى و توسعه كسب وكار

 باحمايت بانك انصار
ــعه كسب وكار  ــنواره كارآفرينى و توس دهمين دوره جش
دانشگاه شريف با عنوان وى سى كاپ با حمايت مركز فين تك 
بانك انصار در سالن جابرابن حيان دانشگاه شريف با حضور 
چهره هاى شناخته شده اكوسيستم كارآفرينى، دانشگاهى 
و علمى كشور برگزار شد.به گزارش اداره كل روابط عمومى 
ــتارتاپ ثبت نام كردند، 64  و تبليغات، در اين دوره 160 اس
تيم توسط فعاالن اكوسيستم كارآفرينى كشور از جمله مركز 
فين تك بانك انصار انتخاب شدند و 10 تيم به عنوان برترين ها 
در مراسم اختتاميه به ارائه كارهاى خود پرداختند و در پايان 
سه تيم برتر جوايز خود را دريافت كردند.براساس اين گزارش، 
مركز فين تك بانك انصار در راستاى حمايت از كسب و كارهاى 
دانش بنيان و تقويت مبانى اقتصاد مقاومتى در اين رويداد به 
برگزارى كارگاه هاى آموزشى، انتخاب طرح هاى برگزيده، 
داورى استارتاپ ها و در روز اختتاميه به سخنرانى پيرامون 
آخرين وضعيت و انواع مدل هاى حمايتى مركز فين تك و 
ــازى و معرفى مركز اقدام  كرد. برپايى غرفه جهت شبكه س

در پايان اين مراسم از حمايت هاى بانك انصار به عنوان يكى 
ــكر و لوح  از حاميان موثر در برگزارى اين دوره قدردانى و تش
قدردانى و نشان حمايت تقديم نماينده مركز فين تك بانك 
انصار شد.گفتنى است وى سى كاپ شريف، رويدادى است 
كه به اهتمام مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف راه 
اندازى شده و در ادامه برگزارى موفق 9 دوره قبلى اين جشنواره 
بوده است. هدف اصلى از برگزارى اين جشنواره اين است كه 
صاحبان ايده و كارآفرينان، به سرمايه گذاران معرفى شوند و 

طرح هاى برگزيده به مرحله تجارى سازى برسند.

خبر ترويجي

رييس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى (اسكودا) گفت: 
پيشنهاد شوراى عالى استان ها براى دريافت عوارض از دفاتر وكال، رسانه ها 
ــرايط فعلى، صالح نيست زيرا هزينه سنگين به اين  و مطب پزشكان در ش
مشاغل تحميل مى كند و از آنجايى كه اين مشاغل خدماتى هستند، هزينه ها 

به مردم منتقل مى شود.
ــته،  ــكان و حرف وابس ــب پزش ــتقرار مط ــوه فعاليت و اس ــرح نح ط
ــن  ــت در هفتمي ــالق و وكال ــمى، ازدواج و ط ــناد رس ــر اس دفات
ــت و اكنون  ــده اس ــتان ها مصوب ش ــوراى عالى اس اجالس عمومى ش
ــم بگيرد.  ــوص تصمي ــن خص ــد در اي ــالمى باي ــوراى اس ــس ش مجل
ــنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعى ايرنا  مرتضى شهبازى نيا روز يك ش
ــت: طبق قانون و آراى ذى صالح، دفاتر وكال و مطب  در اين باره اظهار داش
پزشكان مى توانند در اماكن مسكونى هم داير شوند و كاربرى ادارى به شمار 
نمى آيند اما طرح شوراى عالى استان ها درصدد است تا اين رويه را تغيير دهد.

ــده، اصالح قوانين حوزه مديريت شهرى و  وى ادامه داد: هدف طرح ياد ش
كسب درآمد براى شهردارى هاست اما غير از اين، پيشنهاد دهندگان بايد 
ــرايط كنونى جامعه كه فشارهاى اقتصادى  ــند كه در ش توجه داشته باش
ــوند. ــكل مواجه مى ش ــاغالن اين حرفه ها و مردم با مش ــت، ش زياد اس

ــه قوانين  ــا توجه ب ــى ب ــرد: رويه فعل ــان ك ــوق دان خاطرنش ــن حق اي
ــى اين  ــم مراجع قضاي ــوده و تصمي ــتقر ب ــال مس ــد ين س موجود چن

ــاغل نبايد كاربرى ادارى داشته باشد. ــتقرار اين مش ــت كه محل اس اس
شهبازى نيا افزود: تصور اينكه همه وكال يا پزشكان وضعيت مطلوب اقتصادى 
دارند، درست نيست. بى ترديد عده اى معدود به دليل تجربه يا شهرت درآمد 
ــيارى داراى درآمد متوسط و اندك هستند؛  بسيار خوبى دارند اما عده بس
بنابراين در سياست گذارى ها بايد وضعيت اكثريت مورد توجه قرار گيرد.

ــدود 30 درصد از  ــون در حرفه وكالت ح ــكودا تصريح كرد: اكن رييس اس
ــت  ــود را ندارند و اين در حالى اس ــوان تمديد پروانه وكالت خ وكال حتى ت
ــه بپردازند و حق  ــد بابت تمديد به قوه قضايي كه مجموع هزينه اى كه باي
ــت.  ــال اس ــون و 500 هزار تومان در س ــون وكال، يك ميلي عضويت كان
ــته حقوق،  ــگاه ها در رش ــى ظرفيت دانش ــت: افزايش غيرمنطق وى گف
ــاز جامعه  ــاغالن بيش از ني ــان و وجود ش ــالن و بيكارى آن فارغ التحصي
ــيارى حداقل درآمد از حرفه وكالت را نداشته  موجب شده است تا عده بس
ــكونى فعاليت كنند.  ــند و گاهى چند وكيل در يك دفتر كوچك مس باش
به گزارش ايرنا، پيش از اين نيز عبدالرزاق موسوى، نايب رييس شوراى عالى 
استان ها گفته بود: تعريف كاربرى برخى از مشاغل مربوط به40 تا 50 سال 
ــوراى عالى استان ها به مجلس  ــاس طرح ارائه شده ش گذشته است. بر اس
شوراى اسالمى، كاربرى اين گونه مشاغل ساماندهى مى شود و آنچه در حال 
حاضر در اين زمينه مطرح است، اين است كه عوارض اين مشاغل بايد تجارى 

محاسبه شود.

حسين محمودي اصل:
استراتژي ما در بودجه و بودجه نويسي 

مصرف محوري است؛ يعني ما 
مصارفي داريم  وبراساس اين مصارف 

دنبال ايجاد منابع هستيم. به نظر 
مي رسد اينجا به دليل افزايش تورم، 

هزينه هاي شركت ها افزايش پيدا 
كرده و اين عددها لحاظ شده است. 

البته منابع در شركت هاي دولتي از خود 
درآمدهاي شان پوشش داده مي شود اما 
بي ترديد اگر درآمدهاي اين ها پايدارتر 
و قابل اتكاتر بود، مي توانست به بودجه 
عمومي خود دولت هم كمك كند. پس 

اين افزايش در بودجه مقبول نيست

محبوبه محمدي
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ــده كه بودجه  ــه 98 به گونه اي تنظيم ش اليحه بودج
شركت هاي دولتي افزايش سرسام آوري نسبت به سال هاي 
قبل داشته است. در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند 
ــركت ها نه تنها هزينه هاي زيادي را به دولت بار  كه اين ش
ــه تبديل به جايي براي  مي كنند و براي آن زيان آورند بلك
سوءاستفاده سودجويان شده اند. با وجود اينكه در اليحه 
ــده بود ولي  بودجه 98 بر كاهش هزينه ها تاكيد زيادي ش
شواهد حاكي از آن است كه اين اليحه با افزايش 40 درصدي 
سقف كل بودجه سال آينده است؛ به گونه اي كه سقف كل 
ــال بعد به مبلغ 1703 هزار ميليارد تومان  بودجه براي س
ــاس اخبار از اين رقم 1274 هزار  ــت كه بر اس رسيده اس
ميليارد تومان متعلق به موسسات انتفاعى وابسته به دولت 
و بانك هاست كه نسبت به سال جارى كه 839 هزار ميليارد 
ــش دارد. افزايش رقم بودجه  تومان بود، 51.8 درصد افزاي
شركت هاي دولتي  در حالي است كه در سال هاي گذشته 
ــازي بدنه دولت و واگذاري شركت ها و  بارها بر كوچك س

موسسات دولتي تاكيد شده است. 
شركت هاي دولتي زيان ده هستند

در خصوص افزايش بودجه شركت هاي دولتي وحيد 
ــت كه قرار بر اين بوده كه  شقاقي شهري به ايسنا گفته اس
شركت هاى دولتى به محلى براى سودآورى تبديل شده  و 
دولت از آن ها منتفع شود و در نهايت سود آن به كل اقتصاد 
برسد اما متاسفانه اين شركت ها نه تنها سودآورى ندارند، 
بلكه هزينه ها و زيان هاى قابل توجهى كه با خود به همراه 
داشته اند، آن ها را به سربارى براى دولت تبديل كرده كه نه 
بهره ورى دارند و نه كارآمدى؛ در عين حال كه اندازه دولت 
در اين سال ها بزرگ شده و شركت ها بيشتر به عنوان منبعى 
ــاب هاى اين  ــت دولت مانده اند. اگر حس زيان ده روى دس
شركت ها بررسى شود، به وضوح نشان مى دهد كه چگونه 
برخى از آن ها به پشت صحنه اى براى رانت خوارى و حيات 
ــده اند كه اين ذى نفعان  خلوتى براى ذى نفعان تبديل ش
ــركت ها و واكنش هاى آن ها را  بزرگ اجازه ورود به اين ش
ــا ناكارآمدى كه دارند در  نمى دهند. ماندن و حيات آن ها ب
نهايت با توجه به زيان هاى قابل توجه باعث شده كه به سمت 
دست اندازى به شبكه بانكى پيش بروند؛ به گونه اى كه براى 
پوشش هزينه هاى خود از منابع بانكى استفاده كرده و دايم به 
سمت استقراض مى روند كه اين موضوع را مى توان به وضوح 
در ترازنامه بانك ها مشاهده كرد كه چگونه بر بدهى دولت به 
بانك ها و به طور خاص بدهى موسسات و شركت هاى دولتى 
به شبكه بانكى افزوده مى شود. غالمحسين شافعى، رييس 
اتاق بازرگانى ايران نيز در اين باره بيان كرده است: دولت بايد 
تصدى گرى ها را به بخش خصوصى واگذار كند. در شرايط 
حال حاضر بيشترين تكيه دولت بر بودجه 98 بايد به جاى 
رفتن به دنبال درآمد جديد، كاهش هزينه هاى كشور باشد 
و اين امر بزرگ ترين موضوعى است كه در شرايط حال حاضر 

كشور با وجود تحريم ها احساس مى شود.

اعداد و ارقام بودجه
پس از گمانه زني هاي مختلف اليحه بودجه سال 98 
ــند بودجه معموال براي يك سال  تقديم مجلس شد. س
ــود سال ها مشاهده  تدوين مي شود اما تاثير آن را مي ش
كرد. حسين محمودي اصل، استاد دانشگاه در خصوص 
افزايش بودجه شركت هاي دولتي به «قانون» مي گويد:  
اگر به ارقام بودجه نظري داشته باشيم، مي بينيم كه منابع 
عمومي دولت با افزايش  پنج درصدي نسبت به سال 97، 
ــت. اگر به  ــده اس 407 هزار ميليارد تومان پيش بيني ش
ــت را نيز كه محل  اين منابع درآمدهاي اختصاصي دول
ــن مي كند، اضافه كنيم،  مصرف آن را از قبل قانون تعيي
ــه 478 هزار ميليارد تومان  منابع بودجه عمومي دولت ب
مي رسد كه  هفت درصد افزايش را نسبت به قانون بودجه 
97 نشان مي دهد. شاهكاري كه شاهد هستيم، افزايش 51 
درصدي بودجه شركت هاي دولتي است. اين عدد نسبت 
به سال گذشته با 51 درصد افزايش به 1274 هزار ميليارد 
تومان بالغ مي شود. اين باعث شده كه بودجه كل كشور در 
مجموع با 40 درصد افزايش به 1703 هزار ميليارد تومان 
برسد. اگر به بخش درآمدها و منابع بازگرديم، مي بينيم 
كه درآمدهاي مالياتي با  هشت درصد افزايش 153 هزار 
ميليارد تومان لحاظ شده كه به هر حال تحققش سخت 
خواهد بود  وبراي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد سراغ  آن 
بخش از اقتصاد كشور كه حدود 40_30 درصد از اقتصاد 
كشور محسوب مي شود و ماليات نمي دهد،رفت وگرنه 
كارمندان، كسبه، اصناف و شركت هايي كه مي شناسيم 
ــان را مي پردازند و  و در دسترس هستند، ماليات هاي ش
ــت. ساير درآمدها كه  جا براي افزايش ماليات آن ها نيس
شامل بحث مجوزها، جرايم و حق دسترسي و غيره است 

ــده  با 27 درصد كاهش، 55 هزار ميليارد تومان لحاظ ش
است كه مجموع ماليات و ساير درآمدها 208 هزار ميليارد 
ــه درصد كاهش را در مجموع نشان  ــده كه  س تومان ش
مي دهد. درآمدهاي نفتي كه در بودجه به عنوان واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي ثبت مي شود با 38 درصد افزايش 
148 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه نشان مي دهد 
وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه افزايش پيدا كرده 
است. واگذاري دارايي هاي مالي شامل اوراق بدهي، خزانه 
و مشاركت است كه با 19 درصد كاهش 51 هزار ميليارد 
ــار اوراق به عنوان نوعي  ــت. انتش ــده اس تومان لحاظ ش
استقراض دولت محسوب مي شود و دولت ساالنه بين 30 
تا 32 هزار ميليارد تومان بايد سررسيد اوراقش را تصويب 
ــار اوراق ديگري به تعويق مي افتد  كند. اين اوراق با انتش
يعني تاريخ چك ها عوض مي شود و اين از اعتبار دولت نيز 

مي كاهد و ميزان بدهي ها را روز به روز افزايش مي دهد.
كاهش سهم صندوق توسعه ملي

محمودي اصل ادامه مي دهد: در بودجه سال 98 اليحه 
پيشنهادي، سهم صندوق توسعه كاهش يافت. براساس 
بند ب ماده 7 برنامه ششم سال اول برنامه بايد 30 درصد از 
درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه هدايت شود و هر سال  
ــال 97، 32 درصد را  ــود. ما در س دو درصد به آن افزوده ش
شاهد بوديم و االن بايد 34 درصد مي شد كه به داليل بحث 
تحريمي اين 20 درصد لحاظ شده است. اين نشان مي دهد 
ــده در  منابعي كه براي فعاليت بخش خصوصي لحاظ ش
ــت و منابع الزم براي تحرك و پويايي در  معرض تهديد اس
ــورت كاهش داديم.  ــي و توليد را به اين ص بخش خصوص
هر چند كه بازپرداخت تسهيالت ارزي هميشه با ابهامات 
خاصي روبه رو است. به هر حال نرخ ارز براي كاالهاي اساسي 

4200 لحاظ شده و براي تسعير ارز 8000 توماني، بديهي 
است كه قيمت ارز را بايد سياست هاي پولي تعيين كند، نه 
وضع مالي و اين ها آسيب هاي مختلفي را دربرخواهد داشت.

افزايش در بودجه مقبول نيست
اين كارشناس اقتصادي درخصوص بودجه شركت هاي 
دولتي كه با افزايش 51 درصدي تعجب را براي همگان ايجاد 
كرده، تصريح مي كند: اين موضوع مغايرتي با ماده 28 قانون 
برنامه ششم هم دارد؛ چرا كه در آن بند كاهش 15 درصدي 
حجم، اندازه و ساختار دستگاه هاي اجرايي براي هر سال 
لحاظ شده و اين افزايش حجم دولت را باالتر مي برد و كار را 
براي بخش خصوصي هم سخت تر خواهد كرد و هم ميزان 
ــد داد. البته همان طور كه  بهره وري را باز هم كاهش خواه
مي دانيد محاسبه ثبت و نگهداري حساب ها در شركت ها 
به روش تعهدي و در ساير دستگاه ها نقدي است؛ بنابراين 
ــب نيست اما به لحاظ  جمع بستن اين ها در يك جا مناس
اجراي حكم ماده 1 قانون محاسبات عمومي دولت ها اين را 
به همراه بودجه عمومي تقديم مجلس مي كنند. اگر نگاهي 

به شركت هاي دولتي بيندازيم و تقسيم بندي كه آن ها دارند 
براساس سياست هاي كلي اصل 44 با واگذاري شركت هاي 
ــيمي، سازمان گسترش  زيرمجموعه صنايع ملي پتروش
نوسازي صنايع ملي ايران و توسعه معادن و صنايع معدني 
ايران ما واگذاري در گروه يك به صورت مناسب تري انجام 
شده و شركت هاي محدودي ماندند و از حجم بودجه تنها 
ــامل اين گروه يك است. گروه  دو درصد از بودجه دولت ش
ــركت هاي  ــركت مخابرات ايران و ش دو هم با واگذاري ش
مخابرات استاني عملكرد خوبي داشتند. اما شركت هايي كه 
در اين گروه ماندند 17 درصد از حجم بودجه را به خودشان 
ــد از بودجه را  ــش از 60 درص اختصاص دادند و حدود بي
ــان اختصاص دادند كه  شركت هاي گروه سوم به خودش
براساس مفاد بند ج ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي 
ــي مالكيت و مديريت در فعاليت ها و  اصل 44 قانون اساس
بنگاه هاي مشمول گروه  سه در اختيار دولت است. يعني 
مبنايي براي واگذاري اين ها وجود ندارد. شركت ملي نفت 
ــت بانك  ايران و 31 زيرمجموعه آن، بانك مركزي و هش
ــركت وابسته به آن،  دولتي، سازمان صنايع دفاع و 11 ش
شركت سهامي ارتباطات زيرساخت شركت توليد نيروي 
برق حرارتي گروه  سه است. سازمان توسعه اي مثل سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و 30 شهرك 
شركت استاني آن نيز و سرمايه گذاري دولت در آن ها اين 
هم به استناد اصالحات قانون اجراي سياست هاي اصل 44 
محدوديتي ندارد. البته براي برخي شركت ها نيز پيشنهاد 
ــه وجود دارد. مثل شركت ملي گاز  انتقال آن ها به گروه  س
ــتاني، شركت مادرتخصصي توانير و  و شركت هاي گاز اس
شركت هاي برق منطقه اي، شركت مادرتخصصي مديريت 
منابع آب ايران و شركت هاي آب منطقه اي، شركت مادر 
تخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور و غيره، اين ها هم 
مي خواهند به گروه سوم انتقال پيدا كنند و از واگذاري ها در 
امان باشند. با اين حساب بايد بررسي شود كه آيا استراتژي كه 
ما در بودجه داريم رعايت شده است؟ استراتژي ما در بودجه و 
بودجه نويسي مصرف محوري است؛ يعني ما مصارفي داريم 
ــاس اين مصارف دنبال ايجاد منابع هستيم. به نظر  و براس
مي رسد اينجا به دليل افزايش تورم، هزينه هاي شركت ها 
افزايش پيدا كرده و اين عددها لحاظ شده است. البته منابع 
در شركت هاي دولتي از خود درآمدهاي شان پوشش داده 
مي شود اما بي ترديد اگر درآمدهاي اين ها پايدارتر و قابل 
اتكاتر بود، مي توانست به بودجه عمومي خود دولت هم كمك 

كند. پس اين افزايش در بودجه مقبول نيست.
نمي توان به بودجه عمراني اكتفا كرد

محمودي اصل در ادامه مي گويد: درخصوص بحث توليد 
كاهش سهم صندوق توسعه ملي از 34 درصد موردانتظار 
ــركت ها كاهش  به 20 درصد فضا را براي حمايت از اين ش
ــوق در جهت  ــد 1000 ميليارد براي مش مي دهد. هر چن
افزايش صادرات غيرنفتي لحاظ شده كه اين باالخره با توجه 
به بحث پيمان سپاري ارزي كه آثار منفي برجاي گذاشته، 
ــته است. متاسفانه تاكيد بر  كاهش صادرات را در پي داش
پيمان سپاري ارزي در بودجه سال 98 شده و شركت هايي 
كه پيمان سپاري ارزي نداشته باشند معافيت هاي مالياتي 

ــت ارز  ــود و اين براي برگش و خدمات از آن ها حذف مي ش
شايسته نيست و چيزي جز كاهش صادرات را در پي نخواهد 
داشت.  بودجه عمراني دولت، نسبت به سال گذشته ثابت 
مانده و در بودجه عمراني شاهد عدم تحقق هستيم؛چرا كه 
دولت ها وقتي با كسري بودجه مواجه مي شوند، استقراض 
ــتم بانكي را انجام مي دهند، عدم پرداخت طلب  از سيس
صندوق هاي بازنشستگي را در پيش مي گيرند و انتشار اوراق 
را در دستور كار قرار مي دهند. بنابراين در اين حالت نمي شود 
به بودجه عمراني اتكا داشت. اگر بودجه عمراني را هم ببينيد 
با عددهاي بسياري از 100 ميليون تا يكي دو ميليارد فقط 
خواستند طرح ها نخوابد و رديف حذف نشود. براي بودجه 
عمراني و ايجاد رونق در كشور بايد به فكر واگذاري 500 هزار 
ميليارد طرح هاي نيمه تمام باشيم. طرح هاي نيمه تمامي كه 
سرمايه هاي ما را مستهلك مي كنند. سرمايه هايي كه خاك 
ــا ندارند. بي ترديد ايجاد  مي خورند و هيچ خروجي براي م
يك مكانيزم مناسب هر چند در برنامه ششم هم شيوه هايي 
ديده شده باز هم نياز است. بايد قيمت پايه را كاهش داد و به 
صورت مزايده اين ها را واگذار كرد تا توجيه شان را حداقل از 
دست ندهند و به نفع حضور بخش خصوصي كوتاه آمد. وقتي 
شرايط مزايده وجود دارد، كاهش قيمت باعث ايجاد رقابت 
و واقعي شدن قيمت ها خواهد شد. پس واگذاري آن ها بايد 

در اولويت قرار بگيرد.
فشار اوراق مشاركت به بازار سرمايه

 اين  استاد دانشگاه در پايان اظهار مي دارد: مساله بعدي 
ــاركتي كه منتشر مي شود به  هم اين است كه اوراق مش
بازار سرمايه ما فشار زيادي را وارد مي كند. امسال با وجود 
ــد اوراق خزانه و بدهي  كاهش 51 هزار ميليارد تومان باي
منتشر شود. اين ها در بازار سرمايه معامله و تبديل مي شوند؛ 
بنابراين فشار مضاعفي را به اين بازار وارد مي كنند؛ بازاري 
كه يكي از وظايف مهم آن تامين منابع مالي براي بخش 
خصوصي است و هر چقدر بر اين بازار فشار وارد كنيم، بخش 
خصوصي ما دچار فشار بيشتري خواهد بود. ضمن اينكه 
باعث مي شود كه بازار سهام مان هم تحت فشار قرار گيرد. 
ما مي خواهيم سرمايه ها را به بازار سهام منتقل كنيم اما به 
شركت هاي حقوقي موجود تكليف مي كنيم سهام شان را 
بفروشند. از طرفي در خصوص اوراق فشار وارد مي كنيم؛ 
بنابراين بازار سرمايه نمي تواند از لحاظ افزايشي جان بگيرد 
و در فضايي كه افزايشي نيست، انتقال به منابع بازار سهام هم 

دچار مشكل مي شود. 
در مجموع مي توان گفت بودجه شرايط سختي را براي 
ــور دارد؛ به هر حال ما ابرچالش هاي مختلفي  اقتصاد كش
را داريم كه بايد از آن ها و همچنين تحريم ها عبور كنيم و 
ــد كه  مديريت مان و بهره وري را ارتقا دهيم. به نظر مي رس
ــور را ارتقا دهيم تا توان مان براي  بايد نظام مديريتي كش
عبور كم ضررتر از اين بحران ها فراهم شود. بايد ببينيم كه 
مجلس بر اين بودجه چه تاثيري خواهد گذاشت؛ هر چند 
ــدي را دارد و از حيث  كه بودجه قابليت تغيير زير 10 درص
مصارف پرداخت حقوق كاركنان، بازنشستگان و غيره تا 
حدودي اجتناب ناپذير است و بنابراين قدرت تخريب كمتر 

از 10 درصد خواهد بود.

ديروز دادستان تهران روز شلوغى را پشت سر گذاشت. 
ــرزده راهى  ــز و به صورت س ــين برانگي او در اقدامى تحس
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات شد و پس از آن نيز راهى 
بازار تهران شد و پاى حرف هاى كسبه بازار تهران نشست.

حجت االسالم منتظرى در اين ديدار و در جمع دانشجويان 
گفت: آن مقدارى كه در حوزه وظيفه ماست مطمئن باشيد 
در حمايت از دانشجويان جان باخته و مصدوم، وظيفه خود 
ــنيم، حجت االسالم  را كامل انجام مى دهيم. به گزارش تس
منتظرى دادستان كل كشور به همراه دادستان تهران، در 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد حضور يافت.وى با اشاره به 
دستور فورى رييس قوه قضاييه براى پيگيرى حادثه مرگبار 
در اين دانشگاه گفت: در اين حوادث بايد با متانت و آرامش 
ــى قصور داشته طبق قانون با  مسائل بررسى شود و اگر كس
آن ها برخورد شود.دادستان كل كشور ضمن درخواست از 
دو دانشجو براى بيان انتقادات خود درباره اين حادثه، اظهار 
كرد: آن مقدارى كه در حوزه وظيفه ماست مطمئن باشيد 
در حمايت از دانشجويان جان باخته و مصدوم، وظيفه خود 
ــما مى خواهيم آرامش خود  را كامل انجام مى دهيم و از ش
ــما و ساير  ــيد در حمايت از ش را حفظ كنيد و مطمئن باش

دانشجويان تا آخر ايستاده ايم و ماجرا را پيگيرى مى كنيم.
منتظرى ادامه داد:اگر مقصر مشخص شود،  قطعا براساس 
آنچه كه وظيفه داريم با مقصر برخورد مى كنيم .نكته دوم 
بحث ايمن سازى است كه مطمئن باشيد بر روند اقداماتى كه 
بايد در اين زمينه انجام شود، به شخصه نظارت خواهم كرد.

ــگاه تنها جايى نبود كه دادستان كل كشور  ديروز اما دانش
سرزده در آن حضور يافت. پس از دانشگاه ، نوبت بازار تهران بود 
تا دادستان كل كشور راهى آن شود و با كسبه گفت و گو كند.

ــرزده در بازار تهران حضور  دادستان كل كشور به صورت س
يافت و با مردم و كسبه گفت وگو كرد. به گزارش خبرگزارى 
ــور،  ــتانى كل كش ــنيم به نقل از روابط عمومى دادس تس
ــلمين منتظرى دادستان كل كشور  حجت االسالم والمس
در راستاى احقاق حقوق عامه از صبح امروز تا حوالى ظهر با 
حضور در بازار تهران، به صورت مستقيم وضعيت اقتصادى 
حاكم بر بازار را مورد بررسى قرار داد و گاليه ها و درد دل هاى 
مردم و كسبه را شنيد.در اين ديدار برخى از بازاريان از وضعيت 
اقتصادى و تاثير نوسانات ارزى اخير بر كسب و كار خود گاليه 
كردند.دادستان كل كشور نيز پس از استماع اظهارات مردم و 

بازاريان درخواست هاى آن ها را ثبت كرد.

       افزايش  بودجه شركت هاى دولتى در بودجه 98 بررسي شد 

 تداوم  فربه گي  دولت

         در بازديد سرزده دادستان كل كشور از دانشگاه علوم و تحقيقات و بازار تهران رخ داد 

قول دادستان كل كشور به دانشجويان و كسبه

نيم نگاه
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دريافت عوارض از دفاتر خدماتى هزينه هاى مردم را افزايش مى دهد
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گروه جامعه

گروه سرزمين

ــد!»؛  اين  ــورايي ها دعوا كنند، ابلهان باور كنن «ش
ــماترين توصيف از جلسه پرحاشيه  جمله شايد با مس
ــتي دو عضو  ــهر تهران بود. قهر و آش ــوراي ش ديروز ش
ــتگاه تصميم گير  ــهر ديروز ناگهان اين دس شوراي ش
ــر تيتر خبرهاي رسانه تبديل  ــهر را به س براي اداره ش
ــتي در  ــرعت نيز فيلم هايي از اين قهر و آش كرد و به س
ــد. ماجرا از اين قرار بود كه در  فضاي مجازي منتشر ش
جلسه ديروز شوراى اسالمى شهر تهران؛ اعضاى شورا 
جزييات طرح ادغام معاونت هاى شهردارى تهران كه در 
جلسه گذشته كليات آن را به تصويب رسانده بودند در 
دستور كار داشتند. اعضاى شوارى اسالمى شهر تهران 
ــنهاد اصالح دو  بعد از بحث وبررسى در خصوص پيش
ــنهاد  ــرح نهايتا با 11 راى موافق، اين پيش بند از اين ط
ــاندند. در ادامه جلسه محمد ساالرى  را به تصويب رس
ــدن جزييات يكى از بندهاى طرح  نسبت به مطرح نش
پيشنهادى به محسن هاشمى اعتراض كرد كه هاشمى 
ــده اما شما  ــخ گفت: جزييات اين بند مطرح ش در پاس
متوجه نشديد. ساالرى يك بار ديگر خطاب به هاشمى 
گفت:  شما هر جسله شورا را يك جور اداره مى كنيد واين 
درست نيست. كه هاشمى در پاسخ گفت: آقاى ساالرى 
لطفا شانتاژبازى نكنيد! به ناگاه درگيرى لفظى ساالرى و 
هاشمى موجب شد رياست شوراى شهر تهران با حالت 
قهر از صحن علنى خارج شود و اعضا از جمله ميرلوحى 
و ميالنى براى دلجويى از محسن هاشمى به همراه وى 
ــدند. ادامه اين جلسه به رياست  از صحن شورا خارج ش
امينى نايب رييس شوارى شهر تهران پيگيرى مى شود 
و همچنين بعد از خروج محسن هاشمى از صحن شوارى 

ــولى و ساالرى اتفاق  درگيرى لفظى ديگرى ميان رس
افتاد كه رسولى خطاب به ساالرى گفت: شما با قلدرى 
ــده است را از بين  طرحى كه يك سال بر آن مطالعه ش
برديد. با اين حال دقايقى بعد از قهر محسن هاشمى از 
شورا، وى دوباره بازگشت و خطاب به اعضا از اتفاقى كه 
ــورا ترك كردم  افتاد عذرخواهى كرد و گفت: صحن ش

كه آقاى امينى كه تسلط بيشترى دارند، جلسه را اداره 
ــتيم بر گشتم.  ــتور جلسه گذش كنند وقتى از اين دس
ــهر تهران هم در پايان جلسه ديروز  ــوراى ش رييس ش
ــورا عذرخواهى  ــورا از مردم بابت قهرش از صحن ش ش
ــته خوب نخوابيدم و به  ــب گذش كرد و با بيان اينكه ش
ــتم خارج شد، ادامه  ــه از دس همين دليل كنترل جلس

داد: در اين جلسه اعضاى شوراى شهر در خصوص ادغام 
معاونت ها و كم شدن پست قائم مقام و مشاور صحبت 
ــهردارى بازگردانده  كردند؛ اما مقرر شد كه طرح به ش
شود تا شهردارى خودش اليحه اى را در اين زمينه ارائه 
كند. با اين حال اتفاق ديروز قهر و آشتي دو عضو شوراي 
شهر تهران موضوعي بود كه در يك سال و نيم گذشته 

ــهر چند بار ديگر نيز در بررسي مباحث  از عمر شورا ش
ــورا رخ داد اما هيچ كدام به حاشيه اي  ــي ش كارشناس
جدي براي شوراي شهر تهران تبديل نشد. گويي هواي 
شوراي شهر تهران اين روزها همچون هواي بهار است 
كه گاهي ابري و باراني و گاهي صاف و آفتابي است و در 
چنين شرايطي ، بزرگان شوراي شهر نبايد اجازه دهند 
در جلساتي آتي شورا، اين گونه اتفاقات به پاشنه آشيلي 

براي شورا تبديل شود. 
تعويق يك طرح مهم 

اما جدا از حواشي كه در جلسه ديروز شورا پيش 
آمد؛ اعضاى شوراى اسالمى شهر تهران طرحي مهم 
را در دست بررسي داشتند و آن بررسى پرونده هاى 
ــنهاد  ــود. على اعطا در مورد پيش جارى برجـ  باغ ب
مديريت شهرى نسبت به پرونده هاى جارى مصوبه 
ــه ديروز  شوراى  ــتور كار جلس برجـ  باغ كه در دس
اسالمى شهر تهران قرار گرفته بود، گفت: من تعجب 
ــوراى  ــتور كار ش كردم كه چرا اين موضوع  در دس
ــت. وى با اشاره  اسالمى شهر تهران قرار گرفته اس
به اين كه افشانى، شهردار قبل در مورد پرونده هاى 
ــده برجـ  باغ از شوراى اسالمى  جارى مصوبه لغو ش
ــت، گفت: اما اين  شهر تهران استفساريه گرفته اس
ــاريه تنظيم نشده است،  ــاله به صورت استفس مس
ــوراى اسالمى شهر تهران قرار  ولى در دستور كار ش

گرفته است.
ــتناد از  ــورد اس ــوز اطالعات م ــن هن  همچني
ــاس  ــت نكرده ايم و بر همين اس ــهردارى درياف ش
ــاله از دستور كار  ــود كه اين مس ــت مى ش درخواس
ــورد. زهرا  ــهر تهران خط بخ ــالمى ش ــوراى اس ش
ــنهاد، تصريح  نژادبهرام نيز در اعتراض به اين پيش

ــت كه مصوبه برجـ  باغ لغو شده است  كرد: 9 ماه اس
ــت و دراين مدت نه تنها  و همه پرونده ها روى هواس
ــت ،  بلكه فقط پرونده  كارها مسكوت باقى  مانده اس
روى پرونده اضافه شده و حاال بعد از ماه ها اين مهم 
ــت و مى گويند آن را  ــتور كار قرار گرفته اس در دس
ــر مالكى كه  تا تاريخ  خط بزنيد.قرار بر اين بود كه ه
ــال عوارض را به صورت كامل  هفتم فروردين امس
پرداخت كرده است پروانه بگيرد، اما حاال  گويا رويه 
ــمى نيز در توضيح  ــت. محسن هاش تغيير كرده اس
اين مطلب، گفت: سوم مرداد امسال شهردار سابق 
استفساريه اى به شوراى اسالمى شهر تهران داده اند 
كه در مورد پرونده هاى جارى برجـ  باغ چه اقدامى 
انجام شود كه من آن را به دو كميسيون ارجاع دادم 
و قرار بود شهردارى تا 25 آذر ليست اين پرونده ها را 
بدهد، اما گويا اين اتفاق رخ نداد و حاال پيشنهاد شده 
است كه اين تصميم گيرى دو هفته  به تعويق بيافتد.

ــازى شهردارى  در ادامه گلپايگانى، معاون شهرس
تهران نيز با بيان اين كه از 22 منطقه درخواست كرده ايم 
كه اطالعات باغات شان را در اختيارمان قرار دهند، گفت: 
ــتم شهرسازى در مورد  البته محدوديت هايى در سيس
احصاي كل پرونده ها وجود دارد و ما چند بار اطالعات 
را فرستاديم، اما گويا به دست اعضا نرسيده است و من 
ــا دادم.در نهايت بر  امروز نيز مجددا اطالعات را به اعض
ــد تصميم گيرى در  اساس آراى اكثريت اعضا مقرر ش
ــده «برجـ  باغ»  مورد پرونده هاى جارى مصوبه لغو ش
دو هفته  به تعويق بيفتد و اطالعات برج ها نيز با امضاى 
ــازى منطقه و مدير كل  شهردار منطقه ، معاون شهرس
صدور پروانه شهردارى تهران به دست اعضاى شوراى 

اسالمى شهر تهران برسد.

قرار نيست البي هاي سياسي و بحران مديريت منابع 
آبي دست از سر همين اندك منابع آبي باقي مانده در كشور 
بردارد؛ اين بار نوبت به كاسپين رسيده است. مي خواهند آب 
درياي كاسپين را از بين جنگل هاى هيركانى به نام شرب 
ــمنان انتقال   دهند؛  ولى به كام كشاورزى و صنعت به س
انتقال آبى كه مسئوالن و فعاالن حوزه مديريت منابع آبى 
ــت مخالفت خود را با آن اعالم كرده اند. اين  و محيط زيس
پروژه باوجوداينكه خسارت هاى زيست محيطى فراوانى را 
به جنگل هاى هيركانى وارد مى كند، توجيه اقتصادى ندارد؛ 
چراكه چه محصولى مي توان توليد كرد تا هزينه انتقال سه 
دالر آن هم براى هر مترمكعب آب را جبران كند. به لحاظ 
اقتصادى هزينه انتقال آب به جز شرب هيچ توجيه اقتصادى 
نمى تواند داشته باشد. باوجود اعالم موافقت رييس جمهور 
در سفر اخير خود به سمنان با پروژه انتقال آب درياي كاسپين 
به سمنان، اما اين روزها به نظر مي رسد روحاني تصميم خود را 

در اين باره تغيير داده است. 
روحاني از اين پروژه نام نبرد

حسن روحانى، در مراسم تقديم اليحه بودجه به مجلس 
ــخنان خود را به محيط زيست و مشخصا به  بخشى از س
طرح هاى انتقال آب از خليج فارس و درياى عمان اختصاص 
داد اما رييس جمهور سمنانى اين بار از انتقال آب كاسپين 
ــالش داريم با  ــمنان نامى نبرد. روحانى گفت: «ما ت به س
همكارى بخش خصوصى، آب خليج فارس و درياى عمان 
را شيرين كنيم و به داخل كشور انتقال دهيم. در خصوص 
ــيرين كن ها و انتقال آب به بخش مركزى كشور در  آب ش
سال آينده اقدامات خوبى را مدنظر داريم كه اين موارد مى 
تواند مشكل اشتغال و مسائل اجتماعى را تاحدودى حل 
كند». وى در حالى از انتقال آب كاسپين به سمنان نام نبرد 
كه همواره و آخرين بار تنها دو هفته پيش از اين سرسختانه 
از آن دفاع كرده بود. روحانى پيش از اين به مشكل كم آبى در 
استان هاى حاشيه كوير از جمله سمنان اشاره كرد و گفته 
بود: «مشكل آب در اين استان ها بايد حل شود. اين  مساله اى 
ملى است و همه بايد به آن توجه كنيم. آب فراوانى در جنوب 
ــفانه در اين زمينه سرمايه گذارى  و شمال داريم كه متاس
اندكى شده است». رييس جمهور با بيان اينكه ايران تقريبا 
در يك منطقه خشك قرار گرفته است، اظهار كرده بود: «ما 
بايد براى مردم به فكر آب باشيم؛ ايران هيچ مشكل آب ندارد 
بلكه مشكل تالش و برنامه ريزى دارد؛ در جنوب و شمال آب 
داريم؛ چطور تمام كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس از 
اين آب استفاده مى كنند و ما استفاده نمى كنيم؛ همه چشم 
ما به آسمان بوده كه باران ببارد. خداوند منابع بزرگ آب را 
در كنار ما قرار داده و بايد از آن ها استفاده كنيم». روحانى با 
بيان اينكه در شمال بايد همانند ديگر همسايگان از درياى 
كاسپين استفاده كنيم، گفته بود: «درحالى كه ديگران در 
حال بهره گيرى از آب درياى كاسپين هستند اما ما معطل 
مانده ايم و تماشا مى كنيم. كشورهاى همسايه در درياى 
كاسپين اين همه آلودگى درست مى كنند به گونه اى كه 
در ساحل كاسپين در مازندران، گيالن و گلستان اليه نفتى 

روى آب بسته شده است و ما استفاده مشروع مان از اين دريا 
را به بهانه هاى بسيار جزيى كه نادرست و ناصحيح است، 
ــرمايه دار  انجام نمى دهيم». وى تاكيد كرده بود: «بايد س
ــيرين كنيم و در عمق كشور و در  جذب كنيم و آب ها را ش
جاهايى كه نيازمند است، بياوريم و با مذاكره اى كه با محيط 
ــت كرديم راه وجود دارد كه هم از آب جنوب و شمال  زيس

استفاده كنيم».
مخالفان انتقال آب كاسپين به سمنان

ــپين به سمنان كه  آيا حذف نام انتقال آب درياى كاس
ــمنانى همواره پيگير و مدافع آن بود در  رييس جمهور س
سخنان تازه او معناى خاصى دارد؟ داليل مخالفان اين طرح 
چيست؟ سال 95 پروژه انتقال آب درياي كاسپين به سمنان 
ــد؛ اما با اعتراض هاي گسترده اي از سوي جامعه  مطرح ش
ــد. پس از اين اعتراض ها،  ــور همراه ش محيط زيست كش
نمايندگان مردم در مجلس تصميم به حذف اين پروژه از 
برنامه ششم توسعه گرفتند. شايد جالب باشد بدانيد كه خطر 
اصلي در همين حذف است. چرا كه موافقان اين طرح باوجود 
حذف؛ دوباره مي توانند آن را مطرح كنند و هيچ منع قانوني 
براي اين پروژه وجود ندارد. به باور كارشناسان، نمايندگان 
مردم در مجلس بايد براي اين خلع تدبيري بيانديشند كه 
براي هميشه آرامش به كاسپين بازگردد.  خديجه گلين 
مقدم، مدير كمپين مخالفان انتقال آب كاسپين به كوير، 
در گفت وگو با «قانون» با اشاره به اينكه درسال 95 وزارت 
ــن طرح را به  ــكاران قرار بود اي نيرو به همراه يكي از پيمان
امضاي نهايي برسانند اما با مخالفت هاي ما اين طرح حذف 
ــد، مي گويد:«در آن زمان كمپين مخالفت با اين پروژه  ش
را راه اندازي و همايش هايي را درباره پيامدهاي منفي اين 
پروژه برگزار كرديم. پس از آنكه نمايندگان به عمق فاجعه 
ــم توسعه حذف شد. از  پي بردند، اين اليحه در برنامه شش
آنجايي كه ما با مافياي آب طرف بوديم؛ از نمايندگان مجلس 
درخواست كرديم كه بندي را در برنامه ششم قيد كنند و 
در آن انتقال آب بين حوزه اي ممنوع شود. نماينده ها اين 
بند را اضافه كردند.برنامه ششم به كميسيون تلفيق ارجاع 
داده شد. در كميسيون تلفيق اتفاق ديگري رخ داد؛ آن ها 
ــوزه اي به ويژه انتقال آب  اعالم كردند كه انتقال آب بين ح
درياي كاسپين بالمانع است. اين موضوع در دي 95 رخ داد. 
دوباره با نمايندگان مجلس جلسه داشتيم و تالش كرديم 

كه نسبت به اتفاقات آن ها را آگاه كنيم. روزي كه اين طرح 
به صحن علني مجلس رفت، بسياري از نمايندگان مجلس 
به ويژه  نمايندگان استان هاي شمالي كشور نيز به اين طرح 
معترض بودند؛  البته تنها نماينده انزلي «حسن خسته بند» 
ــود. آن روز اين طرح راي نياورد و اليحه  با اين طرح موافق ب
آن حذف شد.حذف اين اليحه موجب خوشحالي جامعه 
محيط زيست كشور شد. شرايط بسيار سختي وجود داشت 
ــكال داشت؛ اينكه در برنامه ششم  اما حذف اليحه يك اش
ــعه، اليحه اي درخصوص منع انتقال آب كاسپين به  توس
سمنان وجود ندارد. اين اليحه بايد اصالح مي شد اما به جاي 
اصالح آن را حذف كردند، هنگامي كه اليحه اي حذف شود، 

دوباره مي توانند آن را مطرح كنند».
خطر در كمين كاسپين!

گلين مقدم در ادامه تاكيد كرد:« موافقان اجراي اين پروژه 
در اين سال ها جلسه و همايش هاي بسياري برگزار و بارها 
اعالم كرده اند كه مي خواهند آب درياي كاسپين را به سمنان 
انتقال دهند. تالش آن ها بر دور زدن مجلس است. در سال 
96 اين طرح را دوباره مطرح كردند اما نتوانستند در بودجه 97

براي آن رديفي اختصاص دهند؛ چرا كه دوباره به اين نقشه 
شوم آن ها پي برديم و اطالع رساني كرديم و نمايندگان نيز 
به موقع ورود پيدا كردند و آن را براي مرتبه دوم حذف كردند. 
آن ها دوباره مي خواهند، تالش كنند كه رديف بودجه اي در 

سال 98 براي اين طرح اختصاص بدهند». 
فراموش نكنيم كاسپين، درياچه است

گلين مقدم درباره مخالفت با پروژه انتقال آب كاسپين 
به سمنان به «قانون» مي گويد:« مساله اي كه در اين طرح 
به آن توجه نشده است، بحث درياچه بودن كاسپين است. 
مسئوالن فراموش كرده اند كه كاسپين تنها يك درياچه 
است كه به آب هاي آزاد و اقيانوس راهي ندارد. منبع تغذيه 
آن نيز از ريزش هاي جوي است. بزرگ ترين رودي كه به اين 
دريا مي ريزد ولگاي روسيه است. موضع گيري روسيه نيز 
مشخص نيست، شايد بخواهد در آينده روي اين رودخانه 
ــپين را پرداخت  ــدي احداث كند و حقابه درياي كاس س
نكند. مساله ديگر پسروي آب دريا و كاهش عمق آن است.

ــموم  ــاي فلزي، نفتي، فاضالب  و س همچنين آلودگي ه
كشاورزي مشكل ديگر كاسپين است. هر روز بر آلودگي اين 
درياچه افزوده مي شود. حال تصور كنيد باوجود كاهش آب 

و آلودگي آن، بخواهيم آب آن را نيز انتقال دهيم، چه باليي بر 
سر كاسپين مي آيد. عالوه بر كاهش و پسروي دريا، شوري 
آن نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت. همچنين براي 
بحث انتقال نياز به شيرين سازي آب است. اين شيرين سازي 
نيز دوباره بر شوري آب مي افزايد.اين افزايش شوري و كاهش 
آب بر اكوسيستم كاسپين تاثير مستقيم دارد. آبزيان آن را 
كه ميليون ها سال در آنجا زندگي كرده اند،نابود مي كند. اين 
نابودي اكوسيستم دريا و آبزيان بر زندگي هفت ميليون و 
پانصد هزار نفري كه در حاشيه اين درياچه در استان هاي 
ــت؛ چراكه  ــمالي ايران زندگي مي كنند، تاثيرگذار اس ش
ــت. تجربه تلخ اروميه در  معيشت آن ها وابسته به درياس
كاسپين درحال تكرار است و تا به بحران نرسيم، مسئوالن 

به اين مساله توجه نمي كنند».
 انتقال آب، تير خالص به سمنان است

مدير كمپين مخالفان انتقال آب كاسپين به كوير، درباره 
پيامدهاي منفي اين پروژه در سمنان نيز بيان مي كند: « 
ــت؛ به همين دليل خاك آنجا شور  اقليم سمنان، كوير اس
است. خاك كوير داراي پتانسيل هاي مخصوصي است كه 
با همان روند طبيعي به حيات ادامه مي دهد، اگر آب را در 
ــه خاك دارد، تمام  كوير رها كنيم به دليل ويژگي هايي ك
ــت باال مي آيد و سطح  نمك هايي كه در زير خاك كوير اس
كوير سفيد نمكي خواهد شد. شنيده ها حاكي از آن است كه 
آن ها به دنبال توسعه باغ هاي پسته و صنايع آب بر در سمنان 
هستند.حال اين پرسش مطرح است كه چرا صنايع آب بر 
را كنار همان دريا ايجاد و توسعه نمي دهند، چه ضرورتي 
دارد كه در كوير صنايع را توسعه دهند. ايران كه تنها استان 
سمنان نيست، سيستان و بلوچستان، اروميه و مازنداران 
و... است، فرقي نيز بين سمنان و مابقي استان هاي كشور 
ــاله هستند  وجود ندارد. برخي جريان ها به دنبال اين مس
ــي كنند اما اين روش غلط  ــمنان را پايتخت سياس كه س
است. پايتخت سياسي در كويري كه آب ندارد چه اقدامي 

مي خواهد انجام دهد».
 هيركاني زير تيغ انتقال آب

هيركاني، جزو نخستين رويشگاه هاي كره زمين است، 
پرونده ثبت جهاني آن در يونسكو به داليل مختلف همچنان 
باز است. يكي از انتقادهايي كه به پروژه انتقال آب كاسپين 
به سمنان مطرح است، بحث تخريب جنگل هاي هيركاني 

است. گلين مقدم در اين باره يادآور مي شود: « هيركاني تنها 
به دليل آنكه كاسپين وجود دارد، جنگل است. سيل هايي 
كه هفته گذشته رخ داد و فاجعه هاي بسياري را به بار آورد، 
نتيجه تخريب جنگل هاي هيركاني است. در اجراي اين پروژه 
جنگل تراشي گسترده اي رخ خواهد داد كه به هيچ وجه قابل 

جبران نخواهد بود».
 انتقال آب كاسپين به سمنان مردود است

ــت نيز يكي از  ــازمان حفاظت محيط زيس مديران س
مخالفان اصلي پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان هستند. 
ــت درباره اين  معاون محيط دريايى سازمان محيط زيس
پروژه گفته است:« من با اين پروژه مخالف هستم و معتقدم 
كه انتقال آب از درياى كاسپين به مناطق مركزى كشور از 
نظر علمى به طور كامل مردود است. اين اقدام نه تنها اثرات 
زيست محيطي نامناسبى براى درياى كاسپين به بار خواهد 
آورد و براى مناطق مركزى پايدارى ندارد و نقشى در بهبود 
وضعيت آبى اين مناطق نخواهد داشت، بلكه از نظر تعهدات 
منطقه اى و بين المللى و به خصوص بر اساس كنوانسيون 
تهران كه يكى از پروتكل هاى آن اثرات زيست محيطى با 
ماهيت فرامرزى بوده، اقدامى غيرقانونى است.مطالعاتى 
كه در خصوص انتقال آب كاسپين به مناطق مركزى كشور 
ــده بسيار ناقص است و مسائل  توسط وزارت نيرو انجام ش
زيست محيطى را در نظر نگرفته است.گزارش ارزيابى اثرات 
زيست محيطى طرح مزبور همچنان در دست كارشناسى 
است و هنوز خواسته معاونت دريايى سازمان محيط زيست 
تامين نشده است. گزارش ارزيابى اثرات زيست محيطى آن 
هنوز نتوانسته است پاسخى به اثرات تجمع شورى و مواد 
شيميايى افزودنى به دريا و اثرات منفى و جبران ناپذير ديگر 
آن بر اكوسيستم ساحلى درياى كاسپين و همچنين اثرات 
زيان بار حاصل از تخليه پساب آب شيرين كن ها به ميزان 
6/3 متر مكعب بر ثانيه را در كنار پاك تراشى حدود 12 هكتار 

جنگل در مسير لوله گذارى بدهد».
 انتقال آب با فشار سياست

ــه رخ مى دهد زيرپا  در پروژه هاى انتقال آب اتفاقى ك
گذاشتن قانون است. اين پروژه ها با البى  و فشارهاى سياسى 
ــوند و هيچ گاه منتظر ارزيابى سازمان محيط  انجام مى ش
زيست نمى مانند. هومان خاكپور، كارشناس محيط زيست 
در اين باره به «قانون» مي گويد: « پروژه انتقال آب كاسپين 
به سمنان نيز همين شرايط را دارد.  پروژه مشمول ارزيابى 
زيست محيطى شده كه نيازمند مطالعات تخصصى است و 
اين اطالعات نيز نيازمند ارزيابى دقيق است كه بايد توسط 
يك مشاور بى طرف اجرا شود. معموال پرداخت حق الزحمه 
مشاوره از سوى كارفرما انجام مى شود كه چنين مطالعاتى 
از بى طرفى برخوردار نيست. بايد اين مطالعات توسط يك 

مرجع حقوقى بى طرف مانند دانشگاه انجام شود.
 براساس استانداردهاى جهانى هزينه انتقال آب براى هر 
متر مكعب سه دالر است.  چه محصول يا  صنعتي بايدتوليد 
شود كه هزينه انتقال آب آن را جبران كند و ازسوى ديگر 
سودآور نيز باشد؟ اگر جمعيت كل استان سمنان را حساب 
ــر از 10 درصد ميزان آبى  ــاده كمت كنيم در يك برآورد س
است كه همين االن در بخش كشاورزى و صنعت مصرف 
ــود؛ مى توان با اصالح الگوى مصرف در كشاورزى و  مى ش

اصالح شبكه هاى آبرسانى اين ميزان آب شرب را براى مردم 
سمنان بدون صرف هزينه هاى باالى انتقال آب و درپى آن 

خسارت هاى محيط زيستى آن تامين كرد».
 مجلس نشينان مخالف 

ماجراي انتقال آب درياي كاسپين به سمنان با ديگر 
ــتادان و كارشناسان  ــت. اس پروژه هاي آبي متفاوت اس
ــار و مخرب  ــبت به پيامدهاي زيان ب ــت نس محيط زيس
اجراي اين پروژه هشدارهاي بسياري را به  دولت داده اند؛ 
ــنوايي براي آن ها وجود  ــدارهايي كه گويا گوش ش هش
نداشته است. اما اين بار برخالف روال هميشگي، نمايندگان 
مجلس در حفاظت از محيط زيست از دولت پيشي گرفته 
ــده اند. پروژه  جنجالي  و پرچم دار مخالفت با اين پروژه ش
انتقال آب از كاسپين به سمنان در دولت هاي نهم و دهم 
ــد اما به دليل اعتراض هاي  تصويب و مطالعات آن اجرا ش
گسترده كارشناسان ناتمام ماند. اما در دولتي كه با شعار 
ــت.  ــت روي كار آمده، پروژه درحال اجراس محيط زيس
ماجراي انتقال آب كاسپين به سمنان از سه دهه گذشته 
آغاز مي شود. از آن زمان اين طرح مطرح شده اما هربار با 
مخالفت كارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي كشور 
مواجه مي شود. سرانجام سال 84 در كارگروه بررسي تامين 
آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رييس جمهور و 
وزير نيرو تشكيل شده بود، اين طرح به تصويب مي رسد. 
پس از آن در سال 89 در مصوبه هيات دولت در سفر استاني 
ــال 91 نيز  ــود. س قرار گرفته و به وزارت نيرو ابالغ مي ش
ــعه منابع آب و نيروي ايران به عنوان مجري  شركت توس
طرح انتخاب مي شود. براساس آمار بودجه مورد نياز براي 
اجراي اين طرح در حدود هفت هزار ميليارد تومان برآورد 

شده است.
 راه هاي نرفته براي خشكسالي

ــرب  ــش از انتقال آب حتي براي ش هزار راه نرفته پي
مانده است كه تاكنون هيچ دولتي به آن ها توجه نداشته 
است. انتقال آب بين حوزه اي بايد آخرين گزينه در بحث 
تامين آب باشد. روش هايي مانند اصالح الگوي مصرف، 
ــت و آبياري، افزايش راندمان آبياري  اصالح الگوي كش
ــاني مي تواند در تامين آب سمنان  و اصالح شبكه آبرس
ــاس آمار وزارت نيرو حدود 30 درصد  كارآمد باشد. براس
از آب شرب به دليل فرسودگي شبكه هاي آبرساني هدر 
مي رود. مسئوالن مي توانند بدون صرف هزينه هاي مالي 
و خسارت هاي زيست محيطي آب را در حوزه هاي خود 
تامين كنند. در حوزه اي كه تمامي اين گزينه ها بررسي 
شده اما بازهم در تامين آب شرب با مشكل مواجه هستند 
و مساله زندگي انسان ها مطرح است، مجاز به انتقال آب 
بين حوزه اي هستيم.تجربه نشان داده كه انتقال آب بين 
حوزه اي هميشه توهم مصرف به وجود آورده است. بعد از 
انتقال آب نه تنها نتوانستيم پاسخگوي نياز آن ها باشيم بلكه 
باعث توزيع نامتوازن در منطقه و كشور شده ايم. توسعه 
كشاورزي و صنعت در فالت مركزي ايران بدون توجه به 
كمبود آب در اين منطقه پيامد اجراي اين گونه پروژه ها 
بوده است. حال چشم اميد دوستداران محيط زيست اين 
ــان در خانه ملت است تا خطر  سرزمين به نمايندگان ش

مرگ كاسپين براي هميشه رفع شود.

    قهر و آشتي دو نماينده مردم در پارلمان شهري تهران خبر ساز شد   

هوهو  اى بهااى بهارري شوي شوررا!ا!

     خطر انتقال آب درياي مازندران به سمنان با وجود سكوت رييس جمهور همچنان وجود دارد   

خطر نابودي در كمين اقليم كشورخطر نابودي در كمين اقليم كشور

ــهر به كافه اى دنج پناه مى بريم،  ــر و صداى ش از شلوغى و س
دمنوش گل گاوزبان با خلق و خوى ما سازگارى بيشترى دارد. 
سر صحبت باز مى شود تا دمنوش مان خنك شود. باز هم همان 
حرف هاى هميشگى، صحبت هاى ما محيط زيستى ها هميشه 
ــى از زيبايى هايش  ــت مى چرخد گاه حول محور محيط زيس
مى گوييم، گاهى از معضالتى كه با آن دست و پنجه نرم مى كند 
و باز هم خبرى جديد، خبر از سدى مى شنوم كه مى تواند گتوند 
ديگرى باشد. از كافه بيرون مى آييم به اين فكر مى كنم كه تا كى 
و تا كجا اشتباهى با اشتباهى ديگر جايگزين مى شود؟ نمى توانم 
بى تفاوت باشم كمى پرس و جو مى كنم كه كدام سد است؟ در 
ــت؟... مى شنوم كه همه  ــت؟ توجيهش چيس چه مرحله اى اس
چيز به رياست سازمان محيط زيست ربط دارد. حاال اوست كه 
ــي كالنترى  بايد بگويد گتوندى ديگر الزم داريم يا نه؟ نام عيس
ــى مى افتم، ياد آن جمالتى كه  كه مى آيد ياد مستند مادركش
ــش مى گفت. آن جا كه  ــتباهات مديريتى خود و همكاران از اش

مى گفت: نادانيم، مهندس نادان...

عيسى كالنترى زمانى كه دبير ستاد احياى درياچه اروميه 
ــازى بودند،  ــى مى گويد: عاشق سدس بود در مستند مادركش
عاشق ساختن ديواره بودند، سد را مى ساختند، آب ها را محبوس 
مى كردند بدون اينكه به فكر مصرف شان باشند، يعنى ناآگاهى 
ــد. اين ناآگاهى هم به دليل  در وهله اول باعث اين تصميمات ش
ــته بود، عمدى نبوده ناآگاهى علمى  ضعف علمى ماها درگذش
بود و اين پذيرفتنى است و از اين پس پذيرفتنى نيست؛ نادانيم، 
ــتان زنجان همان سدى  ــمپا در اس ــد مش مهندس نادان... س
ــت كه مى گويند مى تواند گتوند ديگرى باشد. سدى بر روى  اس
رودخانه قزل اوزن، رودخانه سرخ، رودخانه شكوهمند. با يكى از 
كارشناسان در استان زنجان صحبت مى كنم، مى گويد: «اصوال 
رودخانه قزل اوزن رودخانه اى است كه ميزان شورى آن غيرقابل 
چشم پوشى است و تنها در برخى از مواقع سال كه سيالب داريم 
از ميزان شورى اش كم مى شود، اساسا تالش براى ساختن سد 

ــتباه است». سد مشمپا كه در نزديكى  در چنين رودخانه اى اش
ــتايى به همين نام قرار دارد در سال 1388 آغاز به كار كرد.  روس
در برآورده اوليه حجم مخزن سد 700 ميليون مترمكعب بوده 
است كه از اين ميزان حجم مرده سد 420 ميليون مترمكعب و 
حجم مفيد اين سد 280 ميليون مترمكعب در نظر گرفته شده 
ــد به 350 ــد، حجم مخزن س ــت اما در بازنگرى هاى اين س اس

ــد و آب تنظيمى  ــب كاهش يافته و حجم مفي ميليون مترمكع
ــش يافت و باقى 300 ميليون  آن به 50 ميليون مترمكعب كاه
ــد. ازآن جهت كه  ــد در نظر گرفته ش مترمكعب حجم مرده س
عمده حوضه آبريز سد مشمپا را سازندهايى با فرسايش پذيرى 
زياد و متوسط تا زياد تشكيل مى دهد حجم مرده سد (حجمى از 
مخزن سد كه توسط رسوبات پر مى شود و قابل برداشت نيست) 
به ميزان قابل توجهى با حجم مفيد و تنظيمى سد تفاوت فاحش 
ــاى زمانى  ــرده براى بازه ه ــن ميزان از حجم م دارد. اگرچه اي

ــد كه اين ميزان از  ــود اما به نظر مى رس طوالنى محاسبه مى ش
ــد فاقد صرفه اقتصادى است.  تفاوت بين حجم مرده و مفيد س
ــكيل دهنده سنگ بستر مخزن  ــويى ديگر، سازند هاي تش از س
سد مشمپا شامل سازند پرچين، سازند قرمز پاييني، سازند قم 
ــت. در يك مطالعه موردى ميزان  و نهشته هاي بليوكواترنر اس
هدايت الكتريكى در محلى قبل از سد 6000 ميكرو زيمنس بر 
سانتى متر و بعد از سد به  11000 ميكرو زيمنس بر سانتى متر 
ــد درحالى كه هدايت الكتريكى مجاز 1000 تا  اندازه گيرى ش
ــت. كارشناسان بر اين  2000 ميكرو زيمنس بر سانتى متر اس
ــورى در آب اين سد آن قدرى خواهد بود كه  باورند كه ميزان ش
عمال مناسب مصرف شرب نخواهد بود و اين همان نكته اى است 

كه در گزارش هاى ارزيابى مغفول مانده است. 
ــن حجم آب  ــدى با اي ــاخت بدون مجوز، عدم نياز به س س
تنظيمى، نداشتن صرفه اقتصادى و موارد فنى، داليل مخالفت با 

ساخت سد مشمپاست كه اداره كل محيط زيست زنجان را بر آن 
داشت كه در سال 94 رسما اين سد را رد كند اما به نظر مى رسد 
ــت كه باوجود تمام اين  كه فشارهاى سياسى آن قدر شديد اس
داليل و بدهى 90ميليارد تومانى اين پروژه به قرارگاه سازندگى 
ــتان زنجان پيگير ساخت چنين سدى  هنوز هم نمايندگان اس
ــردم زنجان و  ــتند. آن طور كه فريدون احمدى نماينده م هس
طارم در مجلس شوراى اسالمى، در ارديبهشت سال جارى در 
ــار كرد: «قطعا اجازه  گفت و گو با خبرنگار فارس در زنجان اظه
توقف پروژه سد مشمپا را نخواهيم داد». حاال كه عيسى كالنترى 
ــازمان متولى حفاظت از محيط زيست شد  عهده دار رياست س
ــت. آيا او اجازه مى دهد  ــتى آزمايى وى فرارسيده اس زمان راس
ــتش بر اين سازمان فاجعه اى ديگر از نوع  اين بار و در دوره رياس
ــت كه ديگر هيچ  ــكل بگيرد يا به باور قلبى رسيده اس گتوند ش
توجيهى براى ساخت اين گونه سازه ها پذيرفتنى نيست؟ آيا او 
ــان و كاركنان خويش گوش مى سپارد  به توصيه هاى كارشناس
ــعه و تحت تاثير فشارهاى سياسى ديواره اى  و يا باز با توهم توس
ديگر ساخته خواهد شد؟ ديواره اى كه به گفته او از سر ناآگاهى 
ــى پذيرفتنى  ــت و بعد از اين ديگر هيچ توجيه علمى بوده اس

نيست، حتى از او!

محيط زيست

 مهرناز طاعتى

سد مشمپا؛ گتوندى ديگر يا  راستى آزمايى كالنترى؟
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ــى و هفتمين  ــم اول راه يافته به بخش نگاه نو س جزيياتى از 10 فيل
جشنواره فيلم فجر اعالم شد.به گزارش ستاد خبرى سى و هفتمين دوره 
جشنواره فيلم فجر، در بين اسامى فيلم هاى بخش نگاه نو كه به تجربه اول 
فيلم بلند كارگردانان با پروانه ساخت سينمايى اختصاص دارد، آثارى از 
ــى و ميالد صدرعاملى ديده  پوالد كيميايى، هادى نادرى، على ميرزاي
مى شود.اسامى فيلم هاى بخش نگاه نو، عوامل فيلم و خالصه اى از داستان 

فيلم در ادامه آمده است:
پالتو شترى

«پالتو شترى» كه نخستين فيلم سينمايى مهدى على ميرزايى است 
و تهيه كنندگى آن را مجيد شيخ انصارى برعهده دارد، قصه رقابت و رفاقت 
است.اسامى بازيگران و خالصه داستان:بازيگران: سام درخشانى، ليندا 
كيانى، بهاره كيان افشار، بانيپال شومن، پريوش نظريه، عليرضا مهران، 
ــاهرخ فروتنيان و افسانه  ــيخ انصارى، ش طوفان مهرداديان، عليرضا ش
چهره آزاد/ داستان: ماجرايى جذاب درباره پيچيدگى هاى رقابت و رفاقت...

جان دار
حسين اميرى دومارى و پدرام پوراميرى نخستين فيلم سينمايى 
خود را به صورت مشترك به تهيه كنندگى كامران مجيدى ساخته اند. 
فيلمنامه اين اثر نوشته اميرى دومارى، پوراميرى و محمد داوودى است.

اسامى بازيگران و خالصه داستان:بازيگران: حامد بهداد، جواد عزتى، فاطمه 
معتمدآريا، باران كوثرى/ داستان: به خدا اگه يه بار ديگه بپرسيد شام چيه 

همين وسط خودم و دار مى زنم.
حمال طال

تورج اصالنى فيلمبردار باسابقه سينما «حمال طال» را به عنوان اولين 

فيلم خود كارگردانى كرده و منصور سهراب پور تهيه كننده فيلم او است. 
فيلمنامه «حمال طال» را تورج اصالنى و هادى نادرى نوشته اند.اسامى 
بازيگران و خالصه داستان:بازيگران: پيام احمدى نيا، ژاله صامتى، اميد 
ــتان: رضا حمال طالست و  روحانى، سعيد آقاخانى، عليرضا مهرانداس
شغلش رساندن طال و جواهرات از كارگاه به مغازه است. يك روز از او دزدى 

مى شود و...
ديدن اين فيلم جرم است!

ــت!» را به تهيه كنندگى  رضا زهتاب چيان «ديدن اين فيلم جرم اس
محمد حمزه زاده ساخته است. او خود فيلمنامه نخستين اثرش را نوشته 
است.اسامى بازيگران و خالصه داستان:بازيگران: ليندا كيانى، اميد آقايى، 
ــتان: فقط يك فيلم پنج دقيقه اى  حسين پاكدل، حميدرضا پگاه/ داس
مى خواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع كنم ولى امونم ندادند... صداى 

آژيراشون داره نزديك مى شه... االن مثل مور و ملخ مى ريزن اينجا...
روزهاى نارنجى

ــى و جميله  ــى» آرش الهوت ــنده فيلمنامه «روزهاى نارنج نويس
ــت. الهوتى فيلم اول خود را به تهيه كنندگى عليرضا  ــفايى اس داروش
ــامى بازيگران و خالصه داستان:بازيگران:  قاسم خان ساخته است.اس
هديه تهرانى، على مصفا، مهران احمدى، عليرضا استادى/ داستان: اين 
ــيب آبان، زنى ميانسال است كه واسطه  فيلم روايت زندگى پر فراز و نش

استخدام كارگران زن فصلى براى كار در باغ هاى مركبات شمال كشور 
شناخته مى شود...

زهرمار
سيدجواد رضويان با «زهرمار» به سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر 
ــينمايى او را تهيه كرده.  ــت و جواد نوروزبيگى اولين ساخته س آمده اس
فيلمنامه اين اثر را پيمان عباسى نوشته است.اسامى بازيگران و خالصه 
داستان:بازيگران: سيامك انصارى، شبنم مقدمى، شقايق فراهانى، حسين 
محب اهرى/ داستان: رضا، دفتردار ميان سالى كه به تازگى به تهران نقل 
مكان كرده است، رهى، همكالسى سال هاى دور خود را مى بيند كه هنوز از 
او كينه به دل دارد، در شرايطى كه رضا تالش مى كند از او دلجويى كند، رهى 
دسيسه اى طراحى و رضا را در گرفتارى بزرگى اسير مى كند. رضا براى حل 
اين مشكل بزرگ مجبور مى شود چند ساعتى با زنى دردكشيده و درمانده به 
اسم ساغر در يك سفر درون شهرى براى پيدا كردن رهى همراه شود كه اين 
همراهى بستر حوادثى غير قابل پيش بينى است كه به رغم همه تلخى ها...

سونامى
ــاس نوشته خود و محمدرضا  ميالد صدرعاملى «سونامى» را براس
صدرعاملى كارگردانى كرده و عليرضا سرتيپى تهيه كننده اثر او است.اسامى 
بازيگران و خالصه داستان:بازيگران: بهرام رادان، مهرداد صديقيان، عليرضا 
شجاع نورى، رعنا آزادى ور/ داستان: در آخرين اردوى تيم ملى تكواندو سه 

نفر از بهترين بازيكنان تيم در دانمارك پناهنده شده و به ايران بازنگشتند. 
اين فرصتى است كه خسروى، سرمربى قديمى و كهنه كار بعد از سال ها 
ــاند. دشوارترين انتخاب او اما  بازگردد و كار نيمه تمامش را به پايان برس
بين بهداد مقيمى نفر اول دنيا و تنها بازمانده تيم مرتضى نژادى، شاگرد 

قديمى اش است....
مسخره باز

همايون غنى زاده «مسخره باز» را به تهيه كنندگى على مصفا مقابل 
ــتان:بازيگران: على  ــامى بازيگران و خالصه داس دوربين برده است.س
نصيريان، هديه تهرانى، رضا كيانيان، بابك حميديان/ داستان: در پرورشگاه 
صدام مى كردند مسخره باز. اما من مشت محكمى حواله صورت يكى شان 

كردم تا داستان را شروع كنم...
معكوس

پوالد كيميايى اولين فيلم سينمايى خود را بر اساس فيلمنامه اى نوشته 

خود و به تهيه كنندگى مسعود كيميايى به نام «معكوس» ساخته است.
اسامى بازيگران و خالصه داستان:بازيگران: بابك حميديان، اكبر زنجانپور، 
شهرام حقيقت دوست، ليال زارع/ داستان: فرزندان دو دوست قديمى قبل 
از انقالب كه يكى فعال سياسى و ديگرى مكانيك است، وارد مسابقات 

زيرزمينى اتومبيلرانى مى شوند.
يلدا

مسعود بخشى در مقام كارگردان و على مصفا به عنوان تهيه كننده 
ــنواره فيلم فجر ارائه كرده اند.اسامى بازيگران  «يلدا» را ساخته و به جش
ــته صدر عرفايى، بهناز جعفرى، بابك  و خالصه داستان:بازيگران: فرش
كريمى، صدف عسگرى/ داستان: مريم كميجانى زن جوانى كه به دليل 
قتل شوهرش ناصر ضيا، به مرگ محكوم شده است در شب يلدا به استوديو 
برنامه تلويزيونى پربيننده لذت عفو آورده مى شود تا توسط تنها فرزند 

مقتول، مونا ضيا بخشيده شود.

ــاه محمدى در  ــه روايت رويا ش ــتگان ب تهران زير بال فرش
ــك كوالژ كه  ــى هايى با تكني گالرى مژده به تماشاست،نقاش
ــر «كرخه تا  ــفر خاص و بازيگ ــاز آن را حايز اتمس يك آهنگس
ــاه محمدى  ــده ارزيابى كردند.  آثار رويا ش راين» غافلگير كنن
ــاله كلى انسان  ــتند، به مس ــى هاى بزرگ هس كه اغلب نقاش
ــاى كوالژ  ــان انبوه تكه ه ــالش كرده اند در مي پرداخته اند و ت
ــه هنرمند را به مخاطب منتقل كنند.  ــى از انديش شده، بخش
ــتيم.  ــور پررنگ خط هس ــاهد حض ــن آثار همچنين ش در اي
ــودن معنايى لغوى  ــه ب ــه دليل تكه تك خط هايى كه گرچه ب
ــان  ــرم و محتواى كلى اثر هستند.انس ــا در خدمت ف ندارند ام
ــى عميق هستند كه قضاوت  اين آثار همه فرو رفته در احساس
ــت. ــده اس ــته ش ــاره ماهيت آن، به عهده مخاطب گذاش درب

رويا شاه محمدى درباره نمايشگاه خود توضيح داد: «ايده اين آثار 
ــجويى ام بر مى گردد. در آن زمان به عكاسى عالقه  به زمان دانش
داشتم. عكس هايى كه مى گرفتم را مى بريدم و مى گذاشتم كنار 
هم. از آنجا اين عادت بريدن و چسباندن كاغذ در من ماند. به مرور 
زمان شكل كارهايم تغيير كرد. مثال به خاطر عالقه ام به خطاطى 
ــتفاده از تكه هاى حاوى خوشنويسى  و شعر شروع كردم به اس
ــى از خصوصياتى كه بازديدكنندگان  در كارها». او افزود:« يك

ــت كه كارهايم خيلى رنگين است.  به آن اشاره مى كنند اين اس
اين موضوع هم به نظرم به مرور به وجود آمد.كاغذها را كنار هم 
ــبانم. در مرحله بعد طرحم را روى اثر پياده مى كنم». مى چس

او درباره عنوان نمايشگاهش نيز گفت:« تهران زير بال فرشتگان 
را از روى تابلوى آخر انتخاب كردم. من در زندگى ام فرشته زياد 
ديدم. در واقع در لحظات سخت زندگى، انسان هاى زيادى كنارم 
بودند كه درواقع فرشتگان زندگى من بودند و حس حمايت به من 
دادند. اين عنوان از اين حس به وجود آمده است».  شاه محمدى 
ــتر مى خواستم  ــان ها در اين آثار گفت:«بيش درباره حضور انس
عشق و احساس امنيت انسان ها را كنار هم نشان دهم. احساسى 
كه دو نفر وقتى كنار هم هستند پيدا مى كنند. شايد در كنار آن 
ــد. اين ها همه براى من در  ــق و انتظار هم باش افسوس، غم عش
خدمت بيان مفهوم عشق بود. سرها و دست هايى كه همديگر را 
در آغوش گرفته اند، از نظر من همان حس دوست داشتن است». 
او با ذكر اين نكته كه زندگى روزمره الهام هاى الزم را به هنرمند 
ــراغم مى آيند،  ــوع... ناخودآگاه س مى دهد و طرح، رنگ، موض
گفت:«خط هايى كه انتخاب كرده ام همه شعر هستند. اما آن ها 
را بريده ام و مخاطب ممكن است اصال نبيند كه چه شعرى است. 

به نظر من حس و حالى كه در آن خط هست، بدون خواندن شعر 
هم به بيننده منتقل مى شود».سعيد ذهنى، موسيقيدان و يكى 
از بازديدكنندگان اين نمايشگاه گفت: «اتمسفر اين نمايشگاه 
برايم بسيار جذاب بود. ريتم را در برخى از اين كارها بسيار دوست 
ــم جالب بود.  ــاى كاغذى براي ــتم. كوالژ خط و باقى تكه ه داش
استفاده فرماليستى از خوشنويسى در اين فرم ايده جالبى بود».

ــرد را  ــين با بيان اين مطلب كه تابلوهاى توناليته س اين موزيس
بيشتر دوست داشتم، افزود:«مهم ترين ويژگى اين آثار اين است 
ــگاه ها مى بينيد با  كه يك فضاى خاص دارند. در برخى از نمايش
اينكه آثار پر از رنگ و لعاب هستند، نمى توانند  اتمسفر خاصى به 
شما منتقل كنند. اين تركيب كوالژگونه به نظرم با تكرار در آثار 
بعدى مى تواند به هنرمند كمك كند جاى خودش را پيدا كند».

همچنين على دهكردى، بازيگر بعد از ديدن آثار رويا شاه محمدى 
توضيح داد: «كارهاى اين نمايشگاه به نظرم غافلگيركننده هستند. 
هم در فرم و هم در محتوا و هم در شيوه اجرا. اين امتياز بسيار خوبى 
براى مجموعه است. بنابراين به اين هنرمندغافلگيركننده تبريك 

مى گويم».
ــه متفاوت به  ــا را از يك زاوي ــزود:« هنرمند در آثارش م او اف

ــرا وادار مى كند  به  ــه مى دهد. نوع نگاهى كه م اطراف مان توج
سادگى از كنار هيچ عنصرى در اطرافم نگذرم. اين عناصر حتى 
ــى مى توانند زيبايى  ــم و در جريان زندگ بى ارتباط، در كنار ه
ــردى و نگاهى نااميد  ايجاد كنند. حتى اگر آثار همراه با نوعى س
ــت. همه آثار در يك فرم هستند و اين  ــد باز هم با ارزش اس باش
ــت: « اگر كمى عميق نگاه  ــت». دهكردى گف امتياز ويژه اى اس
ــخصى  كنيم، عناصر و كاراكترهاى اين تابلوها را در زندگى ش
ــده در  ــان به يك حس تجربه ش خودمان پيدا مى كنيم. ناگه
ــان هاى  ــويم  يا يكى از انس اعماق وجود خودمان هدايت مى ش
ــت». ــبيه اين كاراكترهاس اطراف مان را به ياد مى آوريم كه ش

ــاه محمدى تا 14دى در گالرى مژده به  نمايشگاه نقاشى رويا ش
ــمالى، خيابان 18 شرقى،  نشانى سعادت آباد، خيابان عالمه ش

پالك27، زنگ يك برپاست.

ــود ــه 85 »دارد. گفته مى ش ــم« قطع ــاخت فيل ــام س ــيدن اتم ــت از رس ــا حكاي خبره
ــه زودى آماده  ــى آن ب ــخه نهاي ــى قرار دارد و نس ــاى پايانى مراحل فن ــه 85» در روزه  «قطع
ــپارى پدرش  ــر بزرگ خانواده در روز خاكس ــتان اين فيلم آمده:پس ــود . در خالصه داس مى ش
ــد و ... . بازيگرانى چون  ــن كن ــا او دف ــدر بوده را ب ــى كه محبوب پ ــد دارد قاليچه گرانقيمت قص
ــى يازرلو در ــى و عل ــودب ، هومن بناي ــيدا م ــا اخالقى ، ش ــر ، رض ــتادى ، كيوان پرم على اس

ــازنده اين فيلم عبارتند از: نويسنده و كارگردان:   « قطعه 85 » نقش آفرينى مى كنند .عوامل س
ــالم صلواتى ،  ــردارى: س ــر فيلمب ــازور ، مدي ــده : دكتر اعظم س ــلخى ، تهيه كنن ــهرام مس ش
ــامان وفايى ، دستيار  ــمى ، تدوين: توفيق امانى و راضيه فرمانى ، اتالوناژ: س صداگذار: آرش قاس
ــردار: اميد  ــعبانى ، صداب ــقايق ش ــز : محبوبه خوش دامن ، مدير توليد و تداركات: ش و برنامه ري
ــى صحنه . ــالم صلواتى ، نيما ضرابى: منش ــاور پروژه: س ــازور ، مش ــما س ــورى ، گريم: اس عاش

گفتنى است اولين نمايش فيلم كوتاه « قطعه 85 »در جشنواره هاى خارجى و سپس سال آينده در 
جشنواره هاى داخلى خواهد بود .

از سعيد آقاخانى، بهرنگ توفيقى و محمد حسين لطيفى به عنوان 
كارگردانان سريال هاى نوروز 98 نام برده مى شود؛ كارگردانانى كه پيشتر 
هم ساخت سريال هاى نوروزى را در كارنامه دارند. با اين حال تجربه ثابت 
ــت كه تلويزيون تا آخرين روزهاى باقى مانده به پخش، درباره  كرده اس
ــبتى خود تغيير نظر مى دهد؛ بنابراين آنچه در اين  ــريال هاى مناس س
گزارش به عنوان گزينه پخش نوروزى عنوان مى شود، احتمال تغيير دارد.

به گزارش ايسنا، طنز «ن. خ» به كارگردانى سعيد آقاخانى، «ساده دالن» 
به كارگردانى بهرنگ توفيقى و «ُمّر قانون» به كارگردانى محمدحسين 
لطيفى گزينه هاى پخش در نوروز 98 هستند كه به ترتيب براى شبكه هاى 
يك، دو و سه سيما در نظر گرفته شده اند. ضمن اينكه فعال از پخش سريال 
«پايتخت» كه در چند سال اخير يكى از مجموعه هاى پرمخاطب نوروز 

تلويزيون بوده است و تا فصل پنج آن روى آنتن رفته، خبرى نيست.
سـعيد آقاخانـى تجربـه «دزد و پليـس»، «زن بابـا» و 

«خوش نشين ها» را تكرار مى كند؟ 
ــعيد آقاخانى در تلويزيون به مجموعه «بيمار  آخرين كار نوروزى س
استاندارد» برمى گردد كه نوروز 95 از تلويزيون و شبكه يك سيما به روى 
آنتن رفت. اين سريال از آن دست مجموعه هايى بود كه شبكه  پخش كننده 

آن در دقيقه 90 تغيير كرد.
«بيمار استاندارد» سعيد آقاخانى كه در ژانر طنز قرار مى گرفت، با بازى 
بابك حميديان، جواد عزتى، اصغر سمسارزاده، شيال خداداد، پوريا پورسرخ، 

نيما شاهرخ شاهى، هومن حاجى عبداللهى و حسين محب اهرى، نتوانست 
آن طور كه بايد در جذب مخاطبان موفق باشد؛ البته اين كارگردان پس از اين 
سريال، مجموعه  «شب عيد» را هم براى تلويزيون ساخت اما با اين سريال 
نيز نتوانست تجربه شيرين سريال هاى دزد و پليس، زن بابا و خوش نشين ها 

را تكرار كند.
«شب عيد» با بازى حميد لواليى، مرجانه گلچين، نعيمه نظام دوست، 
ــانه ناصرى، زهره صفوى، سروش جمشيدى،  حسين محب اهرى، افس
على هاشمى تابستان امسال از تلويزيون پخش شد و داستان خانواده هايى 
را روايت مى كرد كه براى تفريح در ايام نوروز به شهر مشهد سفر مى كنند اما 
در اين ميان ماجراهاى جالبى براى آن ها رخ مى دهد و به گونه اى داستان 

اين خانواده ها در قسمتى از فيلم به يكديگر مرتبط مى شود.
و اما سريال «ن. خ» به تهيه كنندگى مهدى فرجى و كارگردانى سعيد 
آقاخانى قرار است نوروز امسال از شبكه يك سيما راهى آنتن شود. فيلمنامه 
سريال «ن. خ» نيز كه توسط امير وفايى به نگارش درآمده است، درون مايه 

طنز دارد.
اين سريال 24 آذر در اطراف تهران كليد خورد. على صادقى، حميدرضا 
آذرنگ، سعيدآقاخانى، هومن حاجى عبداللهى، سياوش مفيدى، فريده 
سپاه منصور، نعيمه نظام دوست و سيروس ميمنت از جمله بازيگرانى 

هستند كه در سريال نوروزى شبكه يك سيما ايفاى نقش مى كنند.
به گفته مهدى فرجى قرار است به زودى بازيگران ديگرى نيز به اين 
مجموعه اضافه شوند.«ن.خ» كارى از گروه فيلم و سريال شبكه يك سيما 
ــمت 50 دقيقه اى براى پخش در ايام نوروز 98 توليد  است كه در 16 قس

مى شود.
كارگردان هاى سريال هاى نوروز 98 

از «زيرپاى مادر» تا «پدر» و حاال «ساده دالن»
سريال «ساده دالن» به كارگردانى بهرنگ توفيقى و تهيه كنندگى 
حامد عنقا براى نوروز 98 براى پخش از شبكه دو سيما ساخته مى شود.
حامد عنقا در گفت وگويى با ايسنا خبر ساخت سريال نوروزى شبكه دو 
سيما را تاييد كرده است. از اين سريال به عنوان سريال خانوادگى كه فضايى 

مفرح دارد، ياد مى شود كه درون مايه  طنز دارد اما سريالى طنز نيست.
ــين لطيفى كه يكى از كارگردانان  بر اساس اين گزارش، محمد حس
سريال نوروزى شبكه سه سيماست، سرپرستى نويسندگان مجموعه 
ــاده دالن» را نيز بر عهده دارد. همچنين از بهرنگ توفيقى به عنوان  «س
ــت.مجموعه «پدر» آخرين پروژه  ــده اس كارگردان اين مجموعه ياد ش
ــترك بهرنگ توفيقى و حامد عنقا در تلويزيون بوده است كه در ايام  مش
ــيما روى آنتن رفت.بهرنگ توفيقى پيش از  تابستان 97 از شبكه دو س

ــاخته است.  ــريال «عقيق» و «زير پاى مادر» را براى تلويزيون س اين س
مجموعه  «زير پاى مادر» اين كارگردان كه رمضان 96 به روى آنتن رفت، 
با حاشيه هاى مختلفى از قبيل مميزى و تغيير خط پايانى قصه مواجه شد.

از «وفا» و «دودكش» تا «ُمّر قانون»
ــريال هاى ماندگارى بود كه نوروز 85 به كارگردانى  «وفا» يكى از س
ــيما به روى آنتن رفت. لطيفى  ــه س محمدحسين لطيفى از شبكه س
مجموعه  طنز «دودكش» را هم در ايام رمضان به روى آنتن برد؛ سريالى 
كه با اقبال خوبى از سوى مخاطب روبه رو شد. فصل جديد اين سريال نيز با 
عنوان «پادرى» به روى آنتن رفت. آخرين مجموعه  محمدحسن لطيفى

 «سر دلبران» نام داشت كه رمضان 97 از شبكه يك سيما به روى آنتن رفت. 
اين كارگردان همچنين مجموعه «شبى با عبدى» را كارگردانى مى كند.

ــتم دى كليد خورد، قرار است توسط  اما سريال «ُمّر قانون» كه هش
ــين لطيفى و يك كارگردان ديگر با نام عليرضا نجف زاده  محمد حس
ــتر هم چنين تجربه اى را با مجيد صالحى  ــود. لطيفى پيش ساخته ش
ــت. هر چند در ادامه به دليل آنچه حضور جدى در سريال «نردبام  داش
ــه در چهار» را به طور كامل  آسمان» عنوان كرده بود، كارگردانى «س
به مجيد صالحى سپرد به مقام مشاورى كارگردان بسنده كرد.مهران 
ــاره حضور دو  ــريال نوروزى «ُمّر قانون» هم درب مهام، تهيه كننده س
كارگردان در اين پروژه گفته است: توجه به آنتن نوروز و شرايط فورس 
ــريال «ُمر قانون» را همراه با دو كارگردان  ماژور صالح بر اين بود كه س
ــين لطيفى و عليرضا نجف زاده توليد كنيم. برخالف آنچه  محمدحس
برخى از خبرگزارى ها منتشر كردند محمد حسين لطيفى تا 30 بهمن 

به عنوان كارگردان همراه ما خواهد بود و در ادامه ايشان به عنوان مشاور 
پروژه و كارگردان، سريال را همراهى خواهد كرد.

ــدن شرايط براى كليد  ــريال، فراهم نش اما از ديگر موضوعات اين س
ــتوديوى برنامه  «حاال خورشيد» بود.مرجانه  خوردن «ُمّر قانون» در اس
گلچين، هدايت هاشمى، مهران غفوريان، يوسف تيمورى، ناهيد مسلمى، 
شيدا خليق، مهشيد ناصرى، دلسا ملكى، مهران رجبى، كريم قربانى  در 
سريال نوروزى شبكه سه ايفاى نقش مى كنند. البته اين روزها فيلمنامه در 
حال تكميل نهايى است و در ادامه بازيگران ديگرى نيز به مجموعه اضافه 

خواهند شد.

جزيياتى از  فيلم اولى هاى راه يافته به سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر اعالم شد

اين 10كارگردان اولى 

نگاهى به سريال هاى نوروز 98

 از «پايتخت» خبرى نيست

قطعه 85 در ايستگاه پايانى ساخت يك آهنگساز و يك بازيگر از نمايشگاه غافلگيركننده  رويا شاه محمدى روايت مى كنند
بازى چسب و قيچى روى بال فرشتگان 

نقد و نظر

خبر كوتاهنگار خانه

نيم  نگاه

گروه فرهنگ و هنر 

حانيه درى

«اما من كه اين قدر با احتياط زندگى كرده ام، من از زندگى 
چه مى دانستم؟ من كه در زندگى نه برده ام نه باخته ، بلكه 
زندگى را از سر گذرانده ام؟ من كه بلندپروازى زياد نداشته ام و 
پيش از آنكه آرزويى تحقق يابد فورى عقب نشسته ام؟ من كه 
از رنج كشيدن فرار كرده ام و اسمش را قابليت بقا گذاشته ام؟ 
ــاب هايم را به موقع پرداخته ام و با همه  من كه صورت حس
كس تا حد امكان دوست و موافق مانده ام؟ آدمى كه خيلى 
زود جذبه و ياس برايش كلماتى شد كه روزگارى در رمان ها 
ــرزنش هايش به خود هيچ گاه به  خوانده بود؟ آدمى كه س
راستى به دردش نياورد؟ آرى بايد به همه  اين ها مى انديشيدم 
و نوعى خاص از پشيمانى را تحمل مى كردم: سرانجام باليى 
به سر كسى آمده كه هميشه فكر مى كرد مى داند چگونه از 
بال برهد و درست به همين دليل بال بر سرش آمد» (درك 
يك پايان، جولين بارنز، ترجمه حسن كامشاد، تهران، 1394، 

فرهنگ نشر نو، ص 160)
ــتاب و روزمره تونى وبستر  درك يك پايان روايت پر ش
ــنگين اما  ــت. كتاب س ــته خودش اس از زندگى و گذش
خوشخوانى كه مهم ترين موضوع آن را مى توان زمان دانست. 
راوى اول شخص داستان، به تحليل و واكاوى شخصيت هاى 
اطرافيان خويش مشغول است و برداشت هاى ذهنى خودش 
را از رفتارهاى ديگران و اتفاقات گذشته، بازگو مى كند. اين 

داستان در دو بخش نوشته شده؛ بخش اول روايت تونى و 
ــتانش در دوران پس از جنگ جهانى است و داستان  دوس
حكايت از عشق تونى به ورونيكا دارد. در بخش دوم 40سال 
بعد كاراكتر اصلى داستان يعنى تونى وبستر با دريافت نامه اى 
شروع به مرور گذشته و خاطراتى كه اين همه سال بر روى 
هم انباشته شده اند، مى كند. مفاهيمى چون خشم، حسد، 
عشق، پشيمانى و عذاب وجدان از عناصر پررنگ اين قصه 
هستند. لفظ پر طمطراق فلسفى نويسنده، فلسفه بافى ها در 
بطن داستان و وجود جزييات تاثيرگذار بر روايت، از داليلى 
هستند كه خوانش اين كتاب را منوط به دقت و تمركز كافى 
هنگام مطالعه  آن مى كنند. اگر چه درك يك پايان كم حجم 
و در يك كالم مفيد و مختصر است، اما ابدا داستان خطى 
ــاده اى ندارد، به بيان ديگر مى توان آن را يكى از نمونه   و س

رمان هاى سهل و ممتنع دانست.
جولين بارنز نويسنده و منتقد ادبى انگليسى  است كه 
ابتدا در ايران توسط همين رمان مطرح شد. او با نوشتن اين 
كتاب موفق به كسب جايزه بوكر 2011 شد. از اين نويسنده 
كتابى با عنوان «فقط يك داستان» به تازگى به چاپ رسيده 
ــت. از ديگر كتاب هاى او مى توان به «هياهوى زمان» و  اس
«طوطى فلوبر» اشاره كرد.  در گفت و گوى شمسى عصار با 

اين نويسنده از او پرسيده شد:
       شما مقاله نويس و روزنامه نگار موفقى بوديد كه 
رو به رمان آورديد. چرا داستان نويسى را برگزيديد؟

 راستش گمان مى كنم در روزنامه نگارى كمتر در قيد 
حقيقتم تا در داستان نويسى. سر و كار من با هر دو رشته است 

و از هر دو لذت مى برم، اما به زبان ساده، شما وقتى براى روزنامه 
ــيد وظيفه داريد جهان را سهل و در يك  چيزى مى نويس
خوانش قابل فهم كنيد، و حال آن كه هنگام نوشتن داستان 
موظفيد پيچيدگى هاى جهان را به كامل ترين وجه بازتاب 
دهيد، چيزهايى بگوييد كه فهم شان به سهولت خواندن 
روزنامه نيست و چيزى پديد آوريد كه اميدواريد در خواندن 

مجدد اليه هاى بيشترى از حقيقت را برنماياند.
شـما شـخصيت هاى داسـتان هاى تان را
چگونه مى آفرينيد؟ آيا كم و بيش از روى اشخاصى
 گرته بردارى مى كنيد كه آن ها را مى شناسيد يا به 
آن ها برخورده ايد و در طـول روايت چگونه آن ها را 

مى پرورانيد؟
شخصيت هاى من كه از روى آشنايانم گرته بردارى شده 
باشند، بسيار كم  هستند.  اين كار بسيار محدود كننده است. 
يكى، دو نفر - دورادور- بر پايه افرادى هستند كه من هيچ وقت 
ــت از پاره اى جهات به مالقات نكرده  ام. پتكانف در خارپش

روشنى شبيه تودور ژيكوف، ديكتاتور سابق بلغارستان است 
ــتان، انگلستان همتاى رابرت  و سر جك پيتمن در انگلس
ماكسول. ولى من هيچ گاه به فكر نيفتادم درباره  ماكسول به 
تحقيق بپردازم. -چنين كارى به هيچ وجه به داستان نويسى 
كمك نمى كند. در نهايت، خصلتى از اينجا و خصوصيتى از 
آنجا مى گيريد و بس. شايد شخصيت هاى دست دوم را- كه 
ويژگى هاي شان به هر حال اتفاقى در روايت مى آيد - بتوان 
از زندگى گرفت، ولى من به ياد ندارم كه چنين كارى كرده 
ــخصيت ها، مثل مقدار زيادى از خود  ــم. آفريدن ش باش

داستان نويسى، آميزه اى از احساس ذهنى و مهار عينى ا ست. 
نباكف پز مى داد كه شخصيت هاى داستان هايش را مانند 
برده هاى پاروزن به شالق مى بندد، رمان نويسان سرشناس 
گاه به خود مى بالند (گويى كه اين هنرمندى آن ها را نشان

مى دهد) كه فالن و بهمان چهره  داستان «عنان از دست آنان 
گرفت» يا «زندگى اش را خود به دست گرفت». من به هيچ 
يك از اين دو مكتب بستگى ندارم. من افسار شخصيت هايم 

را شل مى كنم، اما با وجود اين لگام شان را در دست دارم.
      شما در چهره پردازى شخصيت هاى زن خيلى 
مهـارت داريد. آن ها حقيقـى مى نمايند. يك مرد 

چگونه زير پوست زن ها مى رود؟
من يك كارتون از هندلزمن به ديوار اتاقم دارم، مادرى را 
نشان مى دهد مشغول خواندن كتابى كنار بستر خواب دختر 
كوچكش و دختر عروسك خرسى را در بغل مى فشرد. كتاب 
ــت مادر «مادر بووارى» است و او مى گويد «تعجب  در دس
ــت فلوبر كه مرد بود، در واقع فهميد». نويسندگان  آور اس
هر دو جنس بايد بتوانند جنس ديگر را توصيف كنند - اين، 
هر چيز به كنار،  يك آزمون اساسى شايستگى آن هاست. 
ــى - تورگنيف و چخوف را در نظر  ــندگان مرد روس نويس
بگيريد - در توصيف زنان فوق العاده ماهرند. من نمى دانم، 
ــما چگونه جنس مخالف را در  در موضع يك نويسنده ش
ــناخت ساير  مى يابيد جز به همان طريقى كه در صدد ش
كسان بر مى آييد كه از حيث سن، نژاد، كيش، رنگ پوست 
احيانا با شما تفاوت دارند. به سخن ديگر، هرچه بتوانيد دقت 
مى كنيد، مى نگريد، گوش مى دهيد، مى پرسيد، به تصور در 
مى آوريد. اين طبيعى است. كارى است كه هر عضو عادى 

جامعه در هر حال بايد بكند.
در سال 2017 به كارگردانى ريتش باترا فيلمى از اين 
كتاب ساخته شد. حس يك پايان، درامى معناگراست كه 
ــفه  موجود در بطن كتاب، بى بهره است اما پيشينه   از فلس
ــارلوت  ــه (جيم برادبنت و ش ــران او از جمل تئاترى بازيگ

رامپلينگ) به جذابيت بصرى آن كمك كرده است. فيلمنامه  
اين اثر موفق سينمايى را نيك پاين (نويسنده نمايشنامه 
معروف «صور فلكى») نوشته است و مى توان آن را فيلمى 
وفادار به متن كتاب دانست كه حتى در پرداخت جزييات 

طرح شده در روايت داستان نيز، موفق عمل كرده است.
درك يك پايان از آن دست كتاب هاى مهيجى  است كه 
صداى درونى شخصيت اول، قصه را پيش مى برد. ترجمه 
خوب، وفادار به متن و دقيق حسن كامشاد قابل تحسين بوده 
و در يك كالم مى توان گفت اين كتاب با شخصيت پردازى 
قدرتمند و نگاه عميق خود به روابط انسانى از تجارب شيرين 
ــت. تونى از يادآورى گذشته امتناع نمى كند،  خوانشى  اس

او رابطه اى دوستانه با همسر خود دارد و به بيان ديگر يك 
شخصيت ساده است كه در خالل زندگى روزمره و طى يك 
اتفاق سعى در مرور گذشته دارد. نمى توان كاربرد فلسفه 
ــنده در طول روايت را ناديده گرفت. براى  و تيزبينى نويس
همين است كه كتاب، در عين تلخ و سنگين بودن، همچنان 
براى خواننده جذاب و از كشش كافى برخوردار است. پايان 
غير قابل پيش بينى و غافل گيركننده داستان شايد عده اى 
ــر ترغيب كند. در نهايت  از مخاطبان را به بازخوانى اين اث
مى توان گفت درك يك پايان داستانى مهيج با موضوعيت 
زمان و گذشت روزگار است كه مطالعه آن را مى توان تجربه اى 

شيرين و جذاب براى مخاطبان جدى ادبيات به شمار آورد.

   كتاب «درك يك پايان» نوشته جولين بارنزنقد و واكاوي شد  

روايتى   پرشتاب  از حال  و گذشته نويسنده 

گروه فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر
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فريده شجاعى
نايب رييس بانوان فدراسيون بسكتبال

بيش از يك ماه از انتخاب محمد بنا به عنوان سرمربى 
ــا اودر اين مدت  ــتى فرنگى مى گذرد ام تيم ملى كش
ترجيح داد به جاى تشكيل اردو در پى بررسى وضعيت 
كشتى گيران باشد. با اعالم محمد بنا اردوى تيم ملى 
كشتى فرنگى بزرگساالن روزهاى 12 تا 21 دى در محل 
خانه كشتى عبدا... موحد مجموعه ورزشى آزادى تهران 
برگزار مى شود. در اين فهرست عالوه بر فرنگى كارانى 
كه در يكى، دو سال اخير در رقابت هاى جهانى و آسيايى 
حضور داشتند، برخى از چهره هاى جوان هم ديده مى 
شوند. شايد شاخص ترين كشتى گير هم سعيد عبدولى 
ــاگرد محمد بنا بوده است.  ــد كه از دوره قبلى ش باش
برخالف تصور با وجود بازگشت بنا، خبرى از نام هايى 
همچون حميد سوريان، اميد نوروزى و قاسم رضايى

در فهرست تيم ملى نيست و به نظر مى رسد اين كشتى 
گيران باتجربه ديگر هيچ قصدى براى بازگشت روى

تشك ندارند. محمد بنا در اين باره گفته است: «من به 
عنوان سرمربى تيم   ملى وظيفه دارم وقتى اين مسئوليت

سنگين را قبول مى كنم به واقعيات نگاه كنم و هر كسى 
كه مى تواند در تشك مبارزه بهتر كار كند را به تيم   ملى 
ــال به دنبال كار و زندگى  دعوت كنم. اين نفرات دو س
ــتى نگرفته اند و هيچ بحثى هم  شان بودند و اصال كش
وجود نداشت كه بخواهند كشتى بگيرند. كما اين كه اگر 
مى خواستند به كشتى باز گردند، سال گذشته كه يك 
سال هم از االن جوان تر بودند به كشتى باز مى گشتند. 
قرار نيست كه هر كسى كه با بنا كار كرده است با بازگشت 
بنا باز هم تحت هر شرايطى در تيم   ملى حضور داشته 
باشد. شايد من پنج سال ديگر مى آمدم. آن وقت آن ها 

مى خواستند در 38 سالگى كشتى بگيرند؟».

رفاقت      از كار جداست

«انقالب»؛ اين دقيق ترين كلمه اى است كه مى توان 
درباره ويژگى محمد بنا عنوان كرد. او هر بار با تغييراتى كه 
در كشتى انجام مى دهد چهره هاى جوان تر را به ميدان 
مى فرستد و آن ها را محك مى زند. شايد به همين دليل 
ــگى، اردو تشكيل نداد و حتى  است كه بنا به رسم هميش
تاريخ برگزارى نخستين اردو را يك ماه عقب انداخت. همه 
اين اتفاقات درحالى رخ داده كه بنا با شاگردان قديمى اش 

ــت او به  ــتانه دارد و بالفاصله پس از بازگش رابطه اى دوس
ــوريان در پستى  كشتى، ستاره هايى از جمله حميد س
ــت او را تبريك گفتند. در واقع بنا را  اينستاگرامى، بازگش
مى توان نمونه كامل مديرانى دانست كه كار و رفاقت خود 
را جدا كرده اند و رفت و بازگشت هايش همراه با يك تيم از 
پيش تعيين شده نيست. اتفاقى كه پيش از اين براى برخى 
از رشته ها مثل فوتبال رخ داده است. هواداران پر و پاقرص 
فوتبال مى دانند كه مربيانى مثل فراز كمالوند، امير قلعه 

نويى و حتى عبدا... ويسى با يك تيم مشخص از بازيكنان، به 
تيمى ديگر مى روند و در واقع ترجيح مى دهند با بازيكنان 
خودشان پا به ميدان بگذارند. اتفاقى كه محمد بنا به آن 
اعتقادى ندارد و بيش از آنكه به فكر نتيجه گرفتن باشد، 
به دنبال ساخت تيمى جوان تر است كه انگيزه بااليى براى 
درخشش دارند. البته در اين ميان نبايد به سادگى از كنار 
ــى كه در سال هاى  نام سعيد عبدولى گذشت. ملى پوش
ــازى، عايدى نداشته و بارها در تيم  گذشته جز حاشيه س

باشگاهى اش اقداماتى انجام داده كه منجر به محروميت او 
شده است. عبدولى اما اين بار با محمد بنا به تيم بازگشته و به 
دنبال تكرار روزهاى درخشان خود است. در اين ميان البته 
نبايد فراموش كرد كه بنا از سامان عبدولى نيز دعوت كرده 
تا در اردو حضور داشته باشد و به نظر مى رسد به اين دو برادر 
حاشيه ساز اعتقاد بسيارى دارد و ترجيح مى دهد با كنترل 
كردن حاشيه هاى آن ها، هر دو برادر را به روزهاى گذشته 
بازگرداند. آنچه محمد بنا به آن اعتقاد دارد حضور كشتى 
گيرانى است كه در ماه هاى اخير جنگيده اند و هرگز از تالش 
دست برنداشته اند. در ليست اخير دعوت شدگان به تيم 
ملى، چهره هايى حضور دارند كه بدون شك مى توانند جا 
پاى امثال سوريان بگذارند. بنا با ليستى از تركيب جوان تر ها

و باتجربه ها به تيم ملى بازگشته است. او در وزن 55 كيلوگرم 
از پويا ناصرپور (خوزستان)، مسلم نادرى خادم (خراسان 
رضوى)، محمد حسينوند پناهى (خوزستان) و مصيب 
ــرم از مهرداد مردانى  اكبرى (تهران)، در وزن 60 كيلوگ
ــتان)، عليرضا نجاتى (قم)، مهدى محسن نژاد  (خوزس
(خوزستان)، عليرضا كارگر (فارس) و شيرزاد بهشتى طال 
(توابع تهران)، در وزن 63 كيلوگرم از محسن حاجى پور 
ــران)، ميثم دلخانى  ــد نوربخش (ته (مازندران)، محم
(فارس)، سامان عبدولى (خوزستان) و محمدجواد رضايى 
(قم)، در وزن 67 كيلوگرم از محمد الياسى (خوزستان)، 
يوسف حسينوند (خوزستان)، حامد تاب (خوزستان)، 
ــتان)، در وزن 72 كيلوگرم از  ــدى (خوزس ــين اس حس
محمدرضا گرايى (فارس)، على ارسالن (مازندران)، امين 
ــعادتى فر (تهران)،  كاويانى نژاد (خوزستان) و عرفان س
در وزن 77 كيلوگرم از محمدعلى گرايى (فارس)، پژمان 
پشتام (تهران)، رسول گرمسيرى (خوزستان)، على نوروزى 
(توابع تهران)، سامان نجم سهيلى (لرستان)، در وزن 82

كيلوگرم از سعيد عبدولى (خوزستان)، مهدى ابراهيمى 
ــف قادريان (البرز) و  (قم)، پيام بويرى (خوزستان)، يوس

هادى عليزاده پورنيا (قم)، در وزن 87 كيلوگرم از حسين 
ــتان)، محمدهادى  نورى (البرز)، رامين طاهرى (خوزس
ــروى (اصفهان)، در وزن  ساروى (مازندران) و ميالد خس
97 كيلوگرم از مهدى عليارى (تهران)، على اكبر حيدرى 
ــيد  ــتان) و ابوالفضل س (قم)، ادريس ابراهيمى (كردس
مهدوى (توابع تهران)، در وزن 130 كيلوگرم از شهاب قوره 
جيلى (تهران)، امير قاسمى منجزى (خوزستان)، على اكبر 
ــفى (مازندران) و اميرمحمد حاجى پور (مازندران)  يوس
ــته باشند و به نظر دعوت كرده تا در تيم ملى حضور داش

مى رسد برنامه ويژه اى براى ساختن يك نسل جوان براى 
حضور در المپيك دارد.

زيركى   بنا

ــن  بنا البته در كادرفنى خود نيز تغييراتى داده و محس
كاوه كه همواره يار و همراه او در تيم ملى بوده جاى خود را به 
نفرات ديگرى داده است. محمد بنا در كنار خود از نفراتى مثل 
ناصر نوربخش،  ايرج اسفنديارى فر، رسول جزينى و بهروز 
ــتفاده مى كند و به نظر مى  حضرتى پور به عنوان مربى اس
رسد تغييراتى كلى را هدف گرفته و براى اجراى آن از هيچ 
كوششى فروگذار نيست. او پس از شكست در المپيك ريو 
در حالى كه با چهره اى اشك بار به ميله هاى بيرون ورزشگاه 
تكيه كرد، اين بار تالش مى كند تا با قدرت بيشترى به دنبال 
اثبات روند مديريتى خود باشد. اتفاقى كه مى تواند كشتى 
فرنگى ايران را اميدوار به تكرار دوباره نتايج المپيك لندن 
كند. همه اين اتفاقات در حالى رخ داده كه رسول خادم نيز 
در رأس فدراسيون حضور ندارد و به نظر مى رسد با حذف او، 
بنا با خيالى آسوده تر، كشتى فرنگى را هدايت كند. اختالف 
اين دو نفر همواره يكى از بزرگ ترين مشكالت كشتى ايران 
بوده و به نظر مى رسد هيچ كدام از دو نخبه كشتى، قصد كنار 
گذاشتن كدورت ها را ندارند. هرچه كه باشد، محمد بنا با 
تغييرات بنيادين به كشتى بازگشته و با زيركى خاصى به 

دنبال تغييرات در تيم ملى است.

         سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى با تغييرات بنيادين در چهره تيم ملى به كشتى فرنگى بازگشته است  

انقالب بنا
گروه ورزش

در روزهاى اخير مربيان بسيارى به روند داورى در بسكتبال 
ــته اى اين اشتباهات  زنان اعتراض كرده اند. معتقدم در هر رش
ــت اما بايد مربيان به داوران فرصت بدهند تا اين اشتباهات  هس
ــان درست شود. از مربيان  انجام شود و به تدريج قضاوت هاى ش
ليگ برترى مى گويند داوران در مسابقات از خطاهاى ملى پوشان 
چشم پوشى مى كنند. بازى هايى كه در تهران برگزار مى شود را 
ــتم هم بازى بندرعباس و نارسينا را در سالن  ديدم. در هفته هش
ــى تا جايى كه داوران  بودم، تا به حال چنين چيزى نديدم و حت

ــحال بودند كه قاطع، خوب، منظم و راحت  را ديدم خيلى خوش
سوت مى زنند. در شهرهاى ديگر هم ناظر و نماينده داريم و فيلم 
مى گيريم. اين هفته در آبادان و چند جاى ديگر جنجال به پا شده 
كه در اين رابطه با خانم  طهماسيان مسئول كيمته داوران ليگ 
صحبت داشتم. براى هر ديدار  ناظران خوبى انتخاب كرديم كه 
ــى كنيم. بايد  ــد اما بايد فيلم بازى ها را بررس به ما گزارش بدهن
بگويم از اينكه مى توانيم از بازى ها فيلمبردارى كنيم  خوشحال 
ــتيم اين فيلم ها را به تيم ها بدهيم تا حريفان  هستم. مى خواس
ــتر به كار  ــز كنند اما االن مى بينم از نظر داورى بيش خود را آنالي
ــزارش نماينده و ناظر  را  ــى كنيم، گ مى آيد بنابراين بايد بررس
بگيريم تا بفهميم چه اتفاقى افتاده است.داورى در هر رشته اى 
كمى مشكل ساز است و نمى تواند 100 درصد ايده آل باشد. داور 

نمى تواند تمام اتفاقات زمين را ببيند در نتيجه مواردى از دستش 
ــطح بين المللى هم اين گونه است و نمى توانيم  در مى رود. در س
ــت برخى از آن ها  داوران را 100 درصد مقصر بدانيم. ممكن اس
اشتباهاتى داشته باشند اما عمدى در اين قضيه نمى بينم كه از 
ــند. چرا بايد چنين اتفاقى بيفتد؟ اتفاقا ملى  ــان بترس ملى پوش
ــتد و اشتباهات شان بايد بيشتر  پوشان بيشتر زير ذره بين هس
ــدارم. در اين هفته  ــود. من اين  موضوع را قبول ن ــخص ش مش
نشستى با كميته  انضباطى خواهيم داشت، بازى ها و داورى ها را 
با  نگاهى عميق تر بررسى مى كنيم تا بتوانيم راحت قضاوت كنيم. 
اگر چنين موضوعى رخ داده باشد ديگر به كميته انضباطى مربوط 
مى شود كه چه تصميمى مى گيرد. ما تنها مسائل اينچنينى را  
ــود مى آورند در كميته انضباطى  كه داور، مربى يا بازيكن به وج

ــاس قوانين و  ــپاريم تا براس ــى مى كنيم و به آن ها مى س بررس
مقرراتى كه در فدراسيون وضع شده است تصميم گيرى كنند.

اين مشكالت وجود دارد ولى نبايد اين گونه باشد كه مربى داد و 
بيداد كند بلكه او بايد بتواند به خودش مسلط باشد. 

اصال معتقد نيستم كه داور به نفع يا ضرر ديگرى سوت مى زند 
ــبينانه نگاه مى كنم ولى اگر از روى  و هميشه به اين قضيه خوش
ناآگاهى و غيرعمد چنين اتفاقى بيفتد مربى بايد گذشت كند. به 
هر حال بايد فرصت بدهند اين خطاها انجام شود و داورها آنقدر 
اشتباه كنند تا قضاوت هاى شان درست شود. برخى از آن ها تجربه 
شان كم است، عالوه بر اين واقعا داورى كار سختى است اما نبايد 

اعتراضاتى به اين شدت رخ دهد.
 وقتى يك تيم 30 امتياز اختالف دارد داورى چگونه مى تواند 
ــتباهاتش مى تواند اين   ــه اش ــو ببرد و چگون اين اختالف را جل
ــود كه  اختالف زياد را رقم بزند. گاهى بازى پاياپاى برگزار مى ش
اگر داور يك اشتباه  كوچك هم بكند ممكن است تاثير گذار باشد 

ولى در اين بازى چگونه  30 اختالف را مى تواند رقم بزند. شنيدم 
كه مربى پاژ اعتراض كرده، ما هم بايد بازى ها را ببينيم ولى قطعا 
مى دانم داور هر چقدر هم بخواهد عمدى سوت بزند، نمى تواند 

با 30 امتياز اختالف كارى كند.

جنگ رسانه اى مسئوالن تيم ملى و فدراسيون فوتبال از مدت ها قبل 
آغاز شده اما در آستانه رقابت هاى جام ملت هاى آسيا به اوج خود رسيده 
ــت به گونه اى كه هر روز يكى از اعضاى فدراسيون فوتبال، امكانات و  اس
شرايط فراهم شده براى تيم ملى را بى نظير مى دانند اما اطرافيان كارلوس 
كى روش و بازيكنان تيم ملى به اين موضوع اعتراض دارند. هرچند كه پيش 
از اين نيز كارلوس كى روش اعالم كرده بود بازيكنان تيم ملى بايد مطابق 
تمرينات عمل كنند و حق ورود به حاشيه ها را ندارند اما گفت و گوهايى 
كه گاه و بيگاه از ستاره هاى تيم ملى منتشر مى شود نشان مى دهد آن ها 
چندان از امكانات مهيا شده براى ملى پوشان راضى نيستند. جنگ، جنگ 
قدرت است! ملى پوشان عليه امكانات و به نفع كى روش مصاحبه مى كنند 
و فدراسيون نشين ها براى پيشگيرى از مقصر شناخته شدن در صورت عدم 
نتيجه گيرى تيم ملى در جام جهانى، امكانات را بى نظير توصيف مى كنند. 

فقط قهرمانى مى خواهم

بيشتر هواداران فوتبال مى دانند كه تيم ملى با امكانات مناسب اما بدون 
بازى تداركاتى مناسب راهى امارات خواهد شد. فدراسيون فوتبال اگرچه 
نتوانست نمره قبولى در فراهم كردن امكانات براى تيم ملى بگيرد اما بدون 
شك مردود نشد اما صحبت ها درباره بى نظير بودن امكانات تيم ملى، كمى 
اغراق است. ميرشاد ماجدى، رييس كميته آموزش فدراسيون فوتبال 
آخرين شخصى است كه به نمايندگى از فدراسيون، پيرامون امكانات تيم 
ملى صحبت كرده است. او در اين باره گفته: «تاكنون در تاريخ فوتبال ايران 

سابقه نداشته هيچ تيمى به اندازه اين تيم ملى كنونى از سوى فدراسيون 
حمايت شود. فدراسيون براى اين تيم سنگ تمام گذاشته و فراتر از توان 
ــت. با اين همه حمايت و اين سطح  انتظارات كى روش را فراهم كرده اس
توانمندى كه من از بازيكنان و كادر فنى مى بينيم، انتظارم به عنوان يك 
پيشكسوت فوتبال تنها قهرمانى در آسياست و چيزى كمتر از قهرمانى 
نمى تواند ما را قانع كند». او در ادامه گفته است: «فدراسيون براى حمايت 
اين تيم خيلى زحمت كشيده است. همين طور بازيكنان و اعضاى كادر 
فنى و اين وظيفه تيم ملى را در اين تورنمنت سخت و سخت تر مى كند». 
ماجدى با اشاره به حضور پر قدرت تيم هاى كره، ژاپن، عربستان و استراليا 
در اين مسابقات بيان كرده است:  «اين سه ،چهار كشور هم با هدف قهرمانى 
وارد اين مسابقات شده اند، اما باز هم شانس تيم ملى ايران بيشتر از ديگر 
تيم هاى آسيايى براى قهرمانى است. شايد فوتبال ايران به لحاظ سرمايه 
گذارى و امكانات سخت افزارى از كشورهاى مترقى آسيايى عقب تر باشد، 
اما ما يك نيروى انسانى فوق العاده اى داريم كه هميشه اين نقطه ضعف را 

مرتفع كرده و باعث پيشى گرفتن ما از ديگر تيم هاى آسيايى شده است».
اين چه قياسى است؟

جز عوامل فدراسيون، پيشكسوتان پرسپوليس و استقالل نيز گاه از 
امكانات تيم ملى تمجيد كرده اند و با مقايسه شرايط فعلى و گذشته امكانات 
در فوتبال ايران، به فدراسيون نمره قبولى داده اند. اين در حالى است كه 
مقايسه اين دو اتفاق كارى اشتباه و بيهوده است. تصور كنيد اگر فردى، 

ظهور كامپيوتر را به وزير ارتباطات و فناورى اطالعات وقت نسبت دهد 
و به تمجيد از او بپردازد. آيا فراگير شدن استفاده از رايانه ها را مى توان به 
شخص نسبت داد يا پيشرفت روز افزون تكنولوژى باعث اين اتفاق شده 
است؟ فراهم كردن امكانات براى تيم ملى نيز اتفاقى مشابه است. در واقع 
امكانات و شرايطى كه در حال حاضر پيش روى ملى پوشان است به دليل 
گسترش و حرفه اى شدن فوتبال است نه اقدامات فدراسيون فوتبال، اما 
به نظر مى رسد برخى پيشكسوتان اصرار دارند نسل فعلى را با نسل خود 
مقايسه كنند و تيم تحت هدايت كى روش را تحت فشار قرار دهند. ناصر 
ــت كه در اين باره صحبت كرده و درباره  محمدخانى از جمله افرادى اس
ــورمان در جام ملت هاى آسياى 1984 در  سومى تيم ملى فوتبال كش
سنگاپور كه خودش نيز عضو آن تيم بود، اظهار داشته است:  «ما  با كمترين 
امكانات، بدون بازى هاى تداركاتى و برگزارى اردوهاى خارج از كشور، وارد 
اين مسابقات شديم و به مقام سومى رسيديم. زمان ما هميشه تيم ملى در 
جام ملت هاى آسيا جزو چهار تيم پايانى و برتر بود». او در ادامه گفته است: 
«تيم ملى فعلى، بهترين امكانات، اردوى خارج از كشور و ... را در اختيار دارد 
و مردم بايد توقع قهرمانى آسيا را داشته باشند. چند سال است تيم اول آسيا 
هستيم، اما نمى دانم چرا كى روش مى گويد حضور در جمع چهار تيم روياى 
مردم است. آقاى كى روش! تيم ملى در بيشتر ادوار جام ملت هاى آسيا، جزو 
چهار تيم پايانى بوده است، آن هم بدون امكانات و اردوهاى خارج از كشور. 
در جام ملت هاى 1984 سنگاپور، چشم بسته وارد مسابقات شديم. در 

استاديوم آزادى خوابگاهى داده بودند كه 20 نفر داخل اتاق مى خوابيديم. 
ــته و بهترين  ــور را داش االن تيم ملى بهترين هتل و اردوى خارج از كش
ماساژور و روان شناس را در اختيار دارد. زمان ما اين چيزها. آقاى كى روش! 
با اين امكانات نبايد توقع فيناليست شدن تيم ملى در جام ملت هاى آسيا را 
داشته باشيم،  آن هم تيمى كه دو بار تجربه حضور در جام جهانى را داشته و 
بازيكنانش لژيونر هستند؟ جام ملت هاى آسيا ديگر مثل جام جهانى نيست 
كه بگويند تيم هاى قدرتمند اروپايى حضور دارند و دفاعى بازى مى كنيم. 

در آسيا، تيم ها از نام ايران مى ترسند و بايد تيم ملى تهاجمى بازى كند».
كدام اولويت دارد؟

تيم ملى فوتبال ايران بايد در15 دى در نخستين بازى خود به 
مصاف يمن برود. پنج روز مانده به اين بازى اما نه تنها همدلى بين 

ــينان با تيم ملى به وجود  پيشكسوتان، هواداران و فدراسيون نش
نيامده بلكه انتشار گاه و بيگاه گفت و گوهايى كه جز حاشيه سازى 
ثمرى براى فوتبال ندارند نيز نگرانى ها پيرامون تيم ملى را افزايش 
داده است. كافى است به جو موجود در اطراف تيم ملى نگاهى كنيم 
ــد تيم ملى را به سرعت از  تا متوجه شويم چرا كى روش مجبور ش
كشور خارج و در قطر اردو برپا كند. طبق شنيده ها او از فضاى منفى 
ــت با دورى ملى پوشان از  عليه تيم ملى گريزان شده و معتقد اس
وطن، حاشيه سازى ها كمتر خواهد شد. هرچند كه در اين ميان 
نقش سرمربى پرتغالى را نيز در خلق حاشيه ها نمى توان دست كم 
گرفت اما همه هواداران واقعى اعتقاد دارند در شرايط فعلى، حمايت 

از تيم ملى به حاشيه سازى اولويت دارد.

آشفتگى و عدم اطمينان براى تيم ملى فوتبال ايران همراهى ثابت شده 
ــت، اما كارلوس كى روش به دنبال اين خواهد بود تا تيم اين موارد را كه  اس
ممكن است باعث حواس پرتى شاگردانش شود كنار بزند و به حسرت 43 
ــب عنوان قهرمانى جام ملت ها در تورنمنت ماه آينده -  ساله ايران در كس
ژانويه - پايان دهد. ايران مهم ترين جام قهرمانى در فوتبال آسيا را در سال 
ــب كرد، زمانى كه براى سومين دوره متوالى به  1976 در خاك خود كس
قهرمانى در اين رقابت ها رسيدند تا ايران يكى از موفق ترين كشورها در تاريخ 
اين رقابت ها لقب بگيرد، اما آن ها بعد از تمامى دستاوردهايى كه داشتند - سه 
قهرمانى در جام ملت ها و پنج دوره حضور در جام جهانى - اكنون به دنبال 
ثابت كردن خود و كسب جام هستند. تيم ملى ايران به عنوان يك مدعى 
راهى امارات مى شود، اگرچه كارلوس كى روش از وجود سعيد عزت اللهى، 
بازيكن ردينگ و تاثيرگذار در قلب تيم ملى به دليل مصدوميت بى بهره است. 
غيبت اين بازيكن 22 ساله تازه ترين سلسله موانع در مسير آماده سازى تيم 
ملى است، اين در حالى است كه آينده كارلوس كى روش روى نيمكت تيم 
ملى پس از جام جهانى 2018 نيز اصلى ترين سردرگمى بوده است. پس از 

اينكه ايران با اختالف ناچيزى از رسيدن به مرحله حذفى جام جهانى 2018 
روسيه بازماند، كى روش خواهان قراردادى چهار ساله براى ادامه همكارى اش 
شد، اما مورد موافقت مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران قرار نگرفت و بدون 
شك او تا پايان مسابقات جام ملت هاى آسيا در تيم ملى ايران خواهد ماند.

در كنار اين ها وقتى سردار آزمون 24 ساله در پاسخ به انتقاداتى كه پس از 
جام جهانى 2018 دريافت كرد، اعالم بازنشستگى كرد. مشكالت وقتى 
بيشتر شد كه در ماه دسامبر فدراسيون فوتبال ايران به دليل دخالت دولت در 
امور فدراسيون در خطر محروميت از سوى فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا 

(AFC) قرار گرفت.
تيم ملى همچنين دچار مشكالت بودجه اى شده، اين در حالى است كه 
ــران كار را براى كارلوس كى روش  تحريم هاى اياالت متحده آمريكا عليه اي
پرتغالى به منظور آماده سازى ويژه تيمش براى اين تورنمنت سخت كرده است.

ــرمربى  اختالف طوالنى مدت كارلوس كى روش و برانكو ايوانكوويچ، س
پيشين تيم ملى ايران كه حاال هدايت پرطرفدارترين تيم باشگاهى ايرانى يعنى 
پرسپوليس را برعهده دارد نيز در پس زمينه جوش و خروش مى كند و يكى از 

مستعدترين تيم هاى آسيا با اين شرايط بايد در ماه ژانويه پا به مسابقات جام 
ملت ها بگذارد.

سردار آزمون هم كه پس از متقاعد شدنش براى بازگشت از بازنشستگى 
نامش جزو 18 بازيكن تيم ملى در جام جهانى بود كه در ليست 23 نفره نهايى 

تيم ملى براى جام ملت هاي آسيا قرار گرفت.
كى روش كه تيمش در مرحله گروهى جام ملت ها بايد با تيم هاى عراق، 
يمن و ويتنام رقابت كند، يك بار ديگر به دنبال تاريخ سازى خواهد بود و هيچ 
چيز به غير از پيروزى در فينال اين رقابت ها در ابوظبى موفقيت تلقى نمى شود.

مرحله اول رقابت هاى انتخابى تيم هاى ملى كشتى آزاد و 
فرنگى بزرگساالن طى روزهاى 5، 6 و 7 دى ماه در سالن شهداى 
هفتم تير تهران برگزار شد. غالمرضا محمدى، سرمربى تيم ملى 
كشتى آزاد در پايان مرحله نخست رقابت هاى انتخابى تيم ملى 
كشتى آزاد در جمع خبرنگاران گفت: سطح كيفى مسابقات از 
پيكارهاى قهرمانى گروه (الف) و (ب) بهتر و باالتر بود و فرصتى 
براى كسانى است كه شانس حضور در جام جهان پهلوان تختى 
را از دست داده بودند و به نوعى اين مسابقات انتخابى جام تختى 
ــدن جام تختى از  محسوب مى شد. وى در خصوص خارج ش
سيستم رنكينگ اتحاديه جهانى كشتى، خاطر نشان كرد: در 
ــتيم اين مسابقات از سيستم  مشورت با كادر فنى، اصرار داش
رنكينگ خارج شود؛ چرا كه در هر وزن تنها سه نفر را مى توانستيم 
به همراه داشته باشيم و از سوى ديگر در جام جهانى كشتى آزاد 
ــتيم. به همين دليل حدود 10 كشتى گيرى  نيز حضور نداش
كه سهميه حضور در جام تختى را گرفته اند به همراه خواهيم 
داشت كه خود يك مرحله انتخابى تيم ملى خواهد بود. دارنده 

چهار مدال نقره و برنز جهان ادامه داد: حضور 6 تا 10 كشتى گير 
خوب ايرانى در كنار كشتى گيران خارجى در جام جهان پهلوان 
تختى به طور حتم سطح كيفى و فنى مسابقات را افزايش خواهد 
داد و بسيارى از كشتى گيران ايرانى مى توانند در اين تورنمنت 
با يكديگر كشتى بگيرند. محمدى يادآور شد: از سوى ديگر در 
ــارى ايتاليا، ياشاردوغو تركيه و تورنمنت هايى همچون ساس

 دان كولوف بلغارستان كه جزو سيستم رنكينگ اتحاديه جهانى 
هستند، حضور خواهيم داشت. وى در خصوص كشتى گيران 
ــتى گيران عنوان دار، كادر فنى  عنوان دار نيز گفت: براى كش
برنامه ريزى كرده كه تعدادى از آن ها در جام جهان پهلوان تختى 
ــورد ارزيابى قرار  و برخى ديگر در تورنمنت هاى بين المللى م
خواهند گرفت. سرمربى تيم ملى با اشاره به وجود آرامش، شور، 
نشاط و همدلى در اردوى تيم ملى بيان كرد: هم من و هم كادر 
فنى از كار كردن كنار كشتى گيران با انگيزه و جوان لذت مى بريم 
و اميدوارم كه در پيكارهاى قهرمانى جهان كه كار بسيار مشكلى را 

پيش رو خواهيم داشت بتوانيم نتيجه خوبى را رقم بزنيم.

منهاي فوتبال

زمين سبز

كشتيتيم ملي فوتبال

داوران از ملى پوشان ترسى ندارند

گزارش رويترز از وضعيت تيم ملى فوتبال ايران در آستانه جام ملت هاى آسيا

جز قهرمانى، هيچ موفقيتى قابل قبول نيست
غالمرضا محمدى، سرمربى تيم ملى كشتى آزاد مطرح كرد

اعزام آزادكاران   به سه تورنمنت بين المللى

جدل رسانه اى فدراسيون نشينان و كارلوس كى روش براى فرار از مقصر شناخته شدن در صورت عدم نتيجه گيرى احتمالى ادامه دارد

آرزوى موفقيت با انرژى منفى!



ايسنا: سارق فوق ليسانسه كه
 آرم خودروهاى لوكس را مى دزديد

 

باالخره مدرك 
يه جا به كار اومد

خراسان: تاخير سوال برانگيز 
بانك مركزي در اعالم نرخ تورم

بانك مركزي: تا ميومديم

 اعالم كنيم نرخ عوض ميشد

يكى از مسئوالن دانشگاه آزاد در تجمع امروز: 
اومدم بگم هميشه حق با مشتريه!

 
واسه همينه مديريت دانشگاه رو 

با فالفلى اشتباه گرفتيم

ايسنا: فاصله نرخ تورم رسمى با 
تورم لمسى چقدر است؟

 

تورم رسمى و لمسى:
 النگ ديستنسيم

حسين  ا... كرم: محسن رضايى درست مى گويد، كربالى 4 عمليات فريب بود 

فقط مى مونه اين كه
 كى بيشتر فريب خورد

كواكبيان: مسئوالن اصلى دانشگاه درباره حادثه دانشگاه آزاد به نمايندگان توضيح دهند
مسئوالن اصلى دانشگاه: 37 روز ميشه تا نوبت شيفت كاريمون تو دانشگاه برسه 

انشاا... تا اون موقع آب ها از آسياب افتاده

رييس شوراى شهر تهران: شب گذشته خوب نخوابيدم و به همين دليل كنترل جلسه از دستم خارج شد

مردم:خوش به حالتون كه شباى ديگه راحت مى خوابين

مهر: گوشت گوسفندى 72 هزار تومان شد

گوسفند: بايد شان من 
در مقابل مرغ حفظ مى شد

شايعه استعفاى وزير بهداشت

حاال كه مردم ياد گرفتن 
خودشون بمالن، ماموريت ما تمومه!

سيد حسن خميني: هيچ تضميني وجود ندارد كه ما بمانيم

مردم: و هيچ تضميني هم 
وجود ندارد كه ما بمانيم
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سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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آنچه گذشت: «اگر بخواهم خيلى مينيمال براى تان بگويم من و نيما 
از دو طبقه مختلف، يواشكى ازدواج كرديم و متوارى شديم و پدر نيما 
به خاطر لو رفتن رابطه يواشكى اش بهمان باج داد و رفتيم هتلش اما 
آنجا خيلى اتفاقى نيما يكى از مهمان هاى هتل كه بازيگر كه سيما 
راد نام داشت به قتل رساند كه البته امكانش هست توى اغما باشد 
و برگردد. مجبور شديم جسد را برداريم و فرار كنيم سمت خانه ما. 

چون آنجا همه اين چيزها عاديست...»
 بابا روى تخت توى حياط نشسته بود و در حالى كه داشت هندوانه 
شترى ميكرد به نيما هم نگاه مى كرد و هر پنج دقيقه پوزخند ميزد 
و مى گفت تا حاال قاتلى نديده كه اسمش نيما باشد. مامان ملحفه 
سفيدى از توى اتاق آورد و از همان باالى پله ها داد زد: «جالل اين 
ــت هسته هاى  خوبه؟» بابا نيم نگاهى بهش كرد و در حالى كه داش
هندوانه را تف مى كرد توى حوض گفت: «مالفه قد بلند بيار! اين 
شهرام كوچيك مى بره المصب. همه مقتوال رو صد و شصت سانتى 
ميبينه پاهاشون ميزنه بيرون» نيما چشم هايش گرد شد و بازويم را 
ــهرام تون آدم ميكشه؟» زدم تو  ــيد سمت خودش و گفت: «ش كش
سر نيما و گفتم: «نه بابا زبونتو گاز بگير» بابا شترى هندوانه اى داد 
دستم و گفت: «ما اين قدر بى آبرو نشديم بذاريم پسرمون آدم بكشه. 
شهرام تو كار اكسسورى قتله»  هندوانه را دادم دست نيما و گفتم: 
«يعنى مالفه هايى كه قاتال ميبرن با خودشون كه دور مقتول بپيچن 
بندازن صندوق عقب ماشين رو شهرام ما مى دوزه. در واقع توليدى 
مالفه دورپيچ مقتول داره» مامان از لبه پنجره دستش را كوبيد روى 
ــينه اش و داد زد: «مادر الهى قربونش بره كه كار خالفو  ــه س قفس
گذاشت كنار» نيما چند لحظه نگاه مان كرد و هندوانه توى دستش 
را انداخت جلوى مرغ و خروس ها. مى دانستم ممكن است روحيه اش 

ــگاه علوم و تحقيقات تهران كه بين  ــئوالن دانش يكى از مس
ــت، در اظهار نظرى  ــگاه حضور داش ــجوهاى اين دانش دانش
ــترى است». حاال ما كارى به اينكه  جالب گفت: «حق با مش
ــگاه تغيير كاربرى داده يا ايشان شغل دوم ديگرى دارد،  دانش
ــان، بايد  ــوى ايش ــم. ولى با اين تعبير زيبا و به جا از س نداري
منتظر تغيير و تحوالتى از سوى ديگر مسئوالن اين دانشگاه 

باشيم.
ــمت امور مالى، تابلويى با اين  مثال بر روى درب ورودى قس
ــيه نفرماييد. حتى شما  ــت نس ــته نصب گردد: «درخواس نوش
ــه را مى توان  ــوزش هم اين نكت ــت عزيز». در اتاق آم دوس
ــما مانع كسب است». بر  ــد كه «حضور بى مورد ش يادآور ش
روى صفحه  اصلى دانشجويان در زمان انتخاب واحد مى شود 
نوشت «لطفا در خريد خود دقت كنيد». يا زمانى كه دانشجو 
ــت اين پيام مى تواند برايش ارسال  قصد حذف درسى را داش
شود: «دست به مهره حركت است. جنس فروخته شده، پس 
گرفته نمى شود». اگر افرادى هم قصد تعويض اساتيد بعضى 

جگر شير ندارى پسرم درس نخوان!

من به جاى تو درآمد پدرم! درس نخوان!

درس خواندن شده پرريسك تر از جنگيدن

رحم كن بر من و بر چشم ترم، درس نخوان!

در دبستان شما هست بخارى روشن

آتش انداخته بر بال و پرم، درس نخوان!

توى اردو پسرم! خاطره خوبى نيست

متنفر تو نكن از سفرم، درس نخوان!

واى اگر ناظم تان اهل تجاوز باشد...

بشكند از غمت آخر كمرم درس نخوان!

بعد از آن هم كه تو البد بروى دانشگاه

اين قدر خون تو نكن در جگرم، درس نخوان!

شد كالس و اتوبوسش همگى مستعمل 

دائما من نگران و پكرم، درس نخوان!

دكترا نههههه پسرم، يك سره تهديد نكن!

نگذار اين همه هى سربه سرم درس نخوان!

من براى تو به جز جان كه نمى آيد گير

حاضرم هرچه بخواهى بخرم درس نخوان!

بايد اينجا بنشينم نگران، دلواپس

كه چه موقع رسد از تو خبرم، درس نخوان!

«آنچه البته به جايى نرسد فرياد است»

گله ام را به كجا من ببرم؟ درس نخوان!

دومين دوره جايزه ادبى احمد محمود طى مراسمى 
در سيزدهم دى ماه سال جارى برگزيدگان خود را 

معرفى مي كند.
اين مراسم در روز پنجشنبه سيزده دى در تاالر 

شهناز خانه هنرمندان، از ساعت 18 برگزار مى شود.
دبيرى اين دوره از جايزه احمد محمود بر عهده 

مهدى يزدانى خرم است و نامزدهاى اين جايزه ادبى 
در بخش رمان و داستان كوتاه به اين شرح معرفى 

شده اند:
بخش رمان:

«آتش زندان»، ابراهيم دمشناس، نشر نيلوفر
«آلوت»، امير خداوردى، انتشارات نگاه

«بنِد محكومين»، كيهان خانجانى، نشر چشمه
«راهنماى مردن با گياهان دارويى»، عطيه 

عطارزاده، نشر چشمه
«سرزمين عجايب»، جعفر مدرس صادقى، نشر مركز

بخش داستان كوتاه:
«با شب يكشنبه»، محمدرضا صفدرى، نشر نيماژ

«جاى خالى مار»، احسان نصرتى، نشر چشمه
«خدا مادر زيبايت را بيامرزد»، حافظ خياوى، نشر 

ثالث
«روى خط چشم»، پيمان هوشمندزاده، نشر چشمه

«زخم شير»، صمد طاهرى، نشر نيماژ
بنا بر اعالم دبيرخانه اين رويداد ادبى، برگزيدگان 

عالوه بر تنديس جشنواره جايزه يك ميليون تومانى 
نيز دريافت خواهند كرد.

ــفر خانه مان را پس بزند. دستم را انداختم روى شانه اش و  اتمس
گفتم: «عزيزم تو خودت ديگه قاتلى. نكن اينطورى» بابا سرفه اى 
ــمش اشاره كرد دستم را از روى شانه نيما بردارم و  كرد و با چش
گفت: «حرمتا شكسته ديگه!» دستم را برداشتم و گفتم: «بابا ما 
ازدواج كرديما! نيما شوهرمه!» بابا سيگارش را روشن كرد و گفت: 
ــتتو تا آرنج انداختى دور گردنش ميوه  ــوهرم حدى داره! دس «ش
ــقف باهاش تنها هم بمون دريده!»  بهش ميدى؟ يهو زير يه س
بابا هميشه روى من غيرت خاصى داشت مخصوصا وقتى مواد 
ــتش نمى رسيد بدتر هم ميشد.  مامان با  مصرفى با كيفيت دس
ــاره كرد بروم سر پارچه را بگيرم  ــد و اش ملحفه اى وارد حياط ش
و بيندازيم روى سيما راد. نيما برگشت و گفت: «هنوز نمرده ها! 
اون دستگاه ها بهش وصله» مامان چند لحظه نيما را نگاه كرد و 
دلش ضعف رفت و گفت: «چقدرم تو ناز حرف ميزنى» همه دور 
سيما راد جمع شديم و پارچه را انداختيم رويش و كفش هايش را 
در آورديم و كمى زانوهايش را خم كرديم تا زير پارچه جمع شود 
ــويى بيرون آمد و چشم هاى سرخش را  كه روزبه از توى دستش
ــويى خونه خودمون  ماليد و گفت: «من حس ميكنم رفتم دسش
ــويى خونه شما بيرون اومدم. اگر غلطه راهنماييم  ولى از دستش
ــت سمت دستشويى. بابا بازويش را گرفت و  كنيد» دوباره برگش
به سمت در خروجى هلش داد و گفت: «صدبار گفتم پول ندارى 
آشغال نكش گوساله! بيا پوالمونو بذاريم روى هم يه چيز خوب 
ــرت كه جوونيتو دارى با جنس  بگيريم نصف نصف! خاك بر س
ــش كرد بيرون. به  ــى» زد پس كله روزبه و پرت ــد حروم ميكن ب
ــيما راد نزديك شدم. بابا گفت: «يعنى از ايناس كه دستگاهو  س
بكشيم ميشه اعضاشو فروخت؟» همه بابا را نگاه كرديم. گفت: 
ــم خوبى ام داره، امر پسنديده ايه  «نه همين چيز منظورمه! يه اس
ــدم و گفتم: «بابا ديگه جرمو  ــا! آهان اهدا!» به بابا نزديك ش باب
سنگينش نكن. متوجهى كه!» بابا دوباره رفت سمت تختش و در 
ــلوارى اش را ميخاراند گفت: «برو بابا  حالى كه جاى كش زير ش
من ميگم اگه از اين كارتاى اهدا عضو داشته باشه ديگه دست ما 
نيست! به گردنمونه. بايد بفروشيم، ببخشيد اهدا كنيم! هر غلطى 
ــد و شهرام در  ميخوايد بكنيد اصال» همان موقع در خانه باز ش
حالى كه تا كمر خم شده بود وارد شد و گفت: «بفرماييد. خواهش 

مى كنم منزل خودتونه» پشت سرش پدر نيما وارد خانه شد...
اين قصه ادامه دارد

ــتند، ممكن است با اين جمله مواجه شوند  از دروس را داش
كه «جان شما من براى برادرزاده ام هم از همين ها بردم».

ــنهاداتى در جهت افزايش اشتياق جوانان  البته من هم پيش
براى كسب علم و دانش دارم كه به اين شرح است:

ــخت و آزمايشگاهى در آخر  1. حراج گذاشتن واحدهاي س
ترم ها تا 50 درصد زير قيمت.

ــهريه  ثابت در  ــراى پرداخت ش ــات ويژه ب ــه تخفيف 2.  ارائ
صورت معرفى اطرافيان جهت ثبت نام به دانشگاه.

ــدن سايت انتخاب واحد، يك ربع زودتر از ديگران  3. باز ش
براى كاربرهاى خوش حساب و وى آى پى.

4.  استفاده از قانون طاليى يكى بخر دوتا ببر. با اين شرايط 
ــه واحدى برداشت، يك  ــجويى دوتا درس س كه اگر دانش

درس يك واحدى به او هديه شود.
ــر قيمت بودن دروس در زمان حذف و اضافه به دليل  5. زي

اينكه قبال استفاده شده و تاناكورا محسوب مى شود.
ــه  ــهربازى ب ــدى ش ــف 90 درص ــاى تخفي ــه بن ه 6. ارائ
ــل و نقل  ــايل حم ــه طور مداوم از وس ــجويانى كه ب دانش

دانشگاه استفاده مى كنند.

مونا زارعداستان

olivier plouxطرح

angel boliganطرح

ــت قرمز ايرانيان چهل درصد كاهش  ــرانه گوش مصرف س
داشته و االن ما يك سوم كشورهاى پيشرفته، گوشت قرمز 
مى خوريم و طبعا اين مساله هيچ ارتباطى به قيمت گوشت 
ندارد و كارشناسان دو دليل عمده را براى اين قضيه شناسايى 
ــالمت و كاهش  ــت زياد ايرانيان به س ــد. اول اهمي كرده ان
ــترول خون، دوم احترام زيادى كه به گاو و گوسفندها  كلس
قائل هستند. ما تصميم گرفتيم وارد زندگى گوسفندها بشيم 

و ببينيم نظر خودشون درباره افزايش قيمت گوشت چيه؟ 
ــپزى ويژه   ــد، از يه برنامه  آش ــه در ادامه مى خوني ــى ك متن
دام هاست: سالم خدمت همه گوسفندهاى توى خونه.... من 
دامان بع بع ريز با يكى ديگر از برنامه هاى «دام و تغذيه» در 
خدمت شما عزيزان هستم. اجازه بديد همين اول برنامه، ياد 
ــفندهاى فوت شده  اين هفته رو با آتش زدن  و خاطره گوس
يك تابلوى «گوسفند زنده موجود است» گرامى بداريم... دو 

دقيقه كسى بع بع نكنه لطفا!
ــت كه شما حين  خب، تغذيه بره ها مهم ترين فاكتورى هس
آشپزى بايد بهش دقت كنيد... تغذيه بره از مرحله شيرگيرى 
تا دوران بلوغ بايد حاوى مواد معدني و امالحى باشه كه اين 
بره زبون بسته نياز داره... امروزه پرواربندى دام به خصوص تا 
ــن جفت گيرى، يك علم مهم در سراسر دنياست،  قبل از س
سرمايه گذارى هنگفتى داره صورت مى گيره و حيفه كه ما 
گوسفندها نسبت به اين مساله بى اهميت باشيم. بدين شكل 
كه نبايد به پروار شدن بها داد، چرا؟ چون آخرين تحقيقات 
ــون ميده هرچى كمتر بچريد، احتمال زنده  كارشناسان نش
موندنتون بيشتره...  ما امروز مى خوايم طريقه پخت غذايى 

رو شرح بديم كه حدودا براى چهل راس گوسفند مناسبه:
مواد الزم:

ــتانى  ــاخت چين 430 گرم، زباله خطرناك بيمارس علف س
ــه، آشغال غيرقابل بازيافت سه كيسه، زباله اتمى و  دو كيس
ــتر 500گرم، زباله هاى پاتولوژيكى به ويژه پنبه هاى  خاكس
آغشته به خون و چرك 700گرم، فضوالت سمى و اسيدى 
ــتخرج از چراگاه هاى  به ميزان كافى، زباله هاى عفونى مس
ــهر هفت كيلوگرم، روزنامه يا مجله مرغوب و تازه  جنوب ش
حدودا هفتاد صفحه، شير پالم دار كارخانه اى نصف فنجون، 
كوليس گوجه فرنگي يك پيمانه، آب كود خوش طعم گاوى 
ــق چاى خورى، آب تصفيه نشده زيرزمينى يك دبه،  دو قاش

نمك و فلفل به ميزان كافى!
توضيحات:

ــفندان عزيز توجه بفرماييد كه به هيچ عنوان زباله ها و  گوس
آشغال نبايد شسته باشه، چون اونجورى ويتامين هاش ميره! 
ــه و  ــى روزنامه ها اوال بايد تر و تازه و خوش خوراك باش ول
ــته از بينندگان  دوما روزنامه داريم تا روزنامه، مثال اون دس
ــد از روزنامه هاى تندرو براى غذا  ــاخ دارند، اصال نباي كه ش
ــتفاده كنند، چون ممكنه بهشون نسازه و برن يه عده رو  اس
ــل و پل كنن... ضمنا اون دسته از دوستان نشخواركننده  ش
هرگز صفحات سياسى رو نخورند، چون جويدن و هضم اين 
روزنامه ها خيلى سخته و باعث بروز سرطان شكمبه ميشه! 

ــده بخورن،  ــد روزنامه هاى توقيف ش ــاله ها هرگز نباي گوس
محققان معتقدند گوساله هايى كه اين روزنامه ها رو مى خورن 
ــن! همچنين بره ها از خوردن روزنامه هاى احزاب  پير ميش
ــار ادامه ميدن،  ــطى كه همينجورى مثال الكى  به انتش وس
خوددارى كنن، چون يه مدت كه خوراكتون از اين روزنامه ها 

تهيه بشه، وارد فاز سكوت بره ها ميشيد.
عزيزان زحمت كشى كه در كار شخم حضور دارند، لطفا حتما 
مقدارى «آهن» رو در تمام غذاهاى روزانه شون بپاشند كه 
شديد الزمه براشون! ضمنا چون اين برنامه ممكنه زيرنويس 
بشه و به ساير ملل هم برسه، الزم مى دونم سالمى عرض 
كنم به گاو و گوسفندهاى مهربون هندى، مى دونيد ديگه، 
ــترين گاو و گوسفند رو در دنيا داره، اميد به زندگى  هند بيش
در هندوستان بسيار باالست، «رفقا، آچاهه، ادويه جات هندى 
ــارو هم رديف كرتاهه بيايم  ــون نكرتاهه! اين ويزاى م يادت
ــو كرتاهه» و گاوهاى اسپانيش عزيزمون لطفا  اونجا حالش
روزى سه وعده اين غذا رو بخوريد كه شاخ هاتون فوالد طور 
ــه و در مسابقات گاوبازى بزنيد اون سالخ هاى نامرد رو  بش

به فنا بديد...
طرز تهيه:

ــن دور  ــارك به افري ــتيك م ــه پالس ــه يه كيس اول از هم
ــره. حاال همگى  ــوى غذا ن ــد كه مو ت ــون ببندي ريش هات
ــه ريز كنيد و توى ماهى تابه  روزنامه ها رو تا جايى كه ميش
ــه، تف بديد،  ــون كه با ضمانت مخصوص عرضه ميش تفل
روزنامه ها رو بهتره از روى خشم ريزريز كنيد تا بهتر جا بيفته، 
با شير و آب كود و كوليس و روغن مايع يك محلول درست 
ــرار مي ديد تا جوش بياد، براى اينكه  مى كنيد و روى گاز ق
وقت هدر نره، ما قبال اين مرحله رو انجام داديم. محتوياتش 
ــازه، خيالتون راحت! حاال حرارت رو كم  هم كامال دست س
كنيد و روزنامه هاى خورد شده رو بهش اضافه كنيد، سپس 
علف رو همراه نمك و فلفل بهش بيفزاييد. بعدش هيچى 
ديگه.... همه اينارو به عنوان سس مى ريزيد روى زباله هاى 
ــروع به خوردن مى كنيد! اين غذاى ساده رو  ذكر شده و ش
مى تونيد به همراه سس هزارجزيره و تعدادى ماهنامه شيك 

با موضوع اليف استايل تزيين و سرو كنيد...
البته اين غذا در هر فرهنگ و نژادى يك جور متفاوت پخت 
ــيا، دو تا تخم مرغ و  ــه، مثال توى كشورهاى شرق آس ميش
چهار تا سوسك هم همينجورى الكى مى اندازند توش! يا در 
اروپا، زباله ها رو حذف مى كنند... نمى دونم اون گوسفندهاى 
بدبخت اروپايى چجورى سير ميشن پس؟ براى اون دسته 
ــفندان كه از اين لحظه به بينندگان ما اضافه شدن  از گوس
ــد بگم كه اتفاق خاصى نيفتاد، همون زباله هاى هر روزه  باي
رو مصرف بفرماييد! گوسفندهايى كه از خوردن كود اضافى 
منع شدند، هم با خيال راحت اين غذا رو بخورند، هيچ اتفاقى 
ــم مى مونه براشون... به ما خبر دادند كه  نمى افته... مثل س
ــفندان، گوساله ها هم تماشا  برنامه هاى ما رو عالوه بر گوس
مى  كنند، ضمن ابراز خوشحالى از اين رويداد، حرف خاصى 
ــما عزيزان نداريم. و پيام اخالقى اينكه «چه ببعى، چه  با ش

گوساله، چه خوكى، زندگيو حروم كنى، تو كله پوكى!»

مهرداد نعيمىطنز آزاد

خبرارمغان زمان فشمياختيارات شاعري

نيما طيبىباشگاه طنزپردازان جوان

عاشقانه اى 
بى قانون زندگيو حروم كنى 

تو كله پوكى

سفر پرخطر
دومين دوره
 جايزه ادبي 
احمد محمود
 اهدا مي شود

مگه حق با 
مشترى نيست؟

قسمت 411  - ريز پالت هاى كمدى 33  

Milk is not milk  موقعيت
ــت.  ــوال مرد- مهمان خانه اى با فرزندان كوچك اس يك كاركتر- معم
ــنگى مى كند. در يخچال را باز مى كند. ظرف شير را پيدا  او احساس تش

مى كند و شروع به نوشيدنش مي كند. سپس، صاحب خانه مى آيد و مى گويد: 
اين شير شتره (يا هر حيوان ديگرى) همواره در اين شرايط كاركترى كه 
شير را مى نوشد حالش به هم مى خورد و به صورت حال به هم زنى شير را 

تف مى كند بيرون. واكنش تماشاچيان كمي بيشتر متفاوت خواهد بود، با 
توجه به اينكه چقدر چنين صحنه هايي مي توانند خنده دار باشند البته اگر 
درست دربيايد. برعكسش هم هست. مثال نگهدارى از يك نوزاد به شما 
سپرده شده و شيرى از يخچال به او مى دهيد كه بعد مى فهميد شير خوك 
ــوخى هاى زيادى كرد. اصوال شير انسان  ــت! با اين قضيه مى توان ش اس
بسيار بسيار شيرين تر از شير گاو و شير بز است و به آن غليظى هم نيست. 

و شير هر يك از حيوانات هم ويژگى هاى خاصى دارد كه مى توانيد با آن 
شوخى كنيد. كسى كه شير را نوشيده بهتر است فهميده باشد كه حتى اگر 
كسى به او نمى گفت، آن شير چيزى نبود كه او فكر مى كرد بايد باشد. و 
مى تواند خودش به مزه  شير شك كند و اين واكنش بامزه است. اگر شير 
به عنوان مكمل قهوه يا سريل (غالت) صبحانه استفاده بشود، نيز بيشتر 

معنا مي دهد و بامزه است.



شما    ره       501
4صفحه

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

هادى لطفى

Dec 31 - 2018  |   1440  دو شنبه10 دي 1397 |23 ربيع الثاني

پاپانوئل هاى 
مديـر !

nishkhat



نيشخط خـاطـره
مژده دانش پژوه
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عباس احمدى

هفته نامه گل آقا
مهندس رضوي معاون رييس جمهور گفت:

حقوق كاركنان دولت در سال 72 
افزايش نخواهد يافت

مم
حح

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

ديگر مويى ديگر مويى 
نمانده كه بكنى!نمانده كه بكنى!



زير سقف 
آرزوهايم 

درازكش مى شوم

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
محمدآئين پرست

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
حه

صف
 4

  |
  1

38
2 

ه 
ار

شم
  |

م  
فت

 ه
ل

سا
  |

  
D

e
c
 3

1
 -

 2
0
1
8

  |
 1

44
0 

ي 
ثان

 ال
ع

ربي
 2

3 
|  

 1
39

7 
ي

 د
10

ه 
نب

ش
دو 

ن 
نو

 قا
مه

زنا
رو

ح 
طر

و 
ر 

تو
كا

ري
كا

ن، 
تو

ار
 ك

ـه
زان

رو
ه 

يم
ضم

   
ط

خ
ش 

 ني
   

   
   

   
3 

حه
صف

+

5
0

1   
ره  

ا    
شم

سياست مدارها به جنگ نمى روند
تعدادشان كم است
و طول عمر هاى بلندى دارند ...!!!
سربازها اما داستان هاى كوتاه
غم انگيزند ....!!!

# نازنين

nishkhat

nishkhat
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سا
ح: 

طر

داود هوشمند

فشار افكار عمومى
 براى استعفاى
 برخى مديران

نيشخط خـاطـره
در حاشيه گمانه زني هاي انتقال نمايشگاه كتاب به شهر آفتاب
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همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

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

محمدطحاني  عليرضا صديقي   سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي  
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  ماكان پوراحمد جكتاجي    پريسا نورالهي    داود هوشمند    رضا متين    متين اسالمي    علي قناعت

شما    ره       501

محسن ظريفيان

  

حق انتخاب!
معذرت خواهى  يا  استعفا؟



همه باور دارند 
كه من خيلى باهوشم!
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كودك و نوجوان 

469

مصطفى رحماندوستمصطفى رحماندوست

دوستم با دستت
دوستم با مويت
مى زنى من را گاه

به سرت ، بر رويت
كوچكم من ، اما

قدرتم زياد است
درد و بيمارى از

كار من بيزار است
مى شناسى من را ؟

اسم من «صابون» است
دل بيمارى از

دست من پرخون است

«گاس كوير»

كوشندگان كودك:

مى شناسى من را؟مى شناسى من را؟

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

شيما شيرآقايىشيما شيرآقايىعيد كهنهعيد كهنه

لباس عيد امسالم رو دوست ندارم . آخه همون لباسى كه پارسال هم  پوشيدمش .لباس عيد امسالم رو دوست ندارم . آخه همون لباسى كه پارسال هم  پوشيدمش .

همون رنگى ،همون شكلى ،فقط يكم تنگ شده ،يكم كوتاه ،يكم كهنه .همون رنگى ،همون شكلى ،فقط يكم تنگ شده ،يكم كوتاه ،يكم كهنه .

تو تنم شل و ول وايميسته و اصال شبيه لباس هاى پشت ويترين نيست . تو تنم شل و ول وايميسته و اصال شبيه لباس هاى پشت ويترين نيست . 

ــتين لباسم ،انقدرى كه وقتى پوشيدمشون قدرت  ــتين لباسم ،انقدرى كه وقتى پوشيدمشون قدرت چنتا پر دارم بلند و نو و رنگارنگن . ميدوزم روى آس چنتا پر دارم بلند و نو و رنگارنگن . ميدوزم روى آس

پرواز كردن داشته باشم، قدرتى كه لباساى نوى تن هيچ بچه اى نداره .پرواز كردن داشته باشم، قدرتى كه لباساى نوى تن هيچ بچه اى نداره .

بررسى آثار سوء تنبيه بدنى كودكانبررسى آثار سوء تنبيه بدنى كودكان

تنبيه بدنى هيچ اثر مثبتى ندارد!تنبيه بدنى هيچ اثر مثبتى ندارد!
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: بچه  گروفالو
نويسنده: جوليا دونالدسون

مترجم: حميد پيرهادى
تصويرگر: اكسل شفلر

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تعداد صفحات: 36 صفحه

درباره كتاب: اين داستان درباره  موشى باهوش است كه در داخل كنده درختى 
زندگى مى كند. سه شكارچى خطرناك در كمين او هستند اما بچه  گروفالو شنيده 

كه اين موش شبيه ديگر موش ها نيست و مى تواند بسيار خطرناك باشد.

همه باور دارند كه من خيلى باهوشم!همه باور دارند كه من خيلى باهوشم!

ط: ليال محمدى از تهران
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

ميان  در  باهوش  عنوان  با  را  من  همه 

حيوانات مي شناسند. من دو تا دندان 

بلند دارم و بدجوري عاشق جويدنم.

با  باشد  دستم  دم  كه  چيزي  هر 

مي كنم.دندان هاي   امتحان  دندان هايم 

من  رشد دايمى  دارند، به عنوان  

مثال  دندان هاي  پيشينم در سال  بيشتر  

از 12-10 سانتيمتر رشد مي كنند، 

باورتان مي شود؟!. 

را  روز  ساعات  اكثر  من 

با  ما  از  بعضي  مى خوابم. 

مي خوابيم؟!  باز  چشم 

خرگوش ها  ما  بچه ها! 

دوست داريم بپريم.

ناهار
سر ناهار دستم خورد به بطرى آب و

همش ريخت توي غذاى بابام. 
هر كسي بود داد و بيداد راه مي انداخت.

ولى بابام هيچي نگفت؛ 
فقط بشقابش رو با بشقابم عوض كرد.

چمن مصنوعى
يك روز چوپانى با گوسفندهايش

 دعوا مى كند،
براى اينكه حال آن ها را بگيرد

 براي چرا آن ها را مى برد 
در چمن مصنوعى.



دوشنبه 10دي 1397   |   23ربيع الثاني 1440  |  31  دسامبر  2018   
سال هفتم  |  شماره  1382  |  4 صفحه         
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محمدرضا يوسفى در داستان بلند «وقتى تاريخ آلزايمر مى گيرد» 
به روايت يك عشق در زمان ورود روس ها به ايران مى پردازد.

محمدرضا يوسفى در اثر جديد خود «وقتى تاريخ آلزايمر مى گيرد» 
ــراى نوجوانان  ــتان تاريخى ب ــد روايت به بيان يك داس با خلق چن
ــنده در 21 فصل كه راويان آن متفاوت اند  ــت. نويس پرداخته اس
ــه ايران  ــيه ب ــل مى كند كه با ورود روس ــى را نق زندگى آذرى هاي

دست خوش تغييرات اقتصادى، عاطفى، امنيتى و... مى شوند.  
در بخشى از كتاب «وقتى تاريخ آلزايمر مى گيرد» مى خوانيم: «قند 
ــت، آن را از كمينى كه مجاهدها به  و شكر روسى مزه  ديگرى داش
سنگر روس ها در باال رود زدند به دست آوردم. تفنگ و گلوله ها را 
ــكر را به من دادند. براى دو روسى كه  مجاهدها برداشتند قند و ش
ــدند، گور كنديم و خاك شان كرديم وگرنه  در درگيرى كشته ش
طعمه  گرگ ها مى شدند. سنگرشان باالى كوه بود و از آنجا جاده را 
زير نظر داشتند و هر كسى كه رد مى شد، به پشت سرشان را پرت 

مى دادند.»
اين كتاب كه همراه با متن ترانه هاى محلى آذرى و ترجمه فارسى 
ــوى كانون پرورش فكرى كودكان و  آن است در 80 صفحه از س

نوجوانان منتشر شده است.

وقتى تاريخ در يك كتاب آلزايمر مى گيردوقتى تاريخ در يك كتاب آلزايمر مى گيرد

با رفتارهاى نابهنگام 

و  ناهنجار كودكان چه كار  كنيم!و  ناهنجار كودكان چه كار  كنيم!
ــد و حتى  خالف  آن  عمل   ــودكان  از قوانين  خانواده  پيروى  نكنن اگر  ك
ــر بزند كه  مطابق  با  كنند، براى  مثال  در جمع  فاميل  رفتارى  از آن ها س
موازين  تربيتى  نباشد، آيا الزم  است  كه  در جمع  مورد تنبيه  يا سرزنش  
قرار گيرند؟ درواقع نه؛ يادآورى  نكات  تربيتى  و قوانين  مورد نظر به  

كودك  بايد  در منزل  و به  طور خصوصى  صورت  گيرد.
ــان  اهميت  فراوانى   ــران  راجع  به  خودش ــراى  قضاوت  ديگ كودكان  ب
قايلند واگر  در حضور ديگران  مورد توبيخ  قرار گيرند، رنجيده  خاطر 
ــر  ــوند و در پاره اى  ازموارد رفتارهاى  تالفى جويانه  از آن ها س مى ش
ــان  الزم  را براى  كودك   خواهد زد. اگر  حريم  خانواده  امنيت  و اطمين
ــود را بپذيرد و هر  ــتباه هاي  خ ــى  مى تواند اش ــم  كند، او به  راحت فراه

موردى  را كه  به  او تذكر داده  شود، تغيير دهد.
ــى  كودكان، آن ها را به   مى توانيم  به  جاى  نااميدكردن  مكرر و پى درپ
داشتن  رفتارها و انديشه هاى  خوب  و مثبت  تشويق  كنيم. به  عالوه، الزم  

است  از شتاب زدگى  بپرهيزيم.
در واقع  بايد  به  مراحل رشدكودك دقت داشته باشيم وبه اين نكته مهم  
توجه  كنيم  كه  آيا كودك  براى  انتظارى  كه  از او داريم،  آمادگى  الزم  را 

دارد يا خواسته  و انتظار ما باالتر از سن  و توان  او است؟
ــيارى  از رفتارها به   ــرى  بس ــودكان  و همين گونه يادگي ــاى  ك رفتاره
ــتم ــود. پختگى  سيس ــتم  عصبى  - مركزى  مربوط  مى ش ــد سيس رش

  عصبى - مركزى  بايد  انجام  شود تا كودكى  قادر باشد صحبت  و حركت  
كند، راه  برود، معناى  بسيارى  از مطالب  را درك  كند و خودش قادر به  

انجام  عمل  باشد.

 «گاس كوير» «گاس كوير»
ــنده هلندى، برنده جايزه يادبود  «گاس كوير»، نويس
ــنده  ــرن 2012 و يكى از پنج نويس ــتريد ليندگ آس
ــتين  ــت نهايى جايزه هانس كريس راه يافته به فهرس
ــواده اى  ــال 1942 در خان ــن 2008، در س اندرس

متعصب و مذهبى در آمستردام به دنيا آمد.
ــا تصميم گرفت كه  ــه لذتى نبرد ام او از دوران مدرس
ــغول به كار شود. او تا  به عنوان آموزگار دبستان مش
ــال تدريس كرد و پس از  ــال 1973 به مدت 6 س س
ــنده تمام وقت شد. او  انتشار نخستين رمانش، نويس
ــنده كودك با  ــال بعد ،كارش را به عنوان نويس دو س
ــه » (1975 مجله ديزى  ــك هاى دورانداخت «عروس
ــش از 30 عنوان كتاب  ــروع كرد. كوير بي نيوهد) ش
ــژه براى خوانندگانى  براى كودكان و نوجوانان به وي
كه در دوران ابتداى نوجوانى هستند، به چاپ رسانده 
است.خيلى از كارهاى او براى فيلم يا تئاتر به اقتباس 

رسيده است.

باا رففتارهاااااى نااابهنگگگگگگگگگگگگگااااااااااامبببااااا رررفففففتتتاااررههاااااااااىى ننناااااببههنگگگگگگگگگگگگگگااااااامم 

تنبيه كودك نقش مهمى در تربيت او دارد. اما تنبيه بايد به 

صورت درست و صحيح انجام گيرد.  بايد بدانيد  همان قدر 

ــد ، به همان  كه تنبيه مى تواند در تربيت كودك موثر باش

اندازه نيز مى تواند تاثير منفى در تربيت او داشته باشد.

بنابراين بايد توجه داشت كه اين امر روش هاى خاص خود را 

دارد و در صورت نادرست انجام شدن آن، كودك آسيب هاى 

ــن موضوع به هيچ  ــود كه اي روانى زيادى را متحمل مى ش

عنوان قابل پذيرش نيست. والدين و همچنين معلمان بايد 

ــند كه تنبيه نادرست باعث  به اين مساله توجه داشته باش

ايجاد مشكالت روحى و روانى در كودك مى شود. بنابراين 

انتخاب تنبيه مناسب با رفتار غلط كودك، خود بسيار داراي 

اهميت است. 

تنبيه بدني

تنبيه بدنى به هر شكلى كه باشد قطعا بين شما و فرزندتان 

ــانى كه به نوعى  ديوار و حايل ايجاد مى كند. خود ما از كس

ــانند نفرت داريم. به هر  ــيب برس ــعى مى كنند به ما آس س

حال اين طبيعت انسان است و پدر و مادر بايد بدانند تاثير 

انضباطى تنبيه بدنى، سطحى و موقتى است! براى ايجاد يك 

پيوند دايمى با فرزندتان بايد در كنار آموزش نظم و انضباط، 

به او احترام هم بگذاريد. 

ــت و براى هميشه بين  تنبيه بدنى مولد احساس ترس اس

والدين و فرزندان فاصله مى اندازد. بسيارى از والدين اغلب 

به ياد نمى آورند كه خودشان در دوران كودكى تا چه اندازه 

ــدن متنفر بوده اند. شيوه هاى مثبت و متعددى  از تنبيه ش

ــتباهاتى كه  ــدن به كودك و يادآورى اش براى نزديك ش

ــودك هيچ چيز  ــده وجود دارد. از كتك زدن ك مرتكب ش

عايدتان نمى شود!

يكى از بهترين انواع تنبيه ، تنبيه كالمى است.

 در اين نوع از تنبيه، والدين مي توانند فرزند خود را از يك سرى 

ــاى برنامه هاى تلويزيونى، رفتن به منزل  امتيازات مثل تماش

دوستان يا خريد وسايل خوشحال كننده و… محروم كنند.

ــان هايى  ــر مى خواهيد فرزندان تان خود را انس به طور كلي اگ

ــاط ضعف و  ــام نق ــا را با تم ــد آن ه ــور كنند باي ــاارزش تص ب

كاستى هاى شان بپذيريد و به آن ها ايمان داشته باشيد. در غير 

ــت به خودشان  اين صورت فقط تعداد كمى از آن ها ممكن اس

ــخصيت آن ها را از  اعتقاد پيدا كنند. همچنين ياد بگيريد تا ش

رفتارهاى شان جدا كنيد. ما بايد به آن ها ثابت كنيم بدون توجه 

ــت داشته و براى  به آن كه چگونه عمل مى كنند، آن ها را دوس

آن ها به عنوان يك فرد ارزش و احترام قايليم.

ــتن و دوست داشته شدن  از آن جا كه نياز به امنيت، تعلق داش

ــت و هر كودكى براى داشتن  از نيازهاى اساسى هر انسانى اس

ــاس امنيت بايد حداقل يك نفر را دوست داشته  احس

ــود، تنبيه، به  باشد و توسط يك نفر دوست داشته ش

ــود، كودكان احساس  ويژه عيب جويى موجب مى ش

كنند غيرقابل دوست داشتن هستند.

ــراى آن ها اهميت و  ــى ب بچه ها بايد باور كنند كه كس

ــت، بايد باور كنند كه كسى نسبت به  احترام قايل اس

آنان متعهد است و به اندازه كافى دلسوز آن هاست و به 

ــادى آن ها فكر مى كند. آنان بايد احساس كنند كه  ش

دوست داشتنى هستند.

 آن ها نياز دارند كه بدانند چه كارى را بايد انجام دهند، 

نه اين كه چه كارى را نبايد انجام دهند، آنان نياز دارند 

كه احساس كنند انسان هاى مفيدى هستند، دوست 

دارند بشنوند كه موجب خوشحالى والدين شان شده اند 

و مايلند سعى و تالش زياد آن ها مورد توجه والدين شان 

قرار بگيرد. كودكانى كه به آن ها بى اعتنايى مى شود، 

نمى توانند حس كنند كه عزيز شمرده مى شوند، زيرا 

مورد توجه قرار نمى گيرند. 

پس آن ها را به رسميت بشناسيم و براي شان ارزش و 

اهميتي درخور قايل شويم.

بررسى آثار سوء تنبيه بدنى كودكانبررسى آثار سوء تنبيه بدنى كودكان

تنبيه بدنى هيچ اثر مثبتى ندارد!تنبيه بدنى هيچ اثر مثبتى ندارد!
ىلىر روستايى عع

   اگر مى خواهيد فرزندان تان خود را انسان هايى 

باارزش تصور كنند، بايد آن ها را با تمام نقاط 

ضعف و كاستى هاى شان بپذيريد و به آن ها ايمان 

داشته باشيد. در غير اين صورت فقط تعداد كمى 

از آن ها ممكن است به خودشان اعتقاد پيدا كنند

تنبيه بدنى به هر شكلى كه باشد قطعا بين 

شما و فرزندتان ديوار و حايل ايجاد مى كند. 

خود ما از كسانى كه به نوعى سعى مى كنند 

به ما آسيب برسانند نفرت داريم. به هر حال 

اين طبيعت انسان است و پدر و مادر بايد 

بدانند تاثير انضباطى تنبيه بدنى، سطحى 

و موقتى است! براى ايجاد يك پيوند دايمى 

با فرزندتان بايد در كنار آموزش نظم و 

انضباط، به او احترام هم بگذاريد
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باقري دوست، ميترا سياوشيان
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رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.
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